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1 Uvod 

Za nekatere se šolanje po gimnazijskem ali univerzitetnem šolanju konča, za druge pa se 

pravzaprav šele pričenja. 

Marsikdo izmed nas se želi po končanem šolanju specializirati za kakšen produkt, poklic, ipd.  

zaradi samega sebe ali pa zaradi zahtev delodajalca. 

Svetovne korporacije kot so Oracle, Hewlett Packard, IBM, Cisco, Microsoft imajo vsaka 

svoje specifične možnosti specializacije, ki se nanašajo na informacijsko tehnologijo. Pri 

vsaki specializaciji se po opravljenih izpitih pridobi certifikate. Ti certifikati so potrebni za 

podjetje samo, predvsem takrat, kadar želi le-to postati poslovni partner katere izmed 

svetovnih korporacij. 

Svetovne korporacije težijo k temu, da posameznik, ki želi pridobiti določen certifikat, 

predhodno opravi tečaje, ki so seveda plačljivi. Za podjetja predstavlja to precejšen strošek, 

medtem ko prinaša prihodek svetovnim korporacijam. Vedno več podjetij, ki želijo pridobiti 

določen certifikat, se odloči za možnost opravljanja izpitov brez predhodne udeležbe na 

tečaju.  Izobraževalni centri svetovnih korporacij  s tem izgubljajo prihodek. 

Kot primer sem vzela svetovno korporaciji Microsoft. Podjetje Microsoft v zadnjih letih 

opaža, da se vse manj ljudi izobražuje ter opravlja izpite. V magistrski nalogi se bom 

osredotočila na modele vrednotenja Microsoftovih izobraževalnih centrov. S šolanji za 

pridobitev  Microsoftovih certifikatov se v Sloveniji v tem trenutku ukvarja sedem podjetij, ki 

so certificirana s strani podjetja Microsoft za opravljanje tečajev. Ta podjetja so: Avtenta.SI, 

Lancom, Skupina Atlantis, Kompas XNET, Qstc, B2 ter SRC.SI. V certificiranih 

izobraževalnih centrih lahko Microsoftove Official Curriculum tečaje predavajo samo 

certificirani predavatelji – Microsoft Certified Trainer, ki morajo za to opravili potrebne izpite 

(povzeto iz spletne strani http://www.microsoft.com/slovenija/Izobrazevanje/ctec.mspx). 

Poleg tečajev pa lahko v vseh certificiranih podjetjih opravimo tudi izpite, saj so podjetja 

pridobila naziv izpitnih centrov, in sicer SRC.SI je izpitni center za podjetje Thomson 
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Prometric, Kompas XNET je izpitni center za Office Specialist, ostali certificirani 

izobraževalni centri pa so izpitni center VUE (povzeto iz spletne strani 

http://www.microsoft.com/slovenija/Izobrazevanje/ctec.mspx).  

Trenutno podjetja v Sloveniji iščejo ljudi, ki bi potrebna znanja imeli. Na trgu imamo sedem 

certificiranih izobraževalnih centrov, kjer bi se ljudje lahko izobrazili in tudi opravili izpite, 

žal pa se  ne izobražujejo, pač pa samo opravljajo preizkus znanja. Marsikdo je zmotnega 

mnenja, da lahko znanje pridobi iz knjige, brez obiska izobraževalnega centra. 
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2 Sprejemanje odločitev ter modeli odločanja 

2.1 Metodologija sprejemanja odločitev 

Dnevno sprejemamo odločitve, le malokdo pa se vpraša, kako smo določeno odločitev 

sprejeli. Po kakšni metodi sprejemamo odločitve? Kako vodje organizacij sprejemajo 

odločitve? Ni dovolj, da se vprašamo samo, kako sprejemamo odločitve, pač pa tudi, kdo se 

odloča, kaj, kje in zakaj. Če hočemo odgovoriti na ta vprašanja, si moramo razložiti naslednja 

obnašanja: 

• racionalnost, 

• neracionalnost, 

• iskanje tveganj (risk-seeking), 

• izogibanje tveganju (risk-averting). 

 

Ta obnašanja bomo našli v nadaljevanju v različnih modelih sprejemanja odločitev. 

Obstaja število različnih pristopov k sprejemanju odločitev. Ti pristopi so odvisni od 

zmožnosti presoje in domnev odločevalca ter stopnje odločnosti v dani situaciji sprejemanja 

odločitve.  

2.1.1 Objektivnost ter subjektivnost 

V vsakdanji rabi imata besedi objektivnost ter subjektivnost določen pomen. Objektivnost 

pomeni nepristranskost pri razsojanju. Subjektivnost pa pomeni  vrednotenje problema samo z 

ene, svoje strani, in s tem seveda neupoštevanje mnenj ostalih. 

Objektivnost je pojem, kjer je svet strukturiran zunaj posameznikovega podzavestnega sveta. 

Subjektivni svet je pogled, ki ga ima vsakdo izmed nas na podlagi edinstvenega  stališča. 
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V procesu odločanja med posameznimi certificiranimi izobraževalnimi centri smo se 

posamezniki v odločitveni skupini odločali subjektivno, saj smo zastopali vsak svoje stališče 

pri ocenjevanju certificiranih izobraževalnih centrov. 

2.2 Kvalitativne ter kvantitativne dimenzije 

Kvalitativna dimenzija sprejemanja odločitev se nanaša na elemente v procesu sprejemanja 

odločitev, katere smo primarno videli kot subjektivne. Kvantitativna dimenzija sprejemanja 

odločitev pa se nanaša na elemente odločitev, katere so definirane kot objektivne in katere 

lahko predstavimo z numeričnimi vrednostmi. 

Način klasificiranja na kvantitativne ter kvalitativne dimenzije sprejemanja odločitev je 

splošni način opisovanja in razlikovanja različnih pristopov pri sprejemanju odločitev. 

Disciplina sprejemanje odločitev se je razvila iz različnih drugih disciplin. V tej disciplini 

najdemo deleže ekonomije, operacijskih raziskav, filozofije, sociologije, matematike ipd. 

Zaradi tega tudi ne moremo trditi, da je disciplina sprejemanje odločitev subjekt, pač pa bolj 

ustreza termin, da je to širok koncept , katerega interpretiramo različno, odvisno od  same 

miselne zveze. Termin sprejemanje odločitev ima lahko več različnih pomenov, tako za 

statistiko kot za filozofe.  

2.2.1 Normativni model 

Normativni pristopi so predpisani in poskušajo svetovati, kako naj bi se sprejemale odločitve.  

Njihova osnova je idealistična in ne opisna. 

Normativni model (Slika 1) je v osnovi preprost. Odločevalec: 

• ima zelo zanesljive osnove znanja, kar mu da širok spekter možnih alternativ, med 

katerimi uspešno predpostavi možne rezultate odločitve, 

• zna odlično presojati, kar mu omogoča dobro presojo obsežnih možnih rezultatov 

odločitve, 

• zna logično, racionalno ter objektivno sprejemati odločitve. 
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V osnovi normativni pristop sprejemanja odločitve odraža  osnovno teorijo sprejemanja 

odločitve, ki nima nobene miselne zveze s sprejemanjem odločitve. 

Implementacija

Opazovanje

Določanje 
možnosti

Prepoznavanje 
problema

Vrednotenje 
možnosti

Izbiranje

Nastavitev ciljev

Razumevanje 
problema

 

Slika 1: Tipični normativni model  (Vir: Management Decision Making, 2003) 

 

2.2.2 Opisni model 

Max Bazerman (1998) razlikuje med predpisanim ter opisnim modelom sprejemanja 

odločitev. Predpisani modeli so tisti, ki predpisujejo metode za pridobivanje rešitev in imajo 
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enak pomen kot  normativni model. Opisni pristop pa se nanaša na omejen način sprejemanja 

odločitev. Na Sliki 2 vidimo primer modela sprejemanja odločitev, s katerim se večina ljudi 

lahko poistoveti. Sicer je primer skoncentriran na reševanje problema sprejemanja odločitev, 

lahko pa si s tem primerom naslikamo principe omejene racionalnosti na več različnih 

načinov. Naša racionalnost ni omejena samo s psihološkimi, pač pa tudi s sociološkimi 

faktorji. “Resnično življenje”, ki ga predstavlja Slika 2, identificira ključne faktorje 

sprejemanja odločitev, kateri so samoohranitev ter izogibanje dolžnostim. Vključuje tudi 

pomembnost političnega manevra in idejo izogibanja tveganja. 
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Slika 2: Opisni model – resnično življenje? (Vir: Management Decision Making, 2003) 

 

2.3 Tveganje pri sprejemanju odločitev 

Analiza tveganja se osredotoči na realne zaostritve med kvantitativnim ter kvalitativnim 

pristopom sprejemanja odločitev. Ideja tveganja vključuje vse procese sprejemanja odločitev, 

ne glede na to, ali se odločamo glede predvidevanj ali pa simulacij, finančnih zadev ali pa  
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etike odločanja. Zahteva za analizo tveganja je samo, da je ta analiza konsistentna, pomembna 

in ima racionalni pristop.. Neodločnost ter tveganje v procesu sprejemanja odločitev je lahko 

tudi zaradi jezika, ki ga uporabljamo. To pa se lahko raztegne že v komunikacijske probleme 

in nas potegne v filozofske debate okoli pojmovanj.    

 

V kolikor želimo meriti tveganje, moramo vzeti v zakup verjetnost  za nastop tveganja ter 

posledice tveganja. Te dva prispevka je potrebno obdelovati posebej glede na teorijo, ki jo 

uporabljamo. Pri uporabi obeh primerov  nadaljujemo s predvidevanjem dilem, s katerimi se 

srečujejo tisti, ki iščejo tveganja, tisti, ki so neopredeljeni do tveganja ter tisti, ki se izogibajo 

tveganjem.  

Kadar želimo pretehtati filozofijo sprejemanja odločanja, znanje in potrebe odločevalca ter 

vlogo odločitve  znotraj organizacije, je pomembnost analize tveganja odvisna od cilja 

odločitve. Se pa predvideva, da so cilji določeni in dosledni. Pri smotrnem pristopu k 

sprejemanju odločitve lahko iščemo prispevke iz različnih zornih kotov. Nekateri so lahko 

strogo kvantitativni, drugi kvalitativni in subjektivni, mehanizirani ali pa v glavnem 

intuicijski. Pri ocenjevanju tveganja se moramo zavedati pomembnosti, ki jo dajemo analizi 

podatkov, znanjem vodenja, organizacijskim znanjem ter navadam in praksi, saj je pri 

ocenjevanju tveganja zelo velika. Vsekakor pa moramo kritično razmišljati o domnevah in 

omejitvah modelov, vlogah subjektivnih ter objektivnih informacij, razumevanju posledic 

analiz ter pripravi rešitve k danemu problemu. Gledano z osebne perspektive je pomembno, 

da zaupamo analitičnim tehnikam, čeprav težko merimo tveganje in pričakujemo posledice. 

2.3.1 Narava tveganja ter negotovost 

Odločevalci so navajeni, da  pri odločanju ocenijo tudi odstotek tveganja. Vendar je to oceno 

težko predvideti. Nekateri rezultati ocenjevanja so lahko neznani, ker se v preteklosti še niso 

zgodili. To pomeni, da so negotovi in da jih je težko predvideti. V teoriji je lahko velika 

verjetnost za določen izid, v praksi pa je verjetnost izida vprašljiva. 
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Naslednji vzrok za težko odločanje je nejasnost, dvoumnost. Negotovost ter dvom sta vedno 

prisotna pri sprejemanju odločitev,  izboljšana komunikacija ter ocene tveganja pa dvom  

zmanjšata oziroma izrineta. 

Blaženje tveganja vključuje prevzem varne kulture ter številnih organizacijskih strategij, ki 

lahko vplivajo na omejeno tveganje. Optimalno sprejemanje odločitev je tisto, kjer so 

odločitve porinjene na najnižjo možno raven poenotenja z znanjem, ki je na voljo. Najslabša 

možna varianta blaženja tveganja je, da ne pride noben vpliv iz zunanjega okolja. Praktična 

rešitev je, da se za vsak problem preloži odgovornost na osebe, vendar pa je potrebno te osebe 

predhodno izobraziti in naučiti.  

Na vsaki ravni tveganje vpliva na proces sprejemanja odločanja, tudi preko naše izobrazbe ali 

instinkta »kockanja«.  Rečemo lahko, da je večina projektov odlična ideja, dokler jih 80% ne 

odpade. Tveganje ter negotovost sta povezana z vsakim projektom, kjer je veliko sprememb. 

2.3.2 Definicija narave tveganja 

Pri upravljanju sprejemanja odločitve tveganje lahko predstavlja priložnost za negativni izid 

odločitve, saj vsebuje negotovi element. V pogovorih o zmagovalnem marketing/vodenje 

modelu, s katerim kreiramo konkurenčno prednost v poslovnem projektu, Cova in Holstius 

(str. 117) pravita: »Vodenje tveganja (Risk Management) je lahko operativno vodenje 

tveganja kot eno izmed različnih vrst projektov tveganja, katere se analizira in za katere se 

izbere primerna strategija ter predvidi možnost tveganja. To se nanaša predvsem na finančna 

tveganja, ki so vezana na cene, plačilne pogoje, pooblastila.« Poleg tega pa Cova in Holstius 

uvrščata vodenje tveganja znotraj ključnih faktorjev uspeha podjetij, saj ima velik vpliv na 

analize o konkurenčni situaciji . 

Duckworthova (str. 10) definicija tveganja pravi: »Gre za potencialno izpostavljanje 

negotovim dogodkom, ki lahko privedejo do neželenih posledic.« 

Ostale definicije tveganja so kombinacija možnih neželenih dogodkov z magnitudo posledic. 

Pričakovana vrednost izgube pri tveganju je ocenjena z zmnožkom dveh komponent tveganja: 

verjetnosti ter posledice. 



stran 14 od 89 

 

 

 

 

 

Vpliv tveganja = verjetnost tveganja * posledica tveganja 

To lahko apliciramo v katerikoli kontekst sprejemanja odločitev, na katerikoli ravni: socialni, 

tehnični ali kulturni. 

Za vsako tveganje se priporoča pregled njegove pozicije na tako imenovani lestvici 

doslednosti, kar je tudi v pomoč odločevalcu pri identificiranju pomembnosti, moči ali 

slabosti tveganja. Matrika (Slika 3) klasificira vpliv tveganja (od najmanjšega do največjega) 

na povezano možnost (od najmanjše do največje).  

 

Velika verjetnost

Majhen vpliv Velik vpliv

Majhna verjetnost

 

Slika 3: Matrika prikaza vpliva tveganja (Vir: Management Decision Making, 2003) 

2.3.3 Drevo odločanja 

Eden izmed uporabnih načinov prikaza sprejemanja odločitev s tveganjem je drevo odločanja. 

Pomemben element teh diagramov je koncept pričakovanih monetarnih vrednosti (EMV – 

expected monetary value). EMV je pri odločanju preprosto vsota možnih iztržkov, glede na 

možnost dogodkov. Pričakovana monetarna vrednost je predvsem uporabna pri finančnih 

odločitvah, saj omogoča razvoj primerjalnih analiz različnih projektov. Velikokrat jo 

poimenujemo trenutna vrednost (present value) presežka denarja ali primanjkljaja denarja 

(Arnold and Turley, str. 59-68). 



stran 15 od 89 

 

 

 

 

 

 

Odločitveno drevo potrebuje tri dele numeričnih podatkov: 

• predvidene rezultate (najbolje v terminih: vrednost prodaje, profit, izguba) ter možnost 

za nastop teh rezultatov, 

• seznam vseh alternativnih odločitev, 

• stroške oziroma promet alternativnih odločitev. 

 

Problem pri odločanju z uporabo odločitvenega drevesa je, da uporaba EMV ne pripelje 

vedno do najboljše odločitve. EMV namreč ignorira tveganje (Arnold in Turley, str. 59-68). 

Dobri odločevalci minimizirajo tveganje slabih odločitev z uporabo osebnega znanja, 

zaupanja vrednih pristopov ter taktičnega zavedanja problema.                

Star izrek pravi: »Ne moreš urejati in voditi nečesa, kar ne moreš meriti.« Nekatera podjetja 

poizkušajo razviti proaktivno oceno tveganja s pričakovanjem tveganja, njegovega možnega 

rezultata ter predvidevanja o tem, kakor  zamejiti nevarnost.  

Tveganje za uspeh ali napako je pomembno za naša osebna, poslovna ter socialna življenja.     

  

2.4 Psihološki vplivi na sprejemanje odločitev 

2.4.1 Nomotetični in ideografski pristop  

Večina različnih kategorij v psihologiji se glede na teorijo deli  na nomotetični ali ideografski 

pristop. Vsak predstavlja točno določeno predvidevanje o imenovanju veljavne metodologije 

ljudi, ki to študirajo. Nomotetični pomeni zakonsko dajanje, zato se pričakuje, da se te teorije 

nanašajo na napovedi o ljudeh na splošno. Ideografični pristop k psihologiji pa se osredotoči 

na posameznika kot edinstveno bitje. Kvantitativni pristop k sprejemanju odločitev je pogosto 

predstavljen kot nujno nomotetični; kvalitativni pristop pa kot nujno ideografski. Veliko teorij 
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v psihologiji poizkuša vzpostaviti osnovna pravila in klasifikacije med študijo osebnosti in so 

v osnovi nomotetični. Ostale teorije so bolj ideografske in se nanašajo na študijo 

posameznikov v globino. Seveda pa obstajajo tudi teorije, ki uporabijo ideografsko 

metodologijo tako, da se osredotočijo na detajlne študije nekaj posameznikov, nato pa 

poizkušajo dognanja prenesti na večjo populacijo. 

 

2.4.2 Psihodinamični pristop 

2.4.2.1 Transakcijska analiza (TA) 

Transakcijsko analizo je razvil Eric Berne leta 1968, ki pravi, da je človeška psiha sestavljena 

iz treh “ego stanj”: roditelj (Parent), odrasel (Adult) in otrok (Child) ter da je vsak 

posameznik lahko v kateremkoli času v enem izmed teh stanj. 

Stanje roditelj lahko primerjamo s posnemanji izrekov ter mišljenj naših roditeljev v prvih 

letih našega življenja.. Večina izmed nas ugotovi, da določene izreke rečemo tako, kot so nam 

jih govorili naši starši, ko smo bili mlajši. To so v glavnem ukazi, svarila ter poizvedovanja o 

blagostanju ostalih ljudi. 

Stanje odrasel je stanje v času odraščanja, ko analiziramo probleme in dosežemo stopnjo 

objektivnosti. V tem času smo sposobno ocenjevati ter kritizirati. Lahko smo preračunljivi ter 

nečustveni. 

Stanje otrok se formira v prvih letih življenja, tako kot stanje odrasel. Je v času otroštva, ko se 

zabavamo in smo nagajivi. To je tudi čas, ko smo najbolj kreativni in nikakor ne racionalni. 

Smo impulzivni, ne razmišljamo o posledicah naših dejanj, smo naravni otroci (Berne).  

Smatramo, da odločitve sprejemamo v stanju odrasel. Seveda pa zaradi tega naše odločitve 

niso niti kreativne niti impulzivne. Lahko pa se pogosto odločamo v stanju otrok in istočasno 

poskušamo opravičiti svoje odločitve pred ostalimi v stanju odrasel.  
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Pomembno je poudariti, da v času našega življenja ne napredujemo iz enega v drugo stanje. V 

poznem življenju bo stanje otrok še vedno funkcioniralo. Berne pravi, da psihološko razvit 

človek potrebuje vsa tri ego stanja v dobrem delovnem zaporedju. 

2.4.3 Behaviouristični  pristop 

Behaviourističen pristop poudarja, da posameznika lahko izoblikujejo izkušnje ter učenje. 

Učenje je eden izmed osnovnih procesov, takoj za obnašanjem. Učenje je vztrajna sprememba 

v obnašanju kot rezultat praktičnega dela.  

Z behaviouristične perspektive obstajata dva tipa učenja, ki sta pomembna pri sprejemanju 

odločanja: klasično ter operantsko usposabljanje. Teorija klasičnega usposabljanja je bila 

razvita s strani ruskega psihologa Pavlova leta 1927.  Pavlov pravi, da je živo bitje  lahko 

usposobljeno, da se odziva na predpisan način (v tem primeru govorimo o psih). Ugotovil je, 

da se prične pes ob pogledu na hrano sliniti. Ko ga je naučil, da se prične sliniti ob prejemu 

hrane ter istočasnem zvoku zvonca, je ugotovil, da se pes prične sliniti tudi ob samo zvoku 

zvonca. Pri klasičnem usposabljanju je posledica dogodkov neodvisna od obnašanja subjekta. 

Pri operantskem usposabljanju je obnašanje lahko nadzorovano s tem, da spreminjamo 

posledice z uporabo ukrepov ter kazni, poznane kot operanti. 

2.4.4 Humanistični pristop 

Gross (str. 763) predlaga, da je izraz humanističen izhodišče izrazov, ki se nanašajo na 

skupino teorij. Le-te verjamejo v to, da znanstveni poskusi študije človeka niso pravilne niti 

neprimerne.  Humanistične teorije se lahko smatrajo kot filozofske (in ne psihološke) v tem, 

da poudarjajo karakteristike, ki so edinstvene nekemu človeku zaradi različnih fokusov v 

izkušnjah, mnenju, svobodi in izbiri. Humanistične teorije so karakterizirane s poudarkom na 

rasti in samouresničevanju (self-actualisation) vsakega posameznika. Poudarjajo holističen 

pristop k razumevanju posameznika. Najvplivnejši  na področju humanistične psihologije je 

bil Carl Rogers. 
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2.4.5 Neurobiološki pristop 

S poudarkom na obnašanju, ki je določeno z genetskimi, psihološkimi ter neurobiološkimi 

faktorji, ima neurobiološki pristop k sprejemanju  odločitev manj vplivov na sprejemanje 

odločitev. To je verjetno zaradi tega, ker nam znanstveniki ne znajo odgovoriti na vprašanja o 

kemičnih procesih, ki določajo naše možgane. 

2.4.6 Kognitivni pristop 

Spoznanja so stvari, ki jih vemo mi o nas samih, o našem obnašanju ter o našem okolju. 

Teorija,  vpletena v razumevanje sprejemanja odločitev, je kognitivno nesoglasje. Festinger je 

uporabil ta termin za opis stanja neuravnoteženosti, ki ga najdemo v nas samih, kadar tehtamo 

med dvema različnima prepričanjema. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.5 Faktorji, ki vplivajo na naše dejavnosti med procesom odločanja 

Laurent in Kapferer (1985) sta identificirala štiri faktorje, ki vplivajo na sprejemanje 

odločitve: 

• samopodoba (Self-image), 

• zaznavanje tveganja (Perceived risk), 

• socialni faktorji (Social factors), 

• hedonistični vplivi (Hedonistic influences). 
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Samopodoba; 

Kadar odločitev vpliva na posameznikovo samopodobo, je faktor vplivanja zelo visok. 

Primer: večja pooblastila delovni sili spodbudijo večjo angažiranost, saj se smatra, da se s 

povečanjem angažiranosti poveča tudi status. 

Zaznavanje tveganja; 

Če obstaja tveganje, kjer odločitev lahko sovražno vpliva na skupino, potem bo skupina rade 

volje vključena v proces sprejemanja odločitve. Primer: če podjetje razmišlja o spremembi 

sedeža, potem bo delovna sila rade volje vključena v ta proces. 

Socialni faktorji; 

Kadar je socialna odobritev odvisna od sprejete prave izbire, potem bo vključitev v ta proces 

zagotovo visoka. 

Hedonistični vplivi; 

Odločitev zagotovi visoko stopnjo zadovoljstva. Odločevalci, ki so zelo predani odločitvam, 

so manj dovzetni do sprememb aktivnosti v primeru, ko pride do novih informacij ali ob 

spremenjenih pogojih. 

 

2.6 Sistemska analiza 

Sistemi so lahko preprosti ali zapleteni, zaprti ali odprti. V kolikor so vključeni v sprejemanje 

odločitev ljudje, je sistem zapleten, čeprav so lahko problemi, ki jih rešujemo, precej 

vsakdanji. 

Na zaprte sisteme okolje, v katerem delujejo, ne vpliva. Niti ne prejemajo iz okolja, niti ne 

dajejo v okolje. 

V realnosti popolnoma zaprti sistemi ne obstajajo. 
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Odprti sistem je skupek linearnih in nelinearnih povratnih informacij. Energija je vložek, 

nekaj kar organizacija potrebuje za svoj obstoj.  Najpreprostejši racionalni modeli sistema so 

sestavljeni iz: vložka – preoblikovanja – učinka (Slika 4).   

 

VLOŽEK

Denar
Material
Oprema
Ljudje
Zgradbe
Informacije
Energija

PREOBLIKOVANJE

Ogrevanje
Transport
Zamenjevanje
Pripravljanje
Razlaganje
Komuniciranje

UČINEK

Dobiček
Produkti
Onesnaževanje
Odpadki

POVRATNA INFORMACIJA

Delež trga
Mnenje strank
Dobiček
Kontrola zaloge
Kontrola kakovosti

 

Slika 4: Model Vložek – Preoblikovanje – Učinek (Vir: Management Decision Making, 

2003) 

 

Ti modeli so uporabni v prvih korakih operacijske analize kot preprost mehanizem za 

identificiranje glavnih parametrov operacijskega odločanja. 

Sistemi so lahko ločeni (discrete) ali pa nenehni (continuous). Računalnik je primer ločenega 

sistema. Potreba po obnovi zgradbe je nenehni sistem, saj imajo veter, sonce, dež in zmrzal 

nenehni vpliv na zgradbo. 

Veliko problemskih situacij ima številne skupne točke. Pogosto imajo opravka z odločitvami 

kot so: doseganje zadanih ciljev ali izboljšanje trenutne stopnje doseganja ciljev. Vendar pa 
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odgovori niso vedno samoumevni, informacije potrebne za odločitev niso vedno na 

razpolago, pa tudi vse posledice odločitve niso vedno poznane. 

V kolikor želimo imeti uspešno oziroma nenehno delovanje, mora biti vrednost vseh učinkov 

večja ali vsaj enaka vrednosti vseh vložkov. Vodja mora razlikovati relacije med vložki in 

učinki, na primer, promet mora biti večji od stroškov. Če lahko podjetje poveča prodajo, se 

lahko poveča tudi dobiček. V tem primeru moramo identificirati potrebe tržišča, nato 

zagotoviti, da proizvodni sistem zadovolji te potrebe s stroški, ki jamčijo, da bo proizvodnja 

delovala. To bi pomenilo, da je potrebno narediti analizo proizvodnega sistema, da se ugotovi 

morebitna neučinkovitost ter pripravi postopek za reševanje neučinkovitosti. 

 

Organizacijski ter socialni sistemi so kompleksni, imajo veliko podsistemov ter povezav z 

ostalimi sistemi. 

Povratna informacija se lahko uporabi na več različnih načinov, vključujoč: 

• ocenitev (postaviti cilje ter ocenjevanje dosežka), 

• negativno ter pozitivno povratno informacijo, 

• raziskavo, da identificira zahtevane učinke ter socialna pričakovanja. 

 

Možen vir zmedenosti je območje sistemske metodologije, ki se lahko uporabi za opis ter 

ocenitev problema. Kot vidimo na Sliki 5, probleme lahko delimo glede na stopnjo odprtosti 

(koliko parametrov vpliva na odločitev) in neopaznosti (kako lahko se parametre meri) in 

glede na to, ali gre za mehko oziroma trdo analizo. 
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Slika 5: Karakteristike sistema (Vir: Harward Business Review on Decision making, 2001) 

 

Teorija sistema se je razvila iz filozofije. Ideja, ki je pri tem ključnega pomena, je 

komuniciranje ter kontroliranje.  Veliko faktorjev je povezanih z izmenjavo informacij. 

Osnovni sistem je tak, da kodirano sporočilo ustvari signal, katerega potem pošlje skozi kanal. 

Ta signal vključuje tudi šume. Tako ta signal pride do dekoderja, ki ponovno zgradi 

originalno sporočilo. Pomembna pri sprejemanju odločitev je učinkovitost tega procesa. 

Ljudje (stranke, zaposleni, dobavitelji), stroji, papir, elektronske informacije so entitete 

znotraj sistema, ki vplivajo na sistem. Relacije med entitetami so ključnega pomena za 

razumevanje sistema, vendar so težko prepoznavne. Aktivnosti opisujejo delovanje entitet. 
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Veliko industrij in sistemov se prilagajajo okolju. Sistemi, ki se ne prilagajajo, oziroma se 

narobe odzovejo, navadno propadejo. Tudi sistemi, ki samo sledijo drugim in sami ne 

naredijo nič novega, bodo slej ali prej propadli. 

Odločitve so pogosto narejene na podlagi notranjih vložkov (politika, osebnost ter moč) in ne 

zunanjih. V zadnjem času je  pogosto, da podjetja potopijo sama sebe, vsaj na papirju.  Včasih 

to privede k odpuščanju delavcev. Seveda  bi ti delavci slej ko prej dobili nova delovna mesta 

v istem podjetju, ne glede na razlog prestrukturiranja podjetja. 

 

2.6.1 Diagnosticiranje problema 

Kako dobro ocenimo problem ali pridemo do dobre odločitve, je odvisno od zmožnosti 

odločevalca postaviti dobro diagnozo situacije ter določiti dobre in slabe parametre. Na te 

zmožnosti vplivajo številni faktorji: 

• razpoložljivi čas, 

• kultura, 

• oseba, 

• stroški ter ugodnost. 

 

ČAS 

Čas, namenjen reševanju problema, je odvisen od pomembnosti in prioritete problema. Vodje 

se pogosto ukvarjajo s simptomi in poskušajo narediti kratkoročne popravke. To je veljavna 

strategija: zakaj zapravljati čas z raziskovanjem problema, če ga lahko rešimo z izučenim 

predvidevanjem? Če pa se problem ponovno pojavi oziroma vpliva na izvedbo v daljšem 

časovnem obdobju, potem so za rešitev potrebni večji napori. 
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KULTURA 

Kultura lahko zavira reševanje problema. Nekaterim vodjem uspeva reševati probleme 

kratkoročno in jim je vseeno za trajno rešitev. Za tak način obnašanja so lahko celo nagrajeni. 

V ekstremnih primerih vodje zavestno ali podzavestno kreirajo probleme, da jih lahko 

rešujejo. Strah zaposlenih in negativna klima v podjetju lahko povzročita, da problemi 

ostanejo skriti, saj se o njih preprosto ne govori. 

 

OSEBA 

Pri analizi sistema se moramo zavedati osebnih vidikov in predsodkov. Zavedati pa se 

moramo, da lahko ostali gledajo na isti sistem različno. Odločitve imajo pogosto veliko ciljev 

in težijo k čim večjemu številu učinkov.  

V kolikor so podatki predstavljeni na način, ki zagotavlja določen učinek brez alternativ, bo 

imel odločevalec zaupanje v svojo odločitev. Čeprav odločitev ni nujno najboljša, je lahko 

edina možna. Naša domišljija bo delno določila zbrane informacije in jih vključila v model 

odločanja. Kot odločevalci moramo v zelo kratkem času zbrati čimbolj pomembne 

informacije. 

 

STROŠKI TER UGODNOSTI 

Stopnja, do katere poiščemo, diagnosticiramo in postavimo scenarij odločanja, je odvisna od 

ocene stroškov ter ugodnosti ter v končni fazi od učinka. V komercialnih primerih so 

pomembni finančni podatki. V ostalih primerih, kot so zdravje, sociala ter okolje, pa je 

pogosto težko postaviti prava merila vrednosti. 
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2.6.2 Analiza mehkega sistema 

Odločevalec se ubada z realnostjo, opisovanjem, primerjanjem modela, odločanjem za pravo 

strategijo in implementacijo le-tega. Seznaniti se moramo s situacijo, s procesi, strukturo, 

vključenimi viri, ljudmi ter vplivom kulture, ter viri podatkov in informacij. Najti moramo 

tudi relacije med posameznimi deli sistema,  in sicer kako en del vpliva na drugi del sistema. 

 

Majhen 
dobiček

Znižanje 
cene

Zmanjšanje 
stroškov

Povečanje 
cene

Povečanje 
prodaje

Sprememba 
proizvodnje

Povečanje/
zmanjšanje 

števila 
zaposlenih

Povečanje 
prodaje

Tržna 
strategija

Povečanje 
kvalitete

Treningi

Povezave z 
industrijo

Politika 
kvalitete

Uporaba 
cenejših 
materialov

Zmanjšanje 
števila 

zaposlenih

 

Slika 6: Problem z dobičkom (Vir: Management Decision Making, 2003) 
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2.6.3 Analiza trdega sistema 

Analiza trdega sistema nam omogoča vpogled v dele sistema bolj globoko. Ta analiza je bolj 

povezana s cilji organizacije, ki so prikazani logično v strategiji podjetja. Analiza predvideva, 

da se lahko vsak sistem razdeli na številne podsisteme; komponente teh podsistemov se lahko 

identificira in kvantificira za zagotovitev razlage o njegovem delovanju.  

 

 

Slika 7: Cikel analize sistema (Vir: Management Decision making, 2003) 
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2.6.4 Grafične tehnike 

Pomembno pri vsaki metodologiji je prikaz v sliki, kar poveča razumevanje problema. 

Grafične tehnike so pomemben del orodja analitikov. 

 

Grafičnih tehnik je kar nekaj vrst: 

• Graf miselne zveze: identificira glavne entitete znotraj sistema. 

• Organizacijski graf: identificira pozicijo zaposlenih po hierarhiji v podjetju, hkrati s 

tem prikaže tudi povezave med zaposlenimi. 

• Graf poteka: najbolj pogosto uporabna metoda opisovanja aktivnosti, ti grafi se 

uporabijo pri prikazu vodenja kvalitete v podjetju, pri računalniškem programiranju, 

operativnem in projektnem planiranju. 

• Diagram poteka podatkov: ti diagrami opišejo potek informacij znotraj sistema. 

• Diagram prioritet: diagrami prioritet so posebna oblika grafa poteka in se uporabijo v 

procesih in izgradnji projektov, kjer so v pomoč pri izračunavanju časa in virov 

potrebnih za določeno aktivnost. 

 

2.7 Gradnja modela, simulacije in predvidevanja 

V poslovnem svetu uporabljamo simulacije za oponašanje, kako se podjetja, elementi v 

podjetju odzivajo na operativne spremembe. Modeli predvidevanja se uporabljajo za 

predvidevanje prihodnosti. Pregledovanje podatkov za nazaj ter pogled trenutnega stanja 

omogoča planerjem predvidevati prihodnje dogodke.  

2.7.1 Cikel modeliranja 

Obstajajo trije vplivi na problemsko domeno: entitete, igralci ter procesi. Entitete imajo 

atribute, ki diktirajo njihovo obnašanje. Nekatere entitete so permanentne, kot so stroji v 
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tovarnah, druge entitete pa so začasne, kot je delo, ki ga opravlja stroj. Igralci so ljudje v 

sistemu, ki jih pokriva problemska domena. To vključuje lastnika problema ter ostale 

vključene v proces. Procesi so preoblikovanje produkta iz prvotnega vira. 

Pri kreiranju modela nas zanimajo predvsem pomembni kvantitativni faktorji, tisti, katere 

lahko merimo in so odločilni za problem. Kvalitativni faktorji so nerazumljivi in so osebni, ne 

moremo jih direktno meriti, so pa lahko pomemben del odločitve. V primeru skladišča, so 

entitete dobavitelji, material ter pripomočki skladiščenja. 

 

Osnovni model je lahko zelo preprost in precej različen od realnosti: model se izdela, 

spremenljivke so vključene ali izključene, dokler se ne pričneta ujemati problemska domena 

ter cilji problema. Model postaja vedno bolj kompleksen. Primerjamo model z empiričnimi 

opazovanji. Na določeni točki se izboljša napovedana moč modela in določene dodatne 

komplikacije postanejo manj pomembne. Število informacij se lahko poveča zelo hitro. Rivett 

(str. 132) opisuje skupino svetovalcev za management, ki so kreirali model transporta 

premoga v severni Angliji. Končni model je vseboval 500 spremenljivk ter 625 omejitev.  

Čeprav je kreiranje modela poceni v primerjavi s testiranjem v realnem svetu, je to še vedno 

lahko zelo drag proces. Na začetku moramo oceniti možne ugodnosti modela in primerjati s 

stroški razvoja in operativnosti. Poleg tega moramo upoštevati tveganje, da bo razvoj modela 

neuporaben. Nekateri stroški so: 

• zbiranje podatkov ter analiziranje stroškov, 

• gradnja modela ter izračuna, 

• stroški izobraževanja ter administracije. 

• Seveda pa obstajajo tudi ugodnosti: 

• povečana konkurenčnost, 

• povečana učinkovitost, 
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• povečana zmogljivost. 

 

Ne smemo pa zanemariti efekta časa. Če je potrebno preveč časa za izdelavo modela, potem 

se lahko zgodi, da problem, za katerega izdelujemo model, ne obstaja več in model ne more 

dati zadovoljivih rezultatov. Kompleksni modeli se v glavnem uporabljajo za posnemanje 

situacij, ki vključujejo celotno podjetje, kot so na primer sistemi za razporejanje virov ali 

kontrola imetja. 

2.7.2 Izdelava modela simulacije 

Simulacijski modeli so po tem, ko so kreirani, navadno ocenjeni na računalniku. Kvaliteta 

učinka je direktno povezana z vložkom podatkov ter celovitostjo modela. 

Povedali smo že, da je lahko modeliranje precej drag proces. Velikokrat lahko znižamo 

stroške procesa in preidemo na delovni model hitreje, če uporabimo prototipe. V poznih letih 

1960 in zgodnjih letih 1970 je bilo podjetje British Coal eno prvih, ki so uporabili računalnike 

pri sprejemanju odločanja. Kontrola imetja je bila ena najbolj naprednih v državi.  

Pri kreiranju simulacijskega modela se moramo vprašati, kako bodo entitete vplivale čez 

določen čas. V simulacijskem modelu so entitete predmet dogodkov ali procesov. Ko se 

stanje sistema spremeni, potem je to dogodek. 

2.7.2.1 Simulacija Monte Carlo 

Simulacija Monte Carlo je tehnika, ki posnema način spreminjanja sistema v nekem času. 

Lahko je osnovano na dogodkih. V tem primeru model spreminja parametre vsakič, ko pride 

do dogodka. Lahko pa je osnovano na času, kjer porast pravočasno spodbudi spremembe 

parametrov takrat, ko morajo nastopiti.  
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2.7.3 Model predvidevanja 

Predvidevanja so pomembna za vse poslovne aktivnosti. Sposobni moramo biti poudariti 

pozitivno ter odstraniti  negativno. Veliki projekti, ki vzamejo veliko denarja ter koncentracije 

vodilnih ljudi, so imeli v večini primerov gromozanske posledice. Uspeh produkta ali projekta 

je povezan s strategijo podjetja, zato morajo vodje predvidevati vnaprej, ali lahko njihovo 

poslovanje preživi napako pri napačni odločitvi ali zamudo z začetkom projekta. Točno 

planiranje in predvidevanje sta pomembna faktorja zdravega poslovanja. Zato je potrebno 

poslovne plane redno pregledovati, da se naredijo morebitne spremembe. Nezadostne oziroma 

manjkajoče informacije lahko namigujejo na to, da vodje nekaj prikrivajo ali pa nimajo dovolj 

znanja za kontroliranje poslovanja. Lahko tudi rečemo, da imajo nekateri vodje skupino, ki 

odlično dela v dobrih časih,  v slabih na nastopi veliko težav. 

2.7.3.1 Izdelava predvidevanj 

Večina aktivnosti vodij je osnovana na pričakovanjih neznane prihodnosti. Predvidevanja 

morajo biti narejena na osnovi podatkov iz preteklosti in ne »dobrega občutka« vodij. 

Delujoča predvidevanja naj bi bila sestavljena iz: 

• samodejnega predvidevanja (navadno kvantitativno) in 

• osebnega, vsakdanjega, nepravilnega vira informacij in vodstvene ocene. 

V različnih študijah vidimo, da večina prakticira predvidevanje  tako, da se oklepa metode  

predvidevanja s pomočjo predsodkov.  Vsa predvidevanja bi morali primerjati s 

kvantitativnimi poslovnimi cilji. Končni korak pa bi bil pregledovanje in kontroliranje, kar 

pomeni primerjava dosežene zmogljivosti  s stopnjo planiranih aktivnosti. To seveda lahko 

privede do popravljanja aktivnosti, spremembo delujočega predvidevanja ter popravljanja 

ciljev podjetja. 
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2.7.3.2 Značilnosti modela predvidevanja 

Kar hitro lahko opravičimo prednosti kateregakoli modela predvidevanja. Te prednosti 

povečajo razumevanje, identificirajo ključne spremenljivke ter dovoljujejo različne variante 

vrednosti možnosti in parametrov. Prednost imajo sicer preprosti modeli predvidevanja, 

vendar je bolj pomembno, da model predvidi katerekoli možne napake sistema odločanja. 

Pri predvidevanju nam pomagajo računalniki in aplikacije. Ekonomska učinkovitost je 

izboljšana s pomočjo uporabe aplikacij, posebno na mikroekonomskem nivoju. Vse to pa bo 

vodilo k izboljšanju pri sprejemanju odločitev, ne glede  na to, ali je dobiček motiv ali ne. 

Računalniki izdelajo taka predvidevanja skoraj takoj. Slabost uporabe programske opreme pri 

kalkulacijah pa je ta, da izgubimo stik z detajli. 

2.7.3.3 Predvidevanje ter strateško planiranje 

Faza planiranja se prične na trgu. Potreba trga se pretvori v naročila produktov in zato v 

operativno fazo dejanskih aktivnosti. V simulaciji je fokus na rasti ali padcu potreb trga, 

vplivih sezone, nedoločenosti obnašanja kupcev in razlikah v ceni med nami ter konkurenco.  

2.7.4 Modeli v praksi 

Široka uporaba matematičnih modelov je v zadnjem času velika pridobitev za vodje. Uporaba 

računalnikov za modeliranje in simulacijo se je pričela v poznih letih 1970, ko je bila narejena 

prva programska oprema, ki je omogočila znanstvenikom simulirati procese. Od takrat je bilo 

veliko izboljšav narejenih z močnimi grafičnimi pripomočki ter možnostjo uporabe take 

programske opreme na osebnih računalnikih. 

Poleg programske opreme za simulacije pa je sedaj na razpolago tudi veliko ostalih sistemov, 

ki nam pomagajo pri simulacijskih modelih. Njihova uporaba je neprecenljiva za uporabo 

scenarijev »kaj – če«. Poleg tega, da se računalniki uporabljajo samo za razvoj »kaj – če« 

scenarijev, pa so ti sistemi uporabni tudi za shranjevanje velike količine podatkov, ki jih 

potrebujemo za sprejemanje odločitev. 
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2.7.4.1 Ekspertni sistemi 

V industriji postaja uporaba ekspertnih sistemov bolj pomembna  ter cenejša kot znanje. 

Okoli leta 1970 so zagovorniki umetne inteligence ugotovili, da nam pri reševanju algoritmov 

služi splošno in specialistično znanje. Na osnovi te ugotovitve so nastali ekspertni sistemi. Ti 

sistemi temeljijo na ozko specialističnem znanju in so namenjeni reševanju specifičnih, 

realnih problemov. Ekspertni sistemi pojasnijo po korakih razloge za določen način rezultata 

ali odločitve.  

Pri racionalnem in sistematičnem odločanju si pomagamo s sistemi za podporo odločanju 

(angl. Decision Support System – DSS). To so sistemi, ki uporabljajo informacijsko 

tehnologijo. DSS pomagajo preseči človekove omejitve pri procesiranju informacij, 

omogočajo sistematizirano odločanje in tako precej pripomorejo, da se izognemo pastem pri 

odločanju (Krapež, Rajkovič, 2003). Ekspertni sistemi so ena izmed tehnologij poleg ročnih 

metod, elektronskih preglednic baz podatkov, ki jih uporabljamo za pomoč pri odločanju. 

2.8 Finančni pregled sprejemanja odločitev 

Denar je bil vedno direktno ali indirektno močan faktor pri sprejemanju odločitev v profitnih 

organizacijah. Vsaka odločitev ima finančne posledice, ki so vidne v učinkovitosti strateških 

ciljev organizacije. V pomoč pri sprejemanju odločanja je bilo narejenih veliko kvantitativnih 

modelov, preprostih za merjenje in kontroliranje denarja – vse za čimbolj kvalitetno 

odločanje. 

V veliko pomoč pri odločanju v poslovanju je poznavanje financ, njenih principov ter 

procedur. Paziti pa moramo, da se praksa financ lahko razlikuje od države do države. 

Finančno računovodstvo je v osnovi polno procedur in protokolov, ki zagotavljajo 

primerjalno osnovo za ocenjevanje finančne pozicije podjetja zaradi davkov ter delničarjev. 

Če pogledamo besedila, ki so bila napisana na temo stroškov ter vodenja računovodstva, 

vidimo, da je razlika med vodenjem ter računovodstvom stroškov nerazločna, saj nekateri 

pisci opisujejo računovodstvo v zvezi s sprejemanjem odločitev kot vodenje računovodstva, 
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spet drugi pa kot finančno računovodstvo. Vsekakor pa razlikujemo med različnimi vrstami 

računovodstva: 

• finančno računovodstvo – informacije za delničarje, 

• računovodstvo stroškov (cost accounting) – sledenje stroškom produktov, služb in 

merjenje oddelkov, divizij in delovnih centrov  – ekonomska performanca v povezavi 

s porabljenimi sredstvi, 

• vodstveno računovodstvo (management accounting) – informacije za vodje za 

sprejemanje odločitev, za planiranje ter kontrolo sredstev. 

 

Ko so odločitve enkrat sprejete, je potrebno pogledati, ali obstaja proračun. Razlikujemo tri 

različne vrste proračuna: 

• operativni proračun: planirane zahteve za dnevne aktivnosti znotraj organizacije za 

določeno obdobje (mesečno, kvartalno, letno), 

• proračun kapitala: planirane finančne zahteve za dolgoročno vodenje organizacije, 

upoštevaje fiksno premoženje ter stroški, ki jih organizacija potrebuje, 

• proračun delovnega kapitala: potrebe za planirane trenutne stroške ter potreba 

organizacije po denarju, ki ga podjetje potrebuje za dnevne aktivnosti. 

 

Vodje potrebujejo finančne informacije zaradi treh glavnih razlogov, ki jim omogočajo: 

• presoditi monetarno vrednost produktov, procesov, projektov, zato da lahko 

• vzdržujejo oz. izboljšajo vrednost in 

• zadolžijo zaposlene odgovorne za vrednost. 

 



stran 34 od 89 

 

 

 

 

 

Vrednost lahko definiramo kot razliko med prometom ter stroški, ki jih promet generira. 

Identifikacija pomembnih stroškov ter prometa, ki prikaže vrednost, je pogosto nepomembna 

zaradi kompleksnosti organizacije. Včasih so finančni kriteriji drugotnega pomena glede na  

kvalitativne kriterije pri odločanju o aktivnostih. Nikakor pa stroški ne smejo biti 

nepomembni, že zato, ker določajo, ali si podjetje lahko privošči določen program oziroma 

razvoj. V določenem trenutku se je to potrebno odločiti, zato da se lahko predvidi proračun za 

aktivnosti. 

S tem pa smo spoznali eno izmed glavnih nalog, s katerimi se soočajo vodje – določanje 

stroškov ter vrednosti. 

 

2.8.1 Elementi stroškov 

Razvoj sistema stroškovnega računovodstva opisujeta Johnson in Kaplan (str. 131). 

Industrijska podjetja so začela z razvojem sistema računovodstva zaradi dveh razlogov: 

• da so lahko ocenjevala možnosti, ki so jih dobila od svojih sredstev in 

• da so lahko kontrolirala interne procese ter aktivnosti. 

 

Prve oblike sistem vodenja stroškov so bile zgrajene tako, da so omogočale vodjem povečati 

učinkovitost. Od tedaj je bilo precej novosti na tem področju. Podjetja želijo oceniti, koliko 

dobička prispeva posamezen produkt v podjetju.  

Stroški imetja so bili glavna opora vodenja računovodskih stroškov že od leta 1920. Goldratt 

je leta 1992 predlagal, da naj bi imetje vključevalo vse stroške, ki jih podjetje naredi s 

kreiranjem produkta. To pomeni, da bi tudi zgradbe morale spadati pod imetje. To bi sicer 

pomenilo operativne prednosti, vendar pa bi odvrnilo pozornost od potrebe hitrega obračanja 

zaloge. 
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Stroški so cena produkta. Bolj natančna definicija bi bila: so vrednost ekonomskih sredstev, ki 

se uporabijo za izdelavo produktov ali storitev. Kot taki so stroški merljivi, racionalni ter 

primerjalni faktor, ki formira osnove katerekoli odločitve. 

V kompleksnejšem poslovnem svetu so stroški razdeljeni v tri glavne kategorije: material, 

delovna sila ter ostali stroški (Slika 8). 

 

 

Celotni stroški

Fiksni stroški 
(zgradbe, vozila, varnost, etc)

Indirektni stroški
(oddelek storitev, marketing)

Spremenljivi stroški
(material, delovna sila, 

energija)

Direktni stroški
(material, delovna sila, vložek 

iz oddelka storitev)

 

Slika 8: Struktura stroškov (Vir: Management Decision making, 2003) 
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Glede na časovno obdobje analize delimo stroške na fiksne in spremenljive. Krajše, kot je 

časovno obdobje, bolj fiksni so stroški. 

Stroške delimo naprej na direktne in indirektne (Slika 8), ki omogočajo analizo 

dobičkonosnosti produktov ter procesov. 

 

Za primer lahko vzamemo hotel, ki ima naslednjo strukturo stroškov: 

• fiksni stroški – najem in davek, 

• spremenljivi stroški – zaposleni v kuhinji, 

• direktni stroški – posteljno perilo, 

• indirektni stroški – elektrika, 

• material – hrana, 

• delovna sila – portirji, 

• stroški – poštnina. 

 

V večini primerov je skupen agregat stroškov kombinacija fiksnih ter spremenljivih 

elementov: 

celoten agregat stroškov = vsi fiksni stroški + vsi variabilni stroški. 

 

Dobiček se izrazi: 

dobiček = promet – celoten agregat stroškov. 

 

Kadar je dobiček enak nič, potem je: 

celoten agregat stroškov = promet. 
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Z drugimi besedami: organizacija je rentabilna in točka, kjer se promet izenači s stroški, 

imenujemo prag rentabilnosti. To pogosto  prikažemo z grafom praga rentabilnosti (Slika 9). 

 

 

 

Slika 9: Graf praga rentabilnosti (Vir: Management Decision Making, 2003) 

 

 

Znotraj teh stroškov pa moramo upoštevati način vrednotenja starih stroškov. Razporejeni 

(disposal) stroški nastopijo takrat, kadar pride do neujemanja med vrednostjo postavke v 

knjigah  ter kasnejšo realno ceno. Do tega pride, ko navedemo nepravilno oceno vrednosti 

postavke čez določen čas in s tem razvrednotimo postavko. Preveliko razvrednotenje pripelje 

do premajhnega pritoka denarja ali do prevelikega odtoka denarja.  

Fiksni stroški 

Promet 

Spremenljivi stroški 

Prag rentabilnosti 

(breakeven point) 

Obseg (volume) 
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Priložnostni stroški predstavljajo izgubo prometa podjetja, če se le-to odloči za napačen 

produkt. 

Marginalni prihodek je povečanje celotnega prihodka, kadar je učinek povečan za eno enoto. 

Prispevek (k fiksnim stroškom) je definiran kot razlika med prihodkom in spremenljivimi 

stroški. Enota stroška (cost unit) se nanaša na postavke, ki se nadaljujejo po različnih delih 

storitev ali izdelovalnega procesa. To so postavke, ki se jih lahko smatra kot entitete, ki 

sodelujejo v aktivnostih. Te aktivnosti so izpostavljene stroškom in se pripišejo enoti stroška. 

Stroški enote se lahko pojavijo tako v storitvenem kot tudi v izdelovalnem okolju. Na primer, 

enota stroška v proizvodnji je lahko motor, šminka, bančno posojilo - odvisno od posla. 

Stroškovna mesta se nanašajo na posamezne dele v organizaciji in so lahko pojmovani kot 

oddelki ali prodajna območja, lahko pa so orientirana kot posamezna postavka, na primer 

stroj, vozilo ali oseba. Stroški, katere pripišemo stroškovnemu mestu, so povezani z 

aktivnostmi tistega dela, na primer stroški prodajnega referenta. 

Profitni centri so neodvisni v tem, da prejemajo dobiček od prodaje in so odgovorni za svoje 

stroške. 

2.8.2 Dolgoročno odločanje 

Način, kako podjetja investirajo svoj denar je pomemben zaradi dolgoročne stabilnosti 

poslovanja. Vrednost podjetja obsega oceno njegovega trenutnega zaslužka in čistega 

premoženja ter potencialne bodoče rasti podjetja. Potencialna rast je direktno povezana z 

možnostjo vodenja identificirati in izbrati tiste projekte, ki bi prinesle podjetju največjo 

povrnitev denarja. 

2.8.3 Kratkoročno odločanje 

V kratkoročnem obdobju morajo vodje kreirati pretok denarja, ki jim omogoča stalen dotok 

sredstev. Kontrolirati morajo odločitve, ki se vrtijo okoli prilagoditve spremenljivk za 

kreiranje večje učinkovitosti. Kratkoročne finančne odločitve so navadno omejene s kontrolo 

proračuna. 
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Planiranje proračuna je osnovano na predvidevanjih prihodka prodaje ter stroškov sredstev. 

Proračun se navadno planira mesečno, in sicer za obdobje enega leta.  

Kar nekaj podjetij ima kratkoročne likvidnostne težave kljub učinkovitim aktivnostim, 

preprosto zaradi časovne razlike med plačilom za sredstva ter prejemom plačila s strani 

strank. 

 

2.9 Projekt sprejemanja odločitev  

V želji po uspehu se je razvila strukturirana metodologija, poznana kot vodenje projektov, ki 

omogoča projektnim vodjem prilagoditev novega razmišljanja vodstva ter prilagoditev 

trenutnega sistemskega dela. Ta nova metodologija dopolnjuje stara, tradicionalna orodja in 

tehnike, ki jih uporabljajo projektni vodje za namene kroženja informacij verbalno, 

tabelarično ter grafično. 

 

Uspešno projektno vodenje je temeljito v planiranju, iskanju podatkov ter identificiranju 

omejitev. Z uporabo pravih orodij za pripravo diagramov in grafov lahko spremljamo projekte 

na način, kot ga vodstvo želi – časovni podatki, stroškovni podatki ter podatki kvalitete.  

 

2.9.1 Karakteristike projekta 

Projekt lahko definiramo kot nekaj, kar lahko privede do spremembe, ki imajo planiran 

začetek in določen zaključek. Taka tipična sprememba bi lahko bila vpeljava novih metod, 

tehnologij, pripomočkov ter zgradb. Projekte spremljamo skozi tri glavne dimenzije: čas, 

stroške ter kvaliteto. Kadar so zahteve po komercialnih, socialnih ali tehničnih izboljšavah, 

potem projekt teži k izboljšavi sistema. 
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Temeljit pristop k vodenju projektov poišče izboljšave projekta. Te izboljšave navadno 

izhajajo iz različnih predhodnih projektov. Tako lahko rečemo, da je projektno vodenje 

identificirano kot filozofija uspeha, ki eliminira napake in pomaga k nadaljnjemu uspešnemu 

delovnemu procesu. 

Namen projektnega planiranja je oceniti in definirati delo, tako da lahko vodimo in uspešno 

zaključimo projekt, nalogo. 

Projektni vodja nadzira pet glavnih ciljev: delo, ki mora biti končano, kdo ga bo končal, 

kakšni bodo stroški, kakšna bo kvaliteta in v kakšnem časovnem obdobju se bo delo končalo. 

Kvaliteta, stroški ter čas so mehki cilji in so odvisni od dogovora med sponzorjem, projektnim 

vodjem in uporabnikom. Sponzorju lahko opravljen projekt ustreza, čeprav kvaliteta ter 

časovno obdobje trajanja projekta nista šla po planu ter je bil proračun prekoračen (Slika 10). 

 

 

Slika 10: Projektni cilji – čas/stroški/kvaliteta (Vir: Management Decision Making, 2003) 

 

Projekt ima navadno kvantitativne približke planiranega proračuna ter človeške vire in 

materialna sredstva, ki so potrebna za dosego petih glavnih ciljev. Projekti se med seboj 

razlikujejo po stopnji kompleksnosti tehničnih, socialnih ter kulturnih namenov, potrebe po 

absolutni zaključenosti, izboljšani konkurenčnosti ali izboljšanih prednostih za stranke. 
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Projekti so lahko namenjeni izključno notranjim prednostim, kot je ohranitev služb v 

organizaciji ali izboljšanju skupinskega dela.  

2.9.2 Koncept sistema 

Model vložek – preoblikovanje – učinek je enako veljaven pri projektnem vodenju. Vložki so 

preoblikovani v okviru projekta v boljše učinke. 

Informacijska tehnologija vpliva na naša življenja, model sprejemanja odločitev za vodje pa 

bo vedno pogosteje potekal preko računalniške tehnologije. Ti programi ne delajo samo 

analize, pač pa veliko več. 

Klasične tehnike planiranja se lahko uporabijo pri kateremkoli projektu. Grafična predstavitev 

projekta pripomore k hitrejšemu in bolj preglednemu spremljanju projekta. Tipičnega 

življenjskega cikla projekta ni. Celo v razvitejših industrijah vidimo vsaj deset (10) različnih 

življenjskih ciklov projekta, pravi Kerzner (str. 82-90). Vsaka faza posebej je lahko projekt v 

malem, s ponavljajočimi se procesi. Vseeno pa obstajajo štirje (4) glavni koraki v celotnem 

ciklu projekta, ki so stalni: rojstvo ideje, rast operativnih aktivnosti, povečanje aktivnosti na 

maksimum čez celotno zrelostno obdobje ter na koncu zaključek – smrt, ki povleče za sabo 

pregled končanega projekta ter prevzem s strani naročnika (Slika 11). 
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Slika 11: Življenjski cikel vložka v projekt (Vir: The Handbook of Project-based 

Management, 1999) 

 

 

V celotnem življenjskem ciklu projekta se zahteva načrtovanje ter ocenitev zahtevanih 

sredstev, razvoj sodelujoče skupine ter pripravo organizacijskega plana. Točnost in časovna 

kontrola projekta morata biti določena zaradi čim manjšega zamujanja s projektom, poleg 

tega pa je potrebno zagotoviti merljivost uspeha, ki bo v skladu s strategijo projekta ter z 

vnaprej določenimi standardi. Turner (str. 11) se strinja, da se pri stroških za projekt lahko 

zmotimo nekje do 20%, v fazi zrelosti pa je normalno, če se številke ne ujemajo v 5% od 

predvidene ocene stroškov. 

Čas je ena izmed treh glavnih stvari, ki jo je potrebno med projektom kontrolirati. Za 

kontroliranje porabe časa ter stroškov in sredstev uporabljajo vodje projektov programsko 

Rojstvo ideje Rast  Zrelost Smrt 

Vložek v projekt (v 

denarju ali stroških) 
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opremo, ki je temu namenjena, največkrat Microsoft Excel za tabele ali pa paket za vodenje 

projektov Microsoft Project (Slika 12). 

 

 

 

Slika 12: Graf prikaza projekta izdelave magistrske naloge s pomočjo programske 

opreme Microsoft Project 

 

Projekti propadejo iz več razlogov. Vzroki za napake so lahko neponovljivi, nepredvidljivi ali 

pa preprosto nedoločeni.  
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2.10 Vpliv organizacijske kulture na sprejemanje odločitev 

Na temo organizacijske kulture je veliko napisanega, obstaja pa tudi več različnih pogledov. 

Nekateri avtorji tematike vpliva organizacijske kulture na sprejemanje odločitev le-tega 

nedvoumno razumejo kot vpliv na obnašanje ljudi. Strinjajo se, da poznavanje različnih kultur 

lahko obrnemo sebi v prid, saj  odločitve tako učinkoviteje spreminjamo. Drugi avtorji vidijo 

v tem velik problem, za katerega ni preproste rešitve. Ne glede na to, kako gledamo na 

kulturo, ima le-ta velik vpliv  na sprejemanje odločitev. Naše izkušnje, naše obnašanje in 

tradicijo - vse to poimenujemo kultura. Le-ta pa dnevno vpliva na naše sprejemanje odločitev. 
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3 Analiza trga izobraževanja za pridobitev Microsoft certifikatov 

3.1 Vrednost certifikatov za organizacije 

Microsoftovi certifikati zagotavljajo strokovnjake za določeno področje, ki znajo uporabljati 

Microsoftova orodja ter rešitve in jih znajo kar najbolje izkoristiti. Leta 2001 je bil opravljen 

vprašalnik, kjer so 225 direktorjev različnih panog, ki so na novo zaposlovali, vprašali,  

koliko jim pri tem pomagajo Microsoftovi certifikati. 89% vprašanih je odgovorilo,  da je 

dobro, če imajo kandidati Microsoftove certifikate, zlasti tisti, ki so se javili na razpisana 

delovna mesta v zvezi z informacijsko tehnologijo.  

 

Podjetje IDC in njegova analitika Rebecca Segal in Stella Chen pa v svojem biltenu White 

Paper opisujeta finančne ugodnosti za podpornike certifikata Microsoft Professional. Vprašala 

sta se, ali podjetja, ki investirajo v certifikate Microsoft Professional za svoje zaposlene, 

prejmejo povračilo svojih investicij (angl. Return of investment - ROI). 

 

Njuna študija je pokazala, da je certificiranje pametna investicija, tako za podjetje kot za 

zaposlenega. Podjetja, ki zaposlujejo Microsoft Certified strokovnjake (MCP), imajo manj 

nepotrebnih izkušenj z nedelujočimi sistemi in večjo produktivnost svojega centra za pomoč 

(angl. help desk). Pri tem privarčujejo okoli $2500 na leto na strežnik, kar za podjetje s 

trinajstimi strežniki (povprečno število strežnikov podjetij z zaposlenimi MCP-ji, ki so se 

udeležili študije) pomeni povračilo stroškov za MCP certificiranja v približno štirih mesecih. 

Anketiranje 150 vodij informacijskih strokovnjakov v Združenih državah Amerike, ki imajo v 

podjetjih Microsoft NT okolje z 100 zaposlenimi, je pokazala, da so potrebni stroški za 

certificiranje enega zaposlenega samo nekaj manj kot $14.000, vključujoč direktne stroške za 

šolanje, testiranje ter potovanje, indirektne stroške za izgubljeni čas zaposlenega ter povečanje 

plače za 12% za certificiranega zaposlenega (nekatera podjetja). Študija je pokazala, da se 

investiranje v certifikat Microsoft Professional izplača tudi iz finančnega vidika. Poleg tega 
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pa vodje, ki zaposlujejo informacijske strokovnjake z MCP certifikati, opažajo, da so le ti bolj 

produktivni, predvsem za področje, za katerega imajo opravljen certifikat. 

 

3.2 Zakaj se certificirati? 

Vprašamo se lahko, zakaj bi se sploh certificirali? Kaj certifikati prinesejo podjetju in kaj 

posamezniku? Čemu vlagati v izobraževanje svojih zaposlenih? 

Lahko rečemo, da certificirani zaposleni: 

• hitreje, lažje, pravočasno in v okviru proračuna uspešno zaključijo svoje projekte, 

• potrebujejo manj zunanje pomoči, kar zmanjša stroške izvedbe projekta, 

• so sposobnejši vzdrževati sistem in povečati zanesljivost sistemov, 

• dvignejo nivo zadovoljstva končnih strank, ki se zanašajo na določen sistem, 

• izboljšajo predajanje projektov. 

Podjetja, ki zaposlujejo več kot 60% certificiranih ljudi, so sposobna pravočasno zaključiti 

projekte. Poleg tega pa so taista podjetja večino časa (80%) stoškovno v okviru proračuna, ki 

ga je podjetje sprejelo za določen projekt. 

S certificiranimi ljudjmi podjetja lahko povečajo povračilo svojih investicij. Raziskave 

dokazujejo, da Microsoftovi certifikati zagotavljajo organizacijam: 

• promoviranje tehničnih šolanj za vpeljavo Microsoft.NET-a in s tem zmanjšanje 

tveganja pri tehničnih vpeljevanjih, 

• povečanje zadovoljstva strank ter zmanjšanje stroškov za vzdrževanje, saj se s 

pridobljenim znanjem in posledično certifikati podjetja, izboljšajo storitve, poveča  

produktivnost in s tem večja tehnično neodvisnost, 

• zagotavljajo, da imajo zaposleni v podjetju najboljše talente - s tem si zagotovijo 

dobre kvalifikacije svojih ljudi in jim ni potrebno najemati zunanjih sodelavcev, 
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• zagotavljanje standardnih metod določanja potreb po znanju v podjetju ter merjenje 

rezultatov šolanj je odlično povračilo investicij v tečaje in certificiranja, 

• merjenje znanja zaposlenih ter zagotavljanje šolanj v prihodnje je eno izmed priznanj 

ter nagrad za produktivne delavce, ki lahko tudi v bodoče delajo učinkovito z novimi 

tehnologijami. 

Ključne vrednosti šolanj ter certificiranj za zaposlene pa so naslednje: 

• struktura, ki pomaga oceniti, pridobiti ter vzdrževati potrebna znanja za svoje delovno 

mesto,  

• priznanje, in sicer so pridobljeni certifikati pomembni za industrijo, v kateri zaposleni 

dela ter seveda za delovno mesto zaposlenega, torej pomagajo zaposlenim pri karieri, 

• skupnost, ki je del svetovne skupine ekspertov, kjer se lahko še dodatno uči in 

vključuje v posebne skupine, spletne pogovore ter druge dogodke, 

• ugodnosti, in sicer dodatne ugodnosti do orodij za učenje ter drugih specifičnih 

ponudb.  

 

Microsoft Certified Professional program omogoča veliko ugodnosti, predvsem:  

• povečanje priložnosti ter priznanja, 

• priznanje znanja v industriji, v kateri certificiran človek dela ter priznanje strokovne 

sposobnosti z Microsoftovimi produkti ter tehnologijami, 

• dostop do tehničnih in produktnih informacij direktno preko zasebnih, varnih spletnih 

strani, 

• MCP logotip ter certifikat, ki jim omogoča predstaviti se  pred strankami kot 

Microsoft Certified Professional, 

• povabilo na Microsoftove konference, tehnična izobraževalna srečanja ter ostale 

dogodke, 
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• ostale ugodnosti, odvisne od pridobljenega certifikata. 

 

 

Podjetje IDC je naredilo študijo, v kateri so raziskovali povezavo med certifikati ter 

partnerskimi programi. Raziskava je bila narejena decembra 2002, in sicer sta jo naredila 

Cushing Anderson ter Steve McHale.  

Naslov raziskave je: »Vpliv certifikatov na produktivnost.« 

Pri certificiranju je pomembno samo to, da pomaga pri vsakodnevnem delu. Ali so 

certificirani zaposleni bolj produktivni od njihovih necertificiranih kolegov? Da. (glej 

diagram na Sliki 13). 

Glede na dane podatke vidimo, da so certificirani zaposleni bolj produktivni in imajo zaradi 

tega tudi večjo vrednost od necertificiranih kolegov. Partnerje, ki zaposlujejo močno skupino 

certificiranih ljudi, njihove stranke vidijo kot večjo vrednost.  

Za plačnike certifikacij, torej za podjetja, ki svoje ljudi certificirajo, je certificiranje neke vrste 

obveznost zaposlenih do podjetja.  

70% partnerjev smatra certificirane zaposlene kot bolj produktivne. 

Procent vprašanih predstavlja tiste vprašane, ki so izbrali med 4 in 5, na lestvici od 1 do 5. 

Točke strinjanja so osnovane na lestvici od 1 do 5.  1 pomeni »se ne strinjam«, 5 pa »zelo 

močno se strinjam«. 
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ZAZNANA VREDNOST 

CERTIFIKATOV 
% VPRAŠANIH 

POVPREČNE 

TOČKE 

Bo povečala učinkovitost 

implementacij novih produktov, 

tehnologij in/ali rešitev 

78% 4.0 

Bo povzdignila kvaliteto podpore 

končnim strankam 
75% 3.9 

Bo podaljšala delujoči čas sistema 68% 3.9 

Je vredna časa/stroški 71% 3.8 

Je nekaj, kar bi predlagal tudi 

drugim podjetjem podobnim našemu 
63% 3.7 

Bo zagotovila kvaliteto IT 

zaposlenih  
64% 3.6 

Bo zmanjšala operativne stroške 49% 3.5 

Bo povečala obstoj IT zaposlenih v 

podjetju 
46% 3.2 

Slika 13: Organizacije se zavedajo višje produktivnosti (Vir: IDC's Certification Survey, 

maj 2002) 

 

3.2.1 Poti do Microsoftovih certifikatov 

Certifikati pomagajo zaposlenim pri karieri. Obstajajo tri vrste certifikatov, glede na vrsto 

opravljanja dela: razvijalec, strokovnjak za informacijsko tehnologijo in administrator baze 

podatkov. 
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Microsoft certificiranje omogoča računalniškim strokovnjakom oceniti in pokazati njihovo 

znanje za določeno programsko opremo. Izpiti merijo zmožnost določenega specifičnega dela. 

Microsoft v tem trenutku ponuja devet različnih vrst certificiranj. 

 

Microsoft Certified Architect 

Microsoft Certified Architect program potrjuje strokovnost vrhunskih izvedencev na področju 

IT-arhitekture. Ti arhitekti lahko z uporabo raznovrstnih tehnologij razrešujejo poslovne 

probleme ter ponudijo meritve in merila za opis uspešnosti ali neuspešnosti projektov, ki jih 

vodijo. 

MCDST 

Naziv MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technicians) je namenjen 

strokovnjakom, ki imajo tehnično znanje, da lahko odpravljajo težave z delovanjem strojne in 

programske opreme v okoljih Microsoft Windows®, poleg tega pa dovolj veščin za delo s 

strankami. 

MCSA 

Naziv MCSA (Microsoft Certified Systems Administrators) je namenjen skrbnikom omrežnih 

in sistemskih okolij, temelječih na tehnologiji Microsoft Windows. V okviru tega naziva se je 

mogoče specializirati za sporočila (MCSA: Messaging) in varnost (MCSA: Security).  

MCSE 

Naziv MCSE (Microsoft Certified Systems Engineers) je namenjen strokovnjakom, ki 

načrtujejo in izvajajo infrastrukturne rešitve, temelječe na okolju Windows in programski 

opremi Microsoftovih strežnikov. V okviru tega naziva se je mogoče specializirati za 

sporočila (MCSE: Messaging) in varnost (MCSE: Security).  

MCDBA 

Naziv MCDBA (Microsoft Certified Database Administrators) je namenjen strokovnjakom, ki 

načrtujejo, izvajajo in upravljajo podatkovne zbirke strežnika Microsoft SQL Server™.  
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MCT 

Naziv MCT (Microsoft Certified Trainers) lahko pridobijo kvalificirani predavatelji z 

Microsoftovim certifikatom za vodenje Microsoftovih izobraževalnih tečajev, namenjenih 

strokovnjakom za IT in razvijalcem.  

MCAD 

Naziv MCAD (Microsoft Certified Application Developers) je namenjen strokovnjakom, ki 

na osnovi Microsoftovih tehnologij razvijajo in vzdržujejo aplikacije za posamezne oddelke, 

komponente, spletne ali namizne odjemalce in zaledne podatkovne storitve. 

MCSD 

Naziv MCSD (Microsoft Certified Solution Developers) je namenjen strokovnjakom, ki z 

Microsoftovimi orodji za razvijalce ter na osnovi njegovih tehnologij, platform in arhitekture 

Windows načrtujejo in razvijajo najsodobnejše poslovne rešitve.  

Microsoftovi specialisti za Office 

Microsoftovi specialisti za Office (Microsoft Office Specialists) po vsem svetu slovijo po 

svojih izjemnih veščinah in poznavanju Microsoftove namizne programske opreme.  

 

MCP lahko kasneje sledi številnim različnim certifikatom. Na primer, lahko pridobi MCAD 

certifikat, in na to pridobi enega izmed naprednejših certifikatov, kot je na primer  MCSD. Ta 

korak je v bistvu kar direkten, ker se vsi izpiti, ki so potrebni za pridobitev MCAD certifikata, 

štejejo tudi za MCSD certifikat. 

MCAD certifikat zahteva tri izpite, medtem ko MCSD zahteva 5 izpitov. Ko ima nekdo 

MCAD certifikat, mora opraviti samo še dva izpita in pridobi MCSD certifikat.  
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Celoten potek certificiranja omogoča veliko prilagodljivost za posameznike,  glede na njihove 

cilje in znanja, kakor tudi glede na potrebo organizacije in njihovih strank. 

 

 

Slika 14: Microsoftovi certifikati  (Vir: www.microsoft.com, avgust 2005) 
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3.2.2 Merjenje znanja ter praktični testi  

Organizacije lahko kadarkoli preverijo znanje svojih zaposlenih. Microsoft je razvil svoje 

orodje za preverjanje znanja o Microsoftovi tehnologiji in produktih, ki se imenuje 

Microsoftovo ocenjevanje znanja (Microsoft Skills Assessment tool).  

Orodje za ocenjevanje znanja je osnovano na testih, ki so dostopni preko spleta in so 

brezplačni. Je zelo dober način, da strokovnjaki za informacijsko tehnologijo,  razvijalci ter 

organizacija sama, hitro ocenijo, ali imajo dovolj znanja za implementacijo Microsoftovih 

produktov ali za razvoj rešitev na Microsoftovih tehnologiji. 

Orodje za ocenjevanja znanja vsebuje tudi osebni plan šolanj za izboljšanje znanja. Poleg tega 

pa vsebuje tudi merljivo orodje za primerjanje ocen z ostalimi udeleženci ocenjevanja znanja.  

 

Certificiranje ter ocenjevanja sta dve različni stvari. Certificiranje je povezano z delovnim 

mestom, ki ga nekdo opravlja ter je dokaz o usposobljenosti posameznika, medtem ko je 

ocenjevanje osredotočeno na rešitve in zagotavlja  povratno informacijo o tem, kakšna znanja 

so organizaciji in posameznikom v tej organizaciji potrebna za nemoteno implementacijo 

Microsoftovih orodij. Poleg vsega pa so prisotni tudi stroški. Ocenjevanje znanja za 

posameznike je dostopno na spletu in je brezplačno, medtem ko je izpit za pridobitev 

certifikata vreden v Sloveniji $156. 

 

Poleg ocenjevanja znanja pa lahko posamezniki preverjajo svoje znanje preko praktičnih 

testov, ki so na razpolago na spletnih straneh in se razlikujejo po vsebini. Merijo pa  znanje 

glede na vrsto delovnega mesta ter poglobijo znanje posameznika. 

Glavna razlika med praktičnimi testi ter certificiranjem je, da so praktični testi pravo 

izobraževalno orodje in podajo detajlno informacijo za vsako vprašanje v testu, tako da lahko 

nekdo še poglobi svoje znanje. Certificiranje pa omogoča omejeno povratno informacijo o 

znanju posameznika, saj je certificiranje namenjeno objektivnemu merjenju obstoječega 
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znanja in ne izboljšanju tega znanja. V bistvu so praktični testi bolj v pomoč posameznikom 

pri odločitvi, ali je že pripravljen za certificiranje ali ne. 

 

3.2.3  Učni cikel do uspeha 

1. Ocenitev znanja Microsoftove tehnologije s pomočjo orodja za ocenjevanje znanja 

(Microsoft Skills Assessment), 

2. Pridobivanje izkušenj na projektih ter na delovnem mestu, 

3. Udeležba na Microsoftovih uradnih tečajih (Microsoft Official Curriculum), 

4. Certificiranje, 

5. Priporočila ter napotki se nahajajo v orodju TechNet, za katerega je potrebno pridobiti 

dostop na spletu. 

Tudi po pridobitvi certifikata se količina znanja lahko povečuje, posebno zaradi spreminjajoče 

se tehnologije. 

 

3.2.4 Koraki do certifikata 

 

Vsak posameznik se mora predhodno odločiti, kateri certifikat ga zanima oziroma, kateri 

certifikat je pomemben pri njegovem delu. Microsoftova ponudba certifikatov je osredotočena 

na določena področja znanja ter delovno mesto, ki ga posameznik opravlja.  

Preden se posameznik odloči za opravljanje izpitov za pridobitev certifikata, mora pridobiti 

delovne izkušnje z uporabo Microsoftovih produktov ter rešitev. 

Osnovni certifikati (MCSE, MCSD, MCDBA) zahtevajo vsaj eno leto delovnih izkušenj in so 

povezani z Microsoftovimi produkti ter rešitvami. Za ostale certifikate je priporočljivo, da 

ima posameznik izkušnje med 6 in 12 meseci. Kot dodatek obstoječemu znanju in izkušnjam 
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je potrebno dodati tudi udeležbo na različnih tečajih. Posameznikom so na voljo različni 

načini izobraževanja (na primer klasičen tečaj s predavateljem, orodja za samoizobraževanje, 

knjige za samoizobraževanje). Kateri način izobraževanja bo izbran, je odvisno od 

posameznika ter seveda od proračuna organizacije.  

Pripravljen pa je tudi vodič po izpitih, katerega naj bi prebral vsak, ki se odloča za opravljanje 

izpita (http://www.microsoft.com/learning/mcpexams/prepare). Priporočljivo pa je na koncu 

oceniti trenutno znanje s pomočjo praktičnih testov ali pa z uporabo orodja za ocenjevanje 

znanja (angl. Microsoft Skills Assessment). 

Microsoft Skills Assessment je objektivno, diagnostično učno orodje, ki temelji na preizkusih 

in je na spletu dosegljivo brezplačno. Je način, s katerim strokovnjaki za informacijsko 

tehnologijo, razvijalci in organizacije hitro vidijo, če so pripravljeni za izvajanje ali 

upravljanje Microsoftove tehnološke rešitve. Ena izmed ugodnosti orodja je tudi vključitev 

posebnega učnega načrta za izboljšanje znanja ter primerjanje rezultatov med kandidati. 

Znanje zaposlenih pa se lahko oceni tudi s praktičnim testom. Praktični testi povedo, katera so 

tista področja, kjer je potrebno več dela, več učenja. Program Microsoft's Certified Practice 

Test Provider ovrednoti praktične teste in zagotovi najvišjo kakovost.  

Ko je posameznik prepričan o svojem znanju, se prijavi na izpit. Za Microsoft opravljata 

izpite dve zunanji podjetji, to sta Pearson VUE in Prometric Thomson. Certificirani 

izobraževalni centri so navadno hkrati tudi testni centri, ali Pearson VUE ali Prometric 

Thomson. 

 

3.3 Certificirani izobraževalni centri 

V Sloveniji ima podjetje Microsoft v tem trenutku sedem (7) certificiranih izobraževalnih 

centrov. Politika podjetja Microsoft je, da lahko izobražujejo samo certificirani izobraževalni 

centri. Le-ti morajo za to, da postanejo certificirani, iti skozi postopke certificiranja svojih 

predavateljev ter zadostiti tudi ostalim pogojem. 
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Microsoft Certified in Gold Certified partnerji, ki so specializirani za opravljanje učnih 

rešitev, beri izobraževanje, lahko zaprosijo za vpis v rešitveno sposobnost Microsoftove učne 

rešitve. Microsoftovi certificirani partnerji z Microsoftovo učno rešitveno sposobnostjo so 

neodvisne organizacije, kvalificirane za opravljanje uvajanja informacijske tehnologije in 

storitve usposabljanja razvijalcev. Njihovo delo mora temeljiti na Microsoftovi tehnologiji. 

 

Ti partnerji, poimenujmo jih CPLS-ji (angl. Certified Partner for Learning Solutions), dobijo 

predhodno licenčne pravice za izobraževanje ter tehnične in podporne vire ter dostope do 

tehnične literature in tehničnih informacij o produktih in rešitvah. Poleg tega dobijo tudi 

prodajne in marketinške vire, redna vabila na Microsoftove dogodke ter posredovanje imena 

možnih strank. 

 

Za pridobitev in ohranitev statusa partnerja CPLS se mora podjetje strinjati z izpolnjevanjem 

vsaj minimalnih zahtev o številu certificiranih predavateljev (status MCT), standardi za 

strojno opremo, komunikacijami, zadovoljstvom strank ter strokovnim vodenjem. Minimalna 

zahteva certificiranih predavateljev sta vsaj dva, in sicer morata biti zaposlena za polni 

delovni ali skrajšani čas. Certificirani predavatelji so lahko tudi pogodbeno zaposleni pri 

CPLS partnerju. 

 

Certificirani izobraževalni centri lahko izbirajo med štirimi (4) tipi učnih rešitev: 

• .Net razvijalec (angl.: .Net Developer), 

• strokovnjak za informacijsko tehnologijo (IT Professional), 

• tečaji za končne uporabnike, 

• Microsoft poslovne rešitve. 
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Certificirani izobraževalni centri so merjeni tudi po številu prodanih tečajev, in sicer na 

podlagi naročenih učbenikov. V Sloveniji je minimalno število učbenikov, ki  jih mora CPLS 

partner naročiti v tromesečju, dvajset.  

3.3.1 Opis izobraževalnih centrov ter način sodelovanja med Microsoftom ter izobraževalnimi 

centri 

Podjetje Microsoft izobražuje svoje stranke ter partnerje preko svojih partnerjev, ki so 

pridobili status certificiranega izobraževalnega centra. Podjetje Microsoft samo po sebi ne 

izobražuje, organizira pa veliko seminarjev in ostalih dogodkov, vendar bolj informativne 

narave.  

 

V Sloveniji je v tem trenutku sedem (7) certificiranih izobraževalnih centrov. To so (po 

abecednem vrstnem redu): B2 d.o.o., AVTENTA.SI d.o.o., KOMPAS XNET d.o.o., 

LANCOM d.o.o., SKUPINA ATLANTIS d.o.o., SRC.SI d.o.o. ter QSTC d.o.o. Od tega so 

vsa podjetja z izjemo QSTC d.o.o. pridobila status Gold Certified partnerja, medtem ko je 

podjetje QSTC d.o.o. Certified partner. Gold Certified status prinaša Microsoft partnerjem 

dodatne ugodnosti, seveda pa tudi dodatne zahteve za pridobitev statusa. 

 

Microsoft izobraževanja ponujajo tudi številna druga podjetja v Sloveniji, vendar niso 

certificirani izobraževalni centri, zato jih podjetje Microsoft ne propagira. 

Večina izobraževalnih centrov ponuja svoje storitve izobraževanj kot dodatno ponudbo 

sistemskega integratorja. Edino podjetja B2 d.o.o., KOMPAS XNET d.o.o. ter QSTC d.o.o. 

so samo izobraževalni centri, ki pa poleg Microsoftovih izobraževanj ponujajo tudi paleto 

drugih izobraževanj, na primer Linux izobraževanja, HP izobraževanja, CISCO izobraževanja 

ipd. 
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Izobraževalni centri v glavnem ponujajo celotno paleto Microsoftovih izobraževanj, s 

poudarkom na tematiki, ki je za slovenske stranke in partnerje zanimiva oziroma aktualna. 

Vse pa je vezano seveda na Microsoft produkte in rešitve, ki se prodajajo v Sloveniji. 

Podjetje B2 d.o.o. (http://www.b2-ic.si) je kot zadnje pridobilo status certificiranega 

izobraževalnega centra. Podjetje se poleg Microsoftovih izobraževanj ukvarja tudi z 

izobraževanji za odrasle. Njihova ponudba izobraževanj je v glavnem sestavljena iz 

uporabniških tečajev, kot so Microsoft Word, Microsoft Excell in podobno. Za potrebe CPLS 

statusa organizirajo tudi MOC (Microsoft Official Curriculum tečaje). Specializirali so se na 

elektronsko izobraževanje, saj je večino uporabniških tečajev mogoče opraviti preko spleta. 

Podjetje AVTENTA SI d.o.o. (http://www.avtenta.si/) je eno prvih Microsoft certificiranih 

izobraževalnih centrov v Sloveniji. Že od samega začetka organizirajo MOC tečaje. 

Predavatelji so visoko usposobljeni in se redno udeležujejo tečajev za predavatelje, ki jih 

organizira podjetje Microsoft, kakor tudi ostalih predavanj. Njihovi predavatelji so redni 

gostje na Microsoftovih dogodkih in seminarjih v vlogi predavateljev. Nabor MOC tečajev je 

širok. Podjetje je obdržalo standardni način izobraževanja, ne ponujajo nekih novih, 

prilagojenih načinov.  

Podjetje KOMPAS XNET d.o.o. (http://www.kompas-xnet.si/) se je specializiralo za 

izvajanje tečajev za razvijalce ter tečajev za varnost programske opreme. Uporabljajo 

standardni način izobraževanja, torej s predavateljem v učilnici, novih načinov se zaenkrat še 

branijo. Poleg Microsoft tečajev izvajajo tudi Linux tečaje, ki so dobro obiskani.  

Podjetje LANCOM d.o.o. (http://www.lancom.si/) je sistemski integrator, kateremu 

izobraževanje ni prioriteta pri poslovanju, pač pa je samo dodana vrednost za njihove stranke. 

Svojim strankam na ta način omogočajo širok spekter storitev, od nakupa licenc, 

implementacije rešitev, vzdrževanja, do izobraževanja. Sami nimajo dovolj predavateljev, da 

bi pokrili vsa področja, zato velikokrat najamejo predavatelje od zunaj. 

Podjetje SKUPINA ATLANTIS d.o.o. (http://www.snt.si/atlantis/index.shtml) je bilo pred 

časom prodano podjetju S&T in je s tem pridobilo  prednost na trgu. Pridobili so nove 
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stranke, nove predavatelje ter  nove ideje glede izobraževanja. Vedno več uporabljajo nove 

načine izobraževanja, tudi elektronsko izobraževanje, elektronske knjižnice, ipd. Poleg tega 

so pričeli s ponudbo mehkega znanja in s tem razširili spekter tečajev. Poleg vsega so 

sistemski integrator, ki izobraževanje ponuja svojim strankam kot dodano vrednost ostalim 

storitvam. 

Podjetje SRC.SI d.o.o. (http://www.src.si/) ima kot sistemski integrator veliko prednost pred 

ostalimi CPLS-ji predvsem v številu ljudi. Podjetje zaposluje precej strokovnjakov, velik 

poudarek je na visoko izobraženih ljudeh. Poleg vsega imajo tudi veliko certificiranih ljudi. 

Ker pa so precej zaposleni s projekti, je zelo malo predavateljev. Tako predavatelje najemajo 

od zunaj. V glavnem ponuja podjetje celoten spekter Microsoft izobraževanj, Lotus Notes 

izobraževanj ter tudi ostala šolanja, ki se navezujejo na informacijsko tehnologijo. 

Podjetje QSTC d.o.o. (http://www.qstc.si/) je popolnoma in samo izobraževalno podjetje, ki 

poleg Microsoft tečajev organizira tudi številna druga izobraževanja povezana z 

informacijsko tehnologijo. Podjetje je precej zastopano zunaj Slovenije, predvsem s HP-

jevimi tečaji. Kar se tiče Microsofta, so se osredotočili v glavnem na Microsoft Business 

Solutions tečaje, predvsem za Navision. 

 

Za vodenje izobraževalnih centrov skrbi oseba, zaposlena v podjetju Microsoft. Naloge te 

osebe so: informiranje izobraževalnih centrov o novih produktih, novih tečajih, novostih na 

področju izobraževanja s strani Microsofta, pošiljanje predavateljev na tečaje za predavatelje, 

skrbi za cenovno politiko tečajev ter določa pogoje delovanja izobraževalnih centrov, določa 

enotnost pogojev in skrbi, da ni prevelike konkurenčnosti med samimi izobraževalnimi centri. 

Izobraževalni centri se morajo izkazati pred strankam z dodatnimi storitvami v zvezi z 

izobraževanji in se z nižjimi cenami tečajev. 
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4 Metode izbiranja Microsoft izobraževalnega centra 

Pri procesu izbiranja ustreznega Microsoft certificiranega izobraževalnega centra sem si 

pomagala z dvema različnima metodologijama. 

Prva metodologija, ki sem jo uporabila, je uporaba programa DEXi. Delala sem z ekspertnim 

sistemom. Program sloni na metodologiji DEX, ki jo že vrsto let razvija Univerza v Mariboru, 

nekateri profesorji Fakultete za organizacijske vede ter Institut Jožef Stefan. 

Program DEXi se uporablja pri metodologiji večparametrskega odločanja. Od ostalih 

metodologij večparametrskega odločanja se razlikuje predvsem po kvalitativnem pristopu in 

neposrednem določanju funkcij koristnosti več spremenljivk, kar pomembno poveča 

transparentnost izgradnje in uporabe odločitvenih modelov. To pa so tudi atributi 

metodologije ekspertnih sistemov, katere cilja sta večja razumljivost in uporabnost 

eksplicitnega znanja, ki tako postane dostopno širšemu krogu ljudi, ne le za validacijo in 

verifikacijo, ampak tudi in predvsem za razumevanje odločitve (Jereb, Bohanec, Rajkovič, 

2003). 

Druga metodologija, ki sem jo uporabila, je upravljanje s portfelijem. Upravljanje s 

portfelijem se uporablja pri strateškem upravljanju podjetij že od zgodnjega leta 1970. Sam 

izraz »upravljanje s portfelijem« je izposojen iz poslovanja z obveznicami, kjer so vrednostni 

papirji, kakršni so delnice, združeni po določenih kriterijih v optimalne portfelije.  

Z uporabo obeh metodologij želim dobiti odgovore na vprašanja: Kateri certificirani 

izobraževalni center bi si izbrali?, Kateri najbolje dela?, Kateri ima prihodnost na tržišču? 

 

4.1 Metodologija DEXi 

4.2 Odločitvena skupina  

Problem, ki sem se lotila, je v prvi vrsti problem bodočih in trenutnih udeležencev na 

Microsoft tečajih, ko se morajo odločiti za enega izmed sedmih Microsoftovih certificiranih 
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izobraževalnih centrov. V proces odločanja so vključeni tudi njihovi vodje ter zaposleni v 

podjetju Microsoft, zadnji pa na proces odločanja ne smejo vplivati. V proces odločanja so 

vključeni tudi stalni udeleženci tečajev, ki lahko posredujejo podatke novim udeležencem 

tečajev o svojih izkušnjah iz prejšnjih tečajev. 

4.3 Metode dela (intervju in anketa med udeležence tečajev) 

Za pripravo ankete sem predhodno opravila intervjuje z udeleženci tečajev. Pri tem so mi 

pomagali izobraževalni centri. S pomočjo intervjujev sem dobila informacije o tem, kaj je za 

posameznike pomembno pri izbiri izobraževalnega centra. V intervjujih se največkrat pojavijo 

naslednji razlogi za izbiro izobraževalnega centra: 

• znanje predavateljev, 

• način podajanja snovi (veliko praktičnih primerov, zanimiv način predavanja, ni 

dolgočasen), 

• praktične izkušnje predavateljev, 

• število MCP certifikatov, ki jih predavatelji imajo, 

• strokovna izobrazba predavateljev, 

• sodelovanje predavateljev na projektih, 

• ugled izobraževalnega centra na trgu, 

• okolje in učilnica izobraževalnega centra, 

• ostali zaposleni v izobraževalnem centru (prijaznost zaposlenih v izobraževalnem 

centru), 

• nabor tečajev v izobraževalnem centru, 

• število certificiranih predavateljev v izobraževalnem centru, 

• opravljeni izpiti tečajnikov, 

• ostala ponudba izobraževalnega centra, 
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• načini izobraževanja poleg standardnega načina predavanja s predavateljem, 

• možnost pridobitve certifikata, 

• pridobljeno znanje, 

• možnost opravljanja izpita, 

• ali so hkrati tudi izpitni center, 

• ali so hkrati tudi sistemski integrator. 

 

Poleg teh kriterijev sem dobila tudi nekatere manj pomembne, kot je dobra hrana, lepa 

dekleta, ipd., ki pa jih za potrebe magistrske naloge nisem upoštevala. Izpostavili so tudi ceno 

tečajev, vendar imajo vsi certificirani izobraževalni centri enake cene tečajev, kar pomeni, da 

to ni bistven kriterij. Podjetje Microsoft namreč regulira ceno Microsoft tečajev, medtem ko 

cene delavnic ter drugih tečajev, ki niso na seznamu predpisanih Microsoft tečajev (MOC - 

Microsoft Curriculum Courses), določijo izobraževalni centri sami. 

 

Na podlagi rezultatov intervjujev sem naredila anketo. V anketi je odločitvena skupina 

ocenjevala izobraževalne centre glede na kriterije, ki sem jih dobila iz drevesa kriterijev. Na 

anketo je odgovorilo 80 udeležencev različnih tečajev iz različnih podjetij. Anketo sem 

razdelila v vseh Microsoftovih izobraževalnih centrih. Odgovore na anketo sem dobila iz vseh 

sedmih izobraževalnih centrov. 
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Ime izobraževalnega centra Število odgovorov na ankete 

AVTENTA.SI 15 

B2 8 

LANCOM 10 

KOMPAS XNET 12 

SKUPINA ATLANTIS 12 

SRC.SI 16 

QSTC 7 

Tabela 1: Odgovori na anketo s strani certificiranih izobraževalnih centrov 

 

4.4 Odločitveni proces 

Odločitveni proces poteka po določenih fazah, ki jih lahko strukturiramo na način, ki je 

opisan v nadaljevanju. 

4.4.1 Opredelitev problema 

Izbira certificiranega izobraževalnega centra je velikokrat vezana na ustno izročilo, pripoved 

ostalih tečajnikov, propagiranja izobraževalnega centra v medijih, poznanstva v podjetjih ipd. 

Ker večina teh načinov odločanja pomeni subjektivno oceno vprašanega, se lahko odločimo 

napačno. 

V podjetju Microsoft vodim izobraževalne centre, zato sem se odločila, da problem izbire 

certificiranega izobraževalnega centra dodobra preučim. Rezultati odločitvenega problema 

bodo podjetju Microsoft prišla prav, ko se bo odločalo, ali nadaljujemo delo s posameznimi 

certificiranimi izobraževalnimi centri ali pa jim ukinemo pogodbe. 
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4.4.2 Določitev kriterijev 

Variante, v mojem primeru certificirane izobraževalne centre, ocenjujemo na osnovi kriterijev 

(parametrov, atributov), ki sem jih določila glede na zastavljeni cilj, torej poiskati najboljši 

certificiran izobraževalni center.  

V tej fazi sem tudi sestavila spisek kriterijev, po katerih bomo ocenjevali obstoječe 

izobraževalne centre. Ti kriteriji bodo merljivi, saj si bomo s tem olajšali delo in omogočili 

operativnost. Pri določanju kriterijev je zelo pomembno, da smo se prepričali, da nismo  

kakšnega, ki bi lahko pomembno vplival na končno odločitev, spregledali. Poleg tega smo 

morali doseči ortogonalnost in neredundantnost kriterijev, kar pomeni, da se kriteriji ne 

prekrivajo, saj bi v takem primeru isti kriterij imel na odločitev večkratni vpliv ali pa bi se 

vsebinsko ponavljal. V določanje kriterijev sem vključila celotno odločitveno skupino. 

Kriteriji so določeni glede na intervju, ki sem ga predhodno opravila s trenutnimi udeleženci 

Microsoft tečajev v izbranih izobraževalnih centrih. Neurejen spisek kriterijev, po katerih se 

trenutni udeleženci odločajo za določen certificiran izobraževalni center, so naslednji: znanje 

predavatelja, način podajanja snovi (veliko praktičnih primerov, zanimiv način predavanja, ni 

dolgočasen), praktične izkušnje predavatelja, ugled izobraževalnega centra na trgu, okolje in 

učilnica izobraževalnega centra, ostali zaposleni v izobraževalnem centru (prijaznost 

zaposlenih v izobraževalnem centru), nabor tečajev v izobraževalnem centru, načini 

izobraževanja poleg standardnega načina predavanja s predavateljem, možnost pridobitve 

certifikata, pridobljeno znanje, možnost opravljanja izpita, število MCP izpitov v 

izorabraževalnem centru, ali so izpitni center, ali so sistemski integrator, števila certificiranih 

predavateljev, izobrazba predavateljev v povprečju, sodelovanje na projektih, praktične 

izkušnje predavateljev, opravljeni izpiti tečajnikov. 

Za lažje razumevanje kriterijev jih tudi opišimo. 

Znanje predavatelja. Predavatelji si nabirajo znanje lahko preko knjig ali pa se udeležujejo t.i. 

»train the trainer« tečajev, ki jih Microsoft korporacija pripravlja zanje. Na teh tečajih 
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pridobijo s praktičnimi primeri obogateno znanje, kar pomeni, da je  vredno veliko več kot 

tisto, ki je pridobljeno iz knjig. 

Sodelovanje pri projektih. V  kolikor predavatelj želi predstaviti snov iz praktičnega oziroma 

uporabnega vidika, mora vedeti, kako to izgleda v praksi. To znanje pa lahko pridobi samo, če 

sodeluje tudi na projektih. Na projektih predavatelji pridobijo tudi dodatna znanja. 

Izobrazba. Mišljena je šolska izobrazba predavateljev. Za marsikoga je zelo pomembno, da je 

ta vsaj visokošolska. V okviru magistrske naloge sem gledala povprečno šolsko izobrazbo 

predavateljev. 

Število MCP certifikatov. MCP certifikati so predpogoj za pridobitev statusa certificiranega 

predavatelja (MCT – Microsoft Certified Trainer). Več kot je MCP certifikatov v podjetju, 

večje je znanje med predavatelji. 

Praktične izkušnje predavatelja. Pri podajanju snovi je pomembno, da jo predavatelj predstavi 

tudi s praktičnega vidika. To lahko naredijo tisti predavatelji, ki ne predavajo samo teorije, 

pač pa imajo bogate izkušnje od projektov in tako lažje predstavijo snov udeležencem tečaja. 

Okolje in učilnica izobraževalnega centra. Udeleženci tečajev prebijejo cele dneve v 

izobraževalnem centru, zato je pomembno, da se tam počutijo dobro. 

Ostali zaposleni v izobraževalnem centru (prijaznost zaposlenih v izobraževalnem centru). Ta 

kriterij se nanaša na prejšnjega, saj udeleženci tečajev komunicirajo tudi z ostalimi 

zaposlenimi v izobraževalnem centru in je torej pomembno tudi obnašanje in prijaznost le-

teh. 

Ugled izobraževalnega centra na trgu. Z ugledom predavatelja se nekako enači tudi ugled 

izobraževalnega centra: boljši predavatelji pomenijo večji ugled izobraževalnega centra. 

Nabor tečajev v izobraževalnem centru. Večina izobraževalnih centrov predava večino 

Microsoftovih tečajev, nekateri pa vseeno samo določene tečaje, odvisno od predavateljev, ki 

jih zaposlujejo. Izobraževalni centri si sicer izposojajo predavatelje, vendar nekateri še vedno 

ne ponujajo vseh tečajev. Tečajniki radi opravijo celotno šolanje v istem izobraževalnem 

centru. 
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Načini izobraževanja poleg standardnega načina predavanja s predavateljem. Pred leti se je v 

tujini že pričelo govoriti o elektronskem izobraževanju, ki pa je vse bolj aktualno tudi v 

Sloveniji. Nekateri izobraževalni centri so ta način izobraževanja že uvedli v svojo ponudbo. 

Za tečajnike to pomeni, da lahko določeno snov predelajo doma, medtem ko s predavateljem 

pregledajo težje snovi ter praktično rešujejo probleme.  

Možnost pridobitve certifikata. Ta kriterij se nanaša na pridobljeno znanje. Če tečajnik 

pridobi na tečaju dovolj znanja, da opravi certifikat, je to za posameznike zelo pomembno, saj 

jim omogoči, da opravljajo izpit takoj po končanem tečaju, ne da bi bilo potrebno še dodatno 

učenje doma. Za učenje doma navadno nimajo časa, med delovnim časom pa je učenje 

nezaželeno. 

Izpitni center. Za tiste, ki želijo opravljati certifikat, je pomembno, da lahko v istem 

izobraževalnem centru, kjer so obiskovali tečaj, opravijo tudi izpite in tako pridobijo 

certifikat. Večina certificiranih izobraževalnih centrov je hkrati tudi testni center VUE ali 

PROMETRIC THOMSON, ki ponujata opravljanje izpitov, med drugim tudi za Microsoft. 

Opravljeni izpiti tečajnikov. Odstotek opravljenih izpitov ravno tako nakaže znanje 

predavateljev, ki so snov učili. 

Število certificiranih predavateljev v izobraževalnem centru. Od tega števila je odvisen tudi 

nabor tečajev, ki jih izobraževalni center nudi ter kvaliteta izobraževalnega centra samega. 

Ostala ponudba izobraževalnega centra. Pomembno je dejstvo, da se podjetje poleg 

izobraževanj ukvarja tudi z ostalimi dejavnostmi, na primer vzdrževanjem sistemov, izgradnjo 

aplikacij, programske opreme, nudenje storitev ipd. Organizacije lahko tako pri enem podjetju 

naročijo več različnih aktivnosti, od implementacije programske storitve do vzdrževanja in 

izobraževanja zaposlenih. 

4.4.3 Strukturiranje kriterijev 

Iz spiska kriterijev smo zgradili drevesno strukturo vsebinsko združenih kriterijev, ki 

predstavljajo ustrezni miselni vzorec. Zaradi človekovih sposobnosti hkratnega razmišljanja o 
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kombinacijah različnih kriterijev ni smiselno združevati več kot tri kriterije. Kriterije 

strukturiramo iz več razlogov, in sicer zaradi preglednosti nad odločitvenim modelom in s tem 

tudi nad odločitvenim znanjem, zato da združimo kriterije, ki so vsebinsko povezani in s tem 

dosežemo, da smiselno vplivajo na odločitev ter zato da lažje določamo odločitvena pravila, s 

tem pa dosežemo tudi razumljivo razlago končne odločitve. 

 

Rezultat strukturiranja kriterijev je drevo kriterijev. 

 

 

Slika 15: Drevo kriterijev z uporabo Microsoft VISI O 
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Drevo kriterijev
 Kriterij Opis
 Izobraževalni center Ocenjujemo izobraževalne centre v Sloveniji

Predavatelji Ocenjujemo predavatelje v izobraževalnih centrih
Način predavanja Ocenjujemo način podajanja snovi, ali so predavatelji razumljivi ali ne
Znanje predavateljev Znanje predavateljev opišejo MCP certifikati ter praktične izkušnje iz projektov, nekaj pa tudi izobrazba

MCP certifikati Število MCP certifikatov v povprečju
Praktične izkušnje Ali predavatelji le predavajo ali so tudi udeleženi na projektih
Izobrazba Šolska izobrazba

Ostala ponudba Kaj poleg IC-ja ta podjetja še ponujajo
Izpitni center VUE ali PROMETRIC
Sistemski integrator Če so sistemski integrator, pomeni, da lahko podjetja z njimi sodelujejo tudi na drugih podro

Ugled izobraževalnega centra Kako ugledni so na trgu
Okolje in učilnica Kako se udeleženci tečajev počutijo v samem izobraževalnem centru
Ponudba tečajev Glede na število certificiranih predavateljev je odvisno tudi koliko je znanja v izobraževalnem centru

 

 

Slika 16: Drevo kriterijev, ki ga naredi program DEXi 
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Vsem kriterijem v drevesu določimo merske lestvice – zalogo vrednosti, ki jo zavzamejo pri 

vrednotenju ter določimo morebitne druge lastnosti. 

4.4.4 Določitev zalog vrednosti kriterijev 

Vsakemu od kriterijev smo določili vrednost, ki jo lahko zavzame. Uporabili smo naravne 

vrednosti kriterijev. To so tiste, kot jih običajno uporabljamo na področju, kamor spada 

kriterij. 

Pri gradnji odločitvenega modela sem upoštevala, da sem pri listih določila le toliko različnih 

vrednosti posameznega parametra, da lahko razlikujem bistvene razlike med variantami.  

 

DEXi 12.10.2005 Stran 1
 Zaloge vrednosti
 Kriterij Zaloga vrednosti
 Izobraževalni center slab ; dober; zelo dober

Predavatelji manj sposoben ; sposoben; zelo sposoben; izredno sposoben
Način predavanja nerazumljiv ; manj razumljiv ; razumljiv; zelo razumljiv
Znanje predavateljev osnovno ; dobro; odlično; izredno dobro

MCP certifikati 2-3; 4-5; 6 in več
Praktične izkušnje nič projektov ; nekaj projektov letno; redno na projektih
Izobrazba srednja šola ; višje šolska; univerzitetna; magisterij

Ostala ponudba samo šolski center ; zadostna ponudba; bogata ponudba; izredno bogata ponudba
Izpitni center ne; da
Sistemski integrator ne; da

Ugled izobraževalnega centra manj ugledni ; ugledni; zelo ugledni; izredni 
Okolje in učilnica neprijetno ; prijetno; zelo prijetno
Ponudba tečajev 2-4; 5-7; 8 in več

 

 

Slika 17: Zaloge vrednosti 
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4.4.5 Določitev funkcije koristnosti: odločitvena pravila 

Za posamezne liste (osnovne parametre) smo določili vrednost pri opisu variant. Funkcija 

koristnosti določa vpliv podrednih kriterijev na vrednost nadrednega kriterija. 

Ko smo določili funkcijo koristnosti za nadrejene kriterije, je pomembno ugotoviti, kateri 

osnovni kriteriji so pomembnejši od drugih. Ugotovi pa je treba tudi, ali v modelu morda ne 

nastopajo izločilni kriteriji. 

Funkcijo koristnosti lahko v splošnem izrazimo: 

• analitično, kot na primer z utežno vsoto, 

• točkovno (z odločitvenimi pravili za posamezne vrednosti) v obliki tabel za vsak 

izpeljan kriterij po točkah po principu če-potem. 

Naš odločitveni model smo zgradili s pomočjo programa DEXi. Funkcijo koristnosti smo 

podali po točkah. 

Pri določanju funkcije koristnosti uporabljamo preferenčno znanje odločevalcev. To pa je 

odvisno ne le od znanj, ki ga ima odločevalec o določeni domeni znanja, ampak tudi od 

njegovih vrednot in njegovega statusa. 

4.4.6 Opis variant 

Variante smo opisali z vrednostmi po parametrih. Do vrednosti smo prišli po natančni 

preučitvi posamezne variante.  

Pri tem smo bili pozorni na zanesljivost virov informacij o posamezni varianti ter seveda na 

čim večjo popolnost podatkov. 

4.4.7 Vrednotenje variant 

Končno oceno variant dobimo po vrednotenju variant na osnovi njihovega opisa po 

parametrih na listih odločitvenega drevesa. 
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Program vrednoti od listov proti korenu drevesa kriterijev v skladu: 

• s strukturo  drevesa, 

• z definirano funkcijo koristnosti. 

Vrednost, ki jo na ta način dobimo v korenu drevesa, predstavlja končno oceno variante. 

Varianta z najvišjo oceno je praviloma najboljša. Vrednotenje lahko uporabimo tudi za 

razvrščanje variant glede na rezultat, ki ga da funkcija koristnosti. 

Variant imamo 7 in sem jih poimenovala od CPLS 1 do CPLS 7: 

CPLS1 – Avtenta.Si 

CPLS 2 – B2 

CPLS 3 – Kompas Xnet 

CPLS 4 – Lancom 

CPLS 5 – Skupina Atlantis 

CPLS 6 – SRC.SI 

CPLS 7 - QSTC 
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4.4.8 Opis rezultata 

 

DEXi 12.10.2005 Stran 1
 Rezultati vrednotenja
 Kriterij CPLS 1 CPLS 2 CPLS 3 CPLS 4 CPLS 5
 Izobraževalni center zelo dober slab dober slab zelo dober

Predavatelji sposoben manj sposoben sposoben manj sposoben zelo sposoben
Način predavanja razumljiv razumljiv razumljiv razumljiv razumljiv
Znanje predavateljev dobro osnovno dobro osnovno odlično

MCP certifikati 4-5 2-3 2-3 2-3 4-5
Praktične izkušnje nekaj projektov letno nič projektov nekaj projektov letno redno na projektih redno na projektih
Izobrazba višje šolska univerzitetna višje šolska višje šolska univerzitetna

Ostala ponudba zadostna ponudba samo šolski center samo šolski center izredno bogata ponudba izredno bogata ponudba
Izpitni center da ne ne da da
Sistemski integrator ne ne ne da da

Ugled izobraževalnega centra zelo ugledni ugledni izredni ugledni zelo ugledni
Okolje in učilnica prijetno prijetno zelo prijetno prijetno prijetno
Ponudba tečajev 8 in več 2-4 5-7 5-7 8 in več

 
 Kriterij CPLS 6 CPLS 7
 Izobraževalni center zelo dober slab

Predavatelji zelo sposoben manj sposoben
Način predavanja razumljiv razumljiv
Znanje predavateljev odlično osnovno

MCP certifikati 4-5 2-3
Praktične izkušnje redno na projektih nič projektov
Izobrazba univerzitetna višje šolska

Ostala ponudba izredno bogata ponudba zadostna ponudba
Izpitni center da da
Sistemski integrator da ne

Ugled izobraževalnega centra ugledni zelo ugledni
Okolje in učilnica prijetno zelo prijetno
Ponudba tečajev 5-7 2-4

 

 

Slika 18: Poročilo vrednotenja certificiranih izobraževalnih centrov 
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Slika 19: Prikaz vrednotenja certificiranih izobraževalnih centrov s pomočjo grafikona, 

ki ga naredi program DEXi 
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4.4.9 Odločitev 

Ob končni izbiri je zanimivo ugotoviti, ali so bili cilji odločitvenega procesa doseženi in 

katere lastnosti izbrane variante bi bile pri realizaciji lahko kritične. Samo vrednotenje variant 

sicer opravi računalniški program na osnovi modela odločanja, analizo variant in končno 

odločitev pa opravi človek. Odgovornost za odločitev namreč nosi človek, IKT 

(informacijsko komunikacijska tehnologija) pa mu je lahko v procesu odločanja v bistveno 

pomoč. 

4.4.10 Analiza in razlaga predlagane odločitve 

Zanimivo je dejstvo, da so pri odločitvi igrali pomembno vlogo predavatelji, njihovo znanje, 

njihov način predavanja. Pomembno je, da imajo predavatelji praktične izkušnje in ne samo 

teoretičnih, saj s tem lažje približajo snov slušateljem. Začudilo me je, da na končno odločitev 

ni vplivala inovativnost CPLS-jev z novimi načini izobraževanj, torej z uvedbo elektronskega 

izobraževanja in podobno. Res pa je, da tehnični tečaji, kakršni MOC tečaji so, zahtevajo ob 

sebi predavatelja za morebitna vprašanja ter morebitno posredovanje pri vajah. Na odločitev 

tudi ni vplivalo število certificiranih predavateljev, zaposlenih v CPLS-ju, niti s tem povezana 

ponudba tečajev. Kajti več ko je certificiranih predavateljev, večji nabor tečajev lahko 

izobraževalni center ponudi. 

Poglejmo si certificirane izobraževalne centre, ki so bili ocenjeni dobro. To je CPLS 3. Kljub 

temu, da je v CPLS 3 malo certificiranih predavateljev, niti nimajo visokošolske izobrazbe 

niti niso izpitni center, vidimo, da največjo težo pri vrednotenju izobraževalnih centrov v 

resnici podajo kvalitetni predavatelji ter njihovo znanje. 

Tudi pri zelo dobrih izobraževalnih centrih, kot so CPLS 1, CPLS 5 ter CPLS 6 vidimo, da so 

na končno oceno vplivali predavatelji, ki znajo razumljivo podati snov. 

CPLS 2, CPLS 4 ter CPLS 7 so predstavniki slabih izobraževalnih centrov. Razlog leži v 

slabem znanju predavateljev. Točke certificirani izobraževalni centri izgubijo tudi pri 
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opravljenih izpitih udeležencev tečajev, saj majhno število njihovih tečajnikov opravi izpite in 

se certificira. 

Poglejmo še eno izmed najbolje ocenjenih CPLS-jev, na primer CPLS 6 ter enega izmed 

najslabše ocenjenih, na primer CPLS 2. CPLS 2 zaposluje slabe predavatelje, ki ne sodelujejo 

na projektih in nimajo praktičnih izkušenj. Imajo tudi bolj majhno število zaposlenih MCP 

strokovnjakov. Zopet vidimo razliko v opravljenih izpitih tečajnikov. 

Kaj je tisto, kar bi morali CPLS-ji popraviti, da bi postali zelo dobri CPLS-ji? Moje mnenje 

je, da bi morali njihovi predavatelji pridobiti več praktičnih izkušenj, kar je povezano s 

sodelovanjem pri projektih. Glede na to, da vsi CPLS-ji niso sistemski integrator in nimajo 

enake možnosti sodelovanja na projektih, bi morali vodje CPSL-jev »prodajati« svoje ljudi 

ostalim podjetjem. S tem bi izboljšali kvaliteto predavanj na svojih tečajih. Tečajniki bi s tem 

pridobili več znanja, pa tudi število opravljenih izpitov bi se izboljšalo. 

4.5 Metodologija upravljanja s portfelijem 

Poslovne enote predstavljajo osrednji element upravljanja s portfelijem. Določitev teh 

poslovnih enot oziroma »strateških poslovnih enot« je izhodišče upravljanja s portfelijem. 

Jedro strateškega upravljanja je zagotoviti možnosti za dobiček. Pri tem se pojavlja termin 

potencialni dobiček, ki  je tudi predmet upravljanja s portfelijem (Slika 6). Potencialni 

dobiček podjetja kot celote ugotovimo z ocenjevanjem portfelija poslovnih enot z uporabo 

matrike z devetimi polji (3x3) oziroma s poslovno mrežo. 
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Slika 20: Temeljni kamni študije (Vir: Upravljanje s portfelijem, 1991) 

 

Pri segmentacijskih kriterijih sem se oprla na kriterije, ki so jih v 60. letih razvili pri General 

Electrics. Pri segmentaciji sem na svoje izobraževalne centre seveda gledala s stališča 

Microsofta. Vsak izobraževalni center predstavlja svojo strateško poslovno enoto. Namreč 

tudi v podjetjih, ki so po svoji zasnovi sistemski integrator, predstavlja šolski center svojo 

enoto. Pri moji nalogi me je zanimalo, kako posamezni šolski centri delujejo, kako se 

obnašajo na konkurenčnem trgu, kako rastejo v primerjavi s konkurenco, kakšen je njihov 

tržni delež. Uporabila sem matriko devetih polj, kjer se upošteva več dejavnikov. 

4.6 Razvijanje poslovne mreže 

Pri razvoju poslovne mreže si pomagamo s koraki. 
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Pri prvem koraku smo strateške poslovne enote določili tako, da vsaka strateška poslovna 

enota predstavlja en certificirani izobraževalni center. Torej imamo sedem strateških 

poslovnih enot (SPE). 

Pri ocenjevanju privlačnosti tržišča kot drugem koraku sem ugotovila, da je le-to pri 

izobraževalnih centrih odvisno od: 

• velikosti tržišča, 

• rasti tržišča, 

• strukture kupcev po skupinah, 

• strukture konkurence, 

• možnosti zviševanja cen, 

• posebnega tveganja. 

Velikost tržišča ni pogoj, je pa pomembno, da je zagotovljena minimalna velikost tržišča. 

Tržišče je omejeno na tržišče storitev, torej izobraževanja, ki tekmujejo med seboj. 

Hitrejša je rast tržišča, bolj je tržišče privlačno. Navadno so potrošniki na tržišču, ki hitro 

raste, manj izbirčni od potrošnikov na trgu, ki stagnira ali se zmanjšuje (Neuberger, str. 57).  

Struktura kupcev po skupinah naj bi odražala pogajalsko moč potrošnikov. Bolj ko je ta moč 

skoncentrirana v rokah manjšega števila potrošnikov, bolj tvegano je tržišče.  

Konkurenco tvorijo izobraževalni centri drug drugemu.  

Načeloma imajo možnost zviševati cene vsi izobraževalni centri, vendar je politika, ki jo 

priporoča Microsoft taka, da si v ceni ne konkurirajo, pač pa v dodani vrednosti, ki jo 

ponujajo. 

Na privlačnost tržišča vplivajo tudi dejavniki, kot so posebna tveganja. Sem spada politična in 

gospodarska nestabilnost države, inflacija ipd. 
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Za vsak izobraževalni center ocenimo privlačnost tržišča. 

Dejavnik Točke CPLS1 CPLS2 CPLS3 CPLS4 CPLS5 CPLS6 CPLS7 

Velikost 

tržišča 

0-20 15 3 9 6 14 13 5 

Rast tržišča 0-20 17 5 10 9 18 16 8 

Struktura 

kupcev po 

skupinah 

0-20 17 6 9 13 18 19 7 

Struktura 

konkurence 

0-20 15 12 15 11 16 15 12 

Možnost 

zviševanja 

cen 

0-20 11 11 11 11 11 11 11 

Posebna 

tveganja 

-20-0 4 4 4 4 4 4 4 

Največ 

možnih 

točk 

100 79 41 58 54 81 78 47 

Tabela 2: Privlačnost tržišča 

Preden zaključimo z matriko, je potrebno določiti tudi rezultate v skladu z drugo osjo mreže, 

to je konkurenčni položaj, kar je tretji korak.  

Na ocenitev konkurenčnega položaja vplivajo naslednji dejavniki: 

• tržni delež v dveh oblikah: absolutni tržni delež ter relativni tržni delež, 

• stroškovne prednosti, ki niso odvisne od tržnega deleža, 

• diferenciacija izdelka, povezana s kvaliteto izdelka ter kvaliteto trženja in storitev, 
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• inovativnost, 

• donosnost strateške poslovne enote, torej donosnost izobraževalnega centra. 

 

Absolutni tržni delež izračunamo s primerjavo prodaje strateške poslovne enote v procentih 

obsega tržišča. Relativni tržni delež pa izračunamo z delitvijo standardnega tržnega deleža 

strateške poslovne enote z vsoto tržnih deležev njegovih treh največjih tekmecev. 

Ta sistem upošteva tudi prednosti nižjih stroškov, ki niso odvisne od tržnega deleža 

izobraževalnega centra. Prednosti nižjih stroškov pomenijo konkurenčno prednost. 

Diferenciacijo izdelka dosežemo s samim izdelkom in njegovo kvaliteto. V našem primeru so 

to kvalitetni tečaji. 

Pod inovativnostjo razumemo sposobnost izobraževalnih centrov, da naredijo svojo ponudbo 

izobraževanj bolj privlačno, dodajo nove načine izobraževanja … 

Donosnost je dejavnik, s pomočjo katerega obravnavo ostale dejavnike, ki jih nismo našteli, 

na primer učinkovitost upravljanja izobraževalnega centra. 

Preden se lotimo izdelave portfelijske matrike, pa določimo tudi konkurenčni položaj vsakega 

izobraževalnega centra. 

Dejavnik Točke CPLS1 CPLS2 CPLS3 CPLS4 CPLS5 CPLS6 CPLS7 

Absolutni 

tržni delež 

0-15 10 1 6 4 8 7 2 

Relativni 

tržni delež 

0-15 11 2 6 4 10 8 3 

Stroškovne 

prednosti 

0-15 7 2 3 3 8 9 3 

Diferenciacija  0-25 11 15 8 7 20 19 13 
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Inovativnost 0-15 9 7 8 3 14 13 7 

Donosnost 0-15 9 5 7 5 13 14 7 

Največ 

možnih točk 

100 57 40 38 26 73 70 35 

Tabela 3: Konkurenčni položaj izobraževalnih centrov 

Ko smo končali z ocenjevanjem izobraževalnih centrov, temelječ na privlačnosti tržišča in na 

njegovem konkurenčnem položaju, lahko pripravimo portfelij. Pri tem spravimo vse 

izobraževalne centre na matriko devetih polj, kjer os X predstavlja privlačnost tržišča, os Y pa 

konkurenčni položaj. Na ta način prikažemo strateški položaj posameznega izobraževalnega 

centra kot celote. 

Legenda barvnih krogcev:  

Rjav – CPLS 1 

Rdeč – CPLS 2 

Rumen – CPLS 3 

Viola – CPLS 4 

Zelen – CPLS 5 

Temno moder – CPLS 6 

Temno zelen – CPLS 7 
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Slika 21: Portfelij certificiranih izobraževalnih centrov 

 

4.6.1 Analiza modela upravljanja s portfelijem 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da v Sloveniji ni certificiranega izobraževalnega centra, ki bi po 

svoji kvaliteti močno izstopal oziroma bil »zvezda«. Pa vendarle je situacija taka: vsi 

certificiriani izobraževalni centri se trudijo, da bi bili čim boljši in čim uspešnejši, vendar 

kljub vsemu čakajo pomoč Microsofta, in sicer finančno pomoč za razvoj novih tečajev ter 

pomoč pri marketing iniciativah.  

 

Kriterijem »ubogi pes« ustrezata dva izobraževalna centra, in sicer CPLS 2 ter CPLS 7. Tudi 

pri metodi DEXi sta se izkazala kot najslabša. CPLS 2 je nov izobraževalni center, ki je šele 
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začel delovati in se lahko povzpne med »zvezde«. CPLS 7 je na tržišču že nekaj let. V tem 

času smo jih že skoraj zaprli, vendar so se odločili za izvajanje tečajev za Microsoft rešitev, ki 

je nova na tržišču. Če sem iskrena, v tem trenutku čakamo, kaj bomo z njimi naredili. Ali jih 

bomo zaprli ali pa bodo vendarle zrasli in se povzpeli še kam višje.   

 

Vidimo, da poglavitni razlog za neudeležbo na tečajih znanje predavateljev. Tečajniki so 

očitno mnenja, da se lahko sami naučijo ravno toliko, kot če bi obiskovali tečaj. Predavatelji 

so tisti, v katere je potrebno vlagati. Ne samo s strani CPLS-jev, pač pa tudi s strani 

Microsofta. Microsoft sicer organizira tečaje za predavatelje, vendar se jih predavatelji ne 

udeležujejo. Razlog je v stroških, ki jih ima  podjetje s temi tečaji, saj so skoraj vedno v tujini, 

kakor tudi v času, ki jim ga taki tečaji  vzamejo. Microsoft bi moral večkrat organizirati tečaje 

za predavatelje v Sloveniji, torej pripeljati strokovnjake iz tujine k nam. Predavatelji bi si 

lažje vzeli čas in se udeležili tečaja, privarčevali bi stroške izobraževalnemu centru, le-ta pa bi 

privarčevani denar lahko vložil nazaj v predavatelje.  
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5 Zaključek 

Po končanem fakultetnem izobraževanju se za strokovnjake za informacijsko tehnologijo 

pravo izobraževanje šele pričenja. Za določeno delovno mesto se je potrebno 

»dokvalificirati«. To znanje lahko posameznik kadarkoli dokaže s certifikatom. Podjetje 

Microsoft skupaj s svojimi certificiranimi izobraževalnimi centri omogoča certificiranje za 

poznavanje Microsoft orodij ter rešitev. Do zagate pa pride takrat, ko je potrebno izbrati med 

obstoječimi sedmimi certificiranimi izobraževalnimi centri. Problem predstavlja izbrati 

kvaliteten izobraževalni center, kjer je ponudba tečajev ter predavateljev na zavidljivi ravni. 

Politika v nekaterih podjetjih določa izobraževalni center, kjer se izobražujejo njihovi 

zaposleni. To je v primeru, kadar jim podjetje, ki je hkrati tudi izobraževalni center, rešuje 

tudi ostale IT zadeve, na primer, prodaja licenčne programske opreme, implementira rešitve, 

vzdrževanje sistemov, in tako dodajo še izobraževanja. 

V magistrski nalogi sem ocenjevala izobraževalne centre s pomočjo dveh metod. Prva so 

ekspertni sistemi, kjer sem uporabila programsko orodje DEXi, druga pa upravljanje s 

portfelijem. 

Rezultati obeh metod so približno enaki. Certificirani izobraževalni centri, ki so bili zelo 

dobri pri prvi metodi, torej CPLS 5 in CPLS 6, so se izkazali kot zelo dobri tudi pri metodi 

upravljanja s portfelijem. Oba izobraževalna centra sta privlačna na trgu in s tem raste tudi 

njun tržni delež. Vodje obeh izobraževalnih centrov vlagajo v znanje predavateljev, v 

inovativnost izobraževanj ter donosnost podjetja.  Na privlačnost izobraževalnega centra na 

tržišču vpliva tudi struktura kupcev. CPLS 6 prodaja svoje storitve praktično v vse segmente 

kupcev: zdravstvo, finančne ustanove, vlado, gospodarstvo ... Med seboj se izobraževalni 

centri razlikujejo tudi v diferenciaciji izdelkov. Tečaji, ki jih morajo izvajati, so enaki. To so 

predpisani Microsoft tehnični tečaji (MOC). To pomeni, da so gradiva  in 

tematika enaka. CPLS-ji lahko dajo neko dodano vrednost tečajem. Tukaj pa so pomembni 

predavatelji in njihovo znanje ter praktične izkušnje. Dodajo lahko primere iz našega realnega 

sveta, ne ameriškega, od koder so gradiva, poleg tega lahko ponudijo različne načine 
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dodatnega izobraževanja  (dodajo elektronsko izobraževanje, dodatne vaje za utrditev znanja). 

Predavatelji morajo biti tudi primerno motivirani, za kar je zadolženo vodstvo podjetja. 

Govorimo o donosnosti, ki je ena izmed meritev ocenjevanja. Vodstvo se mora zavedati, da je 

v predavatelje potrebno vlagati, predvsem v njihovo znanje. To je ključ do uspešnega tečaja. 

Problem ni v tem, da jih ne bi pošiljali na tečaje, pač pa imajo premalo projektov, pa tudi 

samo podjetje nazaduje, saj nikakor ne zna postaviti strategije. CPLS 3 s svojimi razvijalskimi 

tečaji postaja vedno bolj privlačno na tržišču, žal pa je njihova struktura kupcev majhna.  

CPLS 2 težko ocenimo, saj so novi med certificiranimi izobraževalnimi centri, vendar ne novi 

na področju izobraževanja. Do sedaj smo jih poznali bolj ali manj po uporabniških tečajih, 

sedaj pa bodo nivo izobraževanj morali dvigniti, če bodo hoteli konkurirati na tržišču in s tem 

povečati strukturo kupcev. CPLS 7 smo pred časom hoteli zapreti, vendar se je vodstvo 

odločilo za novo strategijo, in sicer so pričeli izobraževati tematiko, ki jo še nihče ni 

izobraževal. Imajo vse možnosti, da postanejo dobri. CPLS 4 ponuja izobraževanja samo kot 

dodano vrednost njihovim projektom implementacij in vzdrževanje sistemov. Dolgoročno ne 

bodo obstali s tako strategijo, saj jim bodo delo prevzeli bolj inovativni izobraževalni centri. 

CPLS 1 je pri prvi metodi ocenjen kot zelo dober. Moje mnenje je, da razlog tiči ravno v 

kvaliteti predavateljev, saj jih redno izobražujejo. Pri ocenjevanju po metodi DEXi smo 

ugotovili, da ni pomembno, da je podjetje sistemski integrator, če hoče biti dober 

izobraževalni center. 

»Zvezd« v Sloveniji nimamo. Vsi izobraževalni centri so preveč odvisni od korporacije, za 

katero pripravljajo tečaje. Predvsem se morajo osamosvojiti in pričeti z dodanimi vrednostmi 

tečajev. Najsi so to novi načini izobraževanja, nove stranke, boljša ponudba izobraževanj, 

vsekakor pa morajo vlagati v znanje svojih predavateljev. 
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