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1.  UVOD 
 
Osnovna konkurenčna prednost organizacije je stopnja njene sposobnosti za učenje in hitro 
praktično uporabo novega znanja. 
 
Jack Welch, predsednik General Electric 
 
Človeški kapital se vse pogosteje obravnava kot konkurenčna prednost podjetja. Skorajda ni 
uspešnega podjetja, kjer bi se management ne zavedal, da so zaposleni tisti, ki jim bodo morali v 
prihodnosti posvečati še več pozornosti. Zaposleni s svojim znanjem, spretnostmi in 
sposobnostmi, nikakor ne gre pozabiti delavoljnosti, so tisti ključni dejavnik, ki podjetje napravi 
uspešno in mu dolgoročno zagotavlja prednost pred vse hujšo konkurenco na trgu. Prihodnje 
probleme in vse hitrejše spremembe, ki jih prinaša globalna informacijska družba, bodo lahko 
obvladovali samo izobraženi in visoko motivirani ljudje. Kvaliteta izobraževanja, njegovo 
financiranje, predvsem pa njegova učinkovitost so vedno bolj poudarjeni in se nanašajo na vse 
stopnje formalnega šolanja - od osnovne do visoke. Zavedati pa se moramo, da je s študijem 
pridobljena formalna izobrazba le osnova in da je zato naloga univerze predvsem uriti naše 
sposobnosti za učenje, sposobnosti za preživetje v sodobnem, spreminjajočem se svetu. Na 
vprašanje, kako uspešno Ekonomska fakulteta pripravi svoje študente na izzive v poslovnem 
svetu in kako so z znanjem pridobljenem na Ekonomski fakulteti zadovoljni slovenski managerji, 
sem poskušala odgovoriti v tem diplomskem delu.  
 
Osnovni namen mojega diplomskega dela je raziskati, kakšno znanje slovenski managerji 
pričakujejo od diplomantov Ekonomske fakultete v Ljubljani in kakšno je sodelovanje 
Ekonomske fakultete s podjetji v Sloveniji. Hkrati diplomsko delo želi podati sliko prihajajoče 
ere znanja in njenih vplivov na poslovanje podjetja.  
 
Diplomsko delo ima več ciljev. Prvi cilj je izpostaviti pomen znanja v današnjem času ter 
prikazati različne vrste znanj. Drugi cilj je poudariti naraščajočo vlogo izobrazbe in opisati 
nekatere spremembe v sferi izobraževanja. Poleg tega je cilj tudi opozoriti, da so ljudje največje 
bogastvo združb, saj s svojim znanjem, spretnostmi in sposobnostmi omogočajo, da si združba 
pridobi ali ohrani večjo ali manjšo prednost na tržišču.  
 
V teoretičnem delu sta metodi tega dela predvsem deskripcija in klasifikacija, ki temeljita na 
sintezi in dedukciji različnih ugotovitev predvsem vodilnih svetovnih teoretikov in praktikov na 
področju intelektualnega kapitala, upravljanja znanja ipd. Praktični del temelji na anketiranju 
slovenskih podjetij, kjer sem pri obdelavi rezultatov uporabila ustrezne statistične metode.  
 
Diplomsko delo sem vsebinsko razdelila na osem poglavij. Uvodno poglavje je namenjeno 
namenu in cilju, da bralec takoj izve, kaj vse je predmet obravnave tega diplomskega dela. V 
drugem poglavju najprej izpostavljam družbo znanja, njene značilnosti ter na kratko tudi 
predstavim učeče se združbo kot idealno okolje za pridobivanje, ustvarjanje in prenašanje 
znanja. Tretje poglavje je namenjeno opredelitvi in vrstam znanja ter obravnavanju znanjskih 



 

  
 

2 
 

delavcev in njihovih značilnosti. Četrto poglavje se nanaša na znanje združbe, njegov pomen in 
vrednost. Peto poglavju sem namenila izobraževanju. Namen šestega poglavja je pokazati, kako 
pomembni so ljudje kot nosilci znanja v združbi. Sedmo poglavje predstavlja samostojno 
raziskavo, izvedeno na podlagi vzorca 25- ih slovenskih podjetij. Na koncu sledi še poglavje, v 
katerem povzamem glavne ugotovitve in najpomembnejše sklepe diplomskega dela.  
 
 
2.  SODOBNA DRUŽBA 
 
Družba prihodnosti bo družba znanja, kjer bosta sposobnost zavestno širokega in organizirano 
koncentriranega znanja, predvsem pa pretvarjanje le-tega v inovativne in uporabljive rešitve, 
pomembni za uspešno poslovanje podjetij. 
 
2.1. Družba znanja 
 
Družba je v zgodovini oziroma v zadnjih desetletjih, mogoče celo stoletju, prešla od industrijske 
v storitveno in naredila še korak v informacijsko družbo. Danes pa govorimo o družbi znanja. 
Lue Soete (1997, str. 136) družbo znanja razume kot družbo, ki se zaveda pomena izobraževanja, 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja. V EU jo imenujejo »knowledge age«, kaže pa se na 
različne načine (www.socius.si, 2002). Družbo znanja imamo takrat, kadar znanje kot 
produkcijski dejavnik zares prispeva odločujoči delež k družbenemu proizvodu. 
 
Naravni viri, tehnologija, finance, proizvodi, produkcijski proces, ne bodo več igrali vloge 
ključnih strateških dejavnikov, saj so danes prek trga dostopni vsem pod podobnimi pogoji 
(Albert, 1997, str. 65). Izjema je intelektualni kapital, ki predstavlja za podjetje nekaj 
edinstvenega, drugačnega; nekaj česar konkurenti ne bodo mogli hitro posnemati. S tega vidika 
bo tudi večji poudarek na znanju, ki je v lasti posameznikov, saj je takšno znanje težje ukrasti kot  
formalno izraženo in tako vsem dosegljivo znanje podjetja. Tudi Drucker (1993, str. 7) meni, da 
vstopamo v ero znanja, kjer osnovni ekonomski vir ne bo več kapital, naravni viri in delovna 
sila, temveč znanje in kjer bodo nosilci znanj odigrali ključno vlogo. Uspešnejša bodo tista 
podjetja, ki bodo znanje znala poiskati, zavarovati, porazdeliti po podjetju, povečati, izkoristiti 
ipd. 
 
Družbo znanja označuje tudi delovanje organizacije, ki temelji na inovacijah in znanju in ne na 
masovni produkciji. Povezana je z individualizacijo proizvodnje, prilagodljivostjo storitve 
oziroma izdelka potrošniku ipd. Ali kot pravi De Geus (Kalthoff, 1997, str. 41): «Glavna 
konkurenčna prednost bo zmožnost podjetja, da se uči hitreje kot njegovi konkurenti. Učenje v 
tem smislu pomeni inovacije, saj preprosto ne zadostuje več samo učenje. Naučeno se mora 
odražati v našem poslovanju«. 
 
Tretja značilnost pa je velik delež ljudi z visoko stopnjo izobrazbe in z veliko znanja, s katerim 
vstopajo v produkcijo, njihova aktivnost je v javnem in zasebnem življenju. Jedro, ki kaže na to 
da se družba udejanja kot družba znanja je, da postane ustvarjanje novega znanja temeljno načelo 

http://www.socius.si/
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delovanja vsakega posameznika in vsake organizacije. To pomeni, da je potrebno preseči 
klasično delitev na t.i. znanstvene institucije (univerze, inštituti) in razvojne oddelke v podjetjih. 
Da bi to dosegli, mora organizacija vključevati v produkcijo znanja vsakogar. Vsaka organizacija 
mora priti do takšne organizacije dela, ki omogoča in vzpodbuja razvoj znanja posameznikov, ki 
potem iščejo nove rešitve in s tem dopolnjujejo svoje znanje. Klasična institucionalna delitev na 
tiste institucije, ki ustvarjajo znanje in na tiste, ki ga prenašajo in uporabljajo, je zastarela. 
Institucije se odpirajo in ciklus znanja postaja temeljno načelo organizacije in vsakega 
posameznika.  
 
2.2. Učeča se združba 
 
Vedno bolj intenzivnim spremembam v okolju se morajo združbe prilagoditi, kajti le tako se 
lahko izognejo spremembam, ki bi nastale, če sprememb ne bi upoštevale. Eden izmed možnih 
načinov uspešnega prilagajanja okolju je oblikovanje učeče se združbe. Združbe so namreč 
spoznale, da učenje ni samo stvar izobraževanih ustanov, temveč je jedro vsake združbe, ki z 
učenjem neprestano ustvarja novo znanje in tako postane učeča se združba.  
 
Ikujiro Nonaka (1991, str. 97), ki učečo se združbo imenuje »organizacijo ustvarjanja znanja«, je 
postavil naslednjo definicijo: »V organizaciji ustvarjanja novega znanja ni specializirana 
aktivnost - provinca razvojnih oddelkov ali marketinga ali strateškega planiranja. To je način 
obstoja, v kateri je vsak delavec, delavec znanja«.  
 
Učeča se združba je po Sengeju (1994, str. 6) združba, v katerem poteka proces nenehnega 
učenja, ki zajema vse dele podjetja, pri čemer ga odlikujejo naslednje značilnosti:  
• sistemsko mišljenje,  
• osebno mojstrstvo posameznika, ki se odraža v nenehnem pridobivanju novih znanj,  
• sposobnost spreminjanja mentalnih modelov posameznikov,  
• sposobnost ustvariti skupno vizijo in  
• sposobnost učenja v timu.  
 
Za lažje razumevanje sledi opis vsake izmed navedenih prvin. 
 
Sistemsko mišljenje je mišljenje, po katerem se osredotočimo na strukture, ki se nahajajo v 
ozadju kompleksnih in dinamičnih situacij in so pogosto manj očitne ali celo povsem nasprotne 
obstoječim aktivnostim. Sistemski pristop pomeni, da celoto razbijemo na posamezne dele. 
Posamezni deli so navadno manj kompleksni, zato jih lažje razumemo. Sistemski pristop pomeni 
tudi, da raziskujemo, kako narava posameznih povezav med posameznimi deli vpliva na 
delovanje celote (Ferjan, 1999, str. 126). 
 
Odličnost osebja v učečih se združbah se kaže predvsem v samoobvladovanju, kar pomeni 
sposobnost dolgoročno usmeriti svojo delovno energijo v doseganje določenih ciljev, s tem da se 
cilji navadno tudi dosežejo (Florjančič, Kavran, 1992, str. 126). 
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Mentalni modeli so stereotipni, vnaprejšnje predstave o nečem, podobe, slike in prepričanja v 
glavah posameznikov, ki močno vplivajo na njihovo zaznavanje, dojemanje in razumevanje 
sveta ter s tem na njihovo delovanje (Senge, 1994, str. 174). Največkrat gre za odmike od 
realnosti, za popačitve resničnosti. Dostikrat pa so prav mentalni modeli vzrok ali povod za 
določen način ravnanja ali neravnanja. Ljudje s seboj v organizacijo prinašajo predvsem 
stereotipe, to so vnaprejšnja prepričanja o nečem. Nekdo je bil leta 1903 prepričan, da človek 
lahko leti in mu je uspelo. Če bi bil vnaprej prepričan, da letenje ni možno, bi morda še danes 
letele samo ptice. V učeči se združbi je torej potrebno verjeti v cilje (Florjančič, Kavran, 1992, 
str. 126). 
 
Oblikovanje skupne vizije je pomembno v učeči se združbi predvsem zato, ker prinaša energijo 
za učenje. Bistvena značilnost skupne vizije je, da so ji člani združbe resnično pripadni, saj 
predstavlja tudi njihovo skupno vizijo (Senge, 1994, str. 206). 
 
Senge (1994, str. 233) pravi, da je osnovna celica učenja tim. Temelji na obvladovanju tehnike 
razgovora, ki omogoča razvoj sposobnosti članov tima, da se oddaljijo od svojih mentalnih 
modelov, ki predstavljajo omejitve pri njihovem delovanju. Člani tima s soočenjem preverjajo 
ustreznost miselnih modelov in jih po potrebi popravljajo, preoblikujejo in poenotijo, s čimer 
razvijejo skupno razmišljanje in rešitev (Argyris, Schön, 1996, str. 111). 
 
Po Garvinu se učeče se podjetje od klasičnega podjetja razlikuje (1998, str. 53):  
• sistematično reševanje problemov,  
• sistematično iskanje, pridobivanje in preizkušanje novih znanj v praksi,  
• učenje iz lastnih preteklih uspehov in napak,  
• učenje iz tujih izkušenj - bechmarking in  
• hiter ter učinkovit transfer znanja skozi podjetje.  
 
Za uvajanje koncepta učečega se podjetja obstajajo različne poti. Za vse pa je značilno, da se 
mora preobrazba začeti na strateškem nivoju z opredelitvijo koncepta učečega se podjetja v 
viziji, ciljih in strategiji podjetja.  
 
Več avtorjev poudarja, da imajo prihodnost le učeče se združbe, v katerih je temeljna vrednota 
doseganje postavljenih ciljev, v katerih moč temelji na znanju, veščinah in odgovornosti. Razvoj 
in perspektivo si lahko zagotovijo le s stalnim in sistematičnim razvojem zaposlenih. Učeče se 
podjetje mora svojim obstoječim zmožnostim stalno odpirati tudi nove razvojne možnosti. 
 
Tudi v slovenskem prostoru koncept učeče se organizacije vedno bolj pridobiva na pomenu. To 
kaže tudi raziskava «Na poti k učečemu podjetju«, ki jo je izvedel Inštitut za razvoj učečega se 
podjetja (Inštitut USP) iz Ljubljane.  
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3.  ZNANJE  
 
V ekonomiji globalizacije je znanje ključ do uspešnega konkuriranja, tržne diferenciacije in 
donosnosti (Demarest, 1997, str. 364). Enako meni Čater (2001, str. 68), da je znanje tista 
osnova na kateri podjetje gradi svojo konkurenčno prednost. Nedvoumno pa znanje predstavlja 
zelo pomemben produkcijski faktor. Predvsem je pomemben njegov strateški vidik kot prispevek 
k dodani vrednosti. 
 
Slika 1: Povečanje dodane vrednosti zaradi intelektualnega kapitala  
 
 

Vir: Allday, 1998, str. 24. 
 
 
Oxfordov slovar znanje opredeljuje kot »poznavanje, ki si ga pridobimo z izkušnjami«. Včasih 
potrebujemo svojo izkušnjo, da se kaj naučimo, včasih pa je dovolj, da kdo svojo izkušnjo deli z 
nami. Ali nekdo ukrepa na podlagi tuje izkušnje, pa je odvisno od tega, kako dobro tega človeka 
pozna in koliko mu zaupa (Collison, Parcell, 2002, str. 31).  
 
Večina avtorjev znanje opredeljuje kot celoto naučenih človekovih zmožnosti, ki jih je 
posameznik pridobil v procesu učenja in ki mu omogočajo razumevanje, zato da bi znal reševati 
že znane in tudi neznane probleme.     
 
3.1. Tretja revolucija znanja 
 
Vloga znanja v službi služenja denarja ni nič novega. Leta 1455 je Gutenberg izumil tiskarski 
stroj in s tem omogočil, da so informacije postale dostopne širšim množicam. Tako je človeštvo 
doživelo prvo revolucijo znanja. Kakšnih petsto let pozneje, ko sta v naše življenje vstopila radio 
in televizija, se je zgodila druga revolucija znanja. V zgodnjih devetdesetih letih pa se je začela 
tretja, ki se od prejšnjih dveh razlikuje tako po obsegu kot po hitrosti. Znanja danes ni mogoče 
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omejiti. Hitro širjenje svetovnega spleta omogoča, da je skoraj vse dostopno vsem, povsod in v 
vsakem trenutku.  
 
3.2. Znanje v podjetju  
 
Znanje prihaja v podjetje z novimi zaposlenimi in z razvojem dosedanjih zaposlenih. 
Pridobivanje znanja je pridobivanje novih informacij in njihovo razumevanje (Rozman, 2000, 
str. 147). Čeprav so zaposleni edini notranji vir znanja v podjetju, pa lahko znanje v podjetju po 
Nonaki (1995, str. 8) delimo v znanje posameznikov, znanje skupin, organizacijsko znanje in 
medorganizacijsko znanje, vse to pa še na tiho in eksplicitno znanje. 
 
Eksplicitno (izraženo) znanje je objektivno znanje, ki ga je moč ubesediti ali kako drugače 
prikazati (z diagrami, matematično simboliko, s kemijskimi znaki in simboli), s čimer dobi 
obliko, ki omogoča učinkovito prenašanje bistva znanja, to je razumevanje. Njegovi nosilci so 
tako ljudje kot tudi različne baze podatkov, knjige, pravilniki ipd. Drugi izrazi za eksplicitno 
znanje so izrecno, artikulirano ali kodirano znanje (Pučko, 1998, str. 560). Med posamezniki se 
ta prenaša formalno in sistematično. 
 
Tiho (tacitno) znanje je osebno znanje in ga je težko formalizirati, o njem komunicirati in ga 
deliti z drugimi. Nahaja se v mislih ljudi in večina si ga pridobi skozi življenjske izkušnje. Težko 
ga je »ujeti«, kar mu dviguje vrednost. To znanje je tudi težje merljivo. Zavedati pa se tudi 
moramo, da ima to znanje zelo malo vrednosti, če se ga ne izkoristi, oziroma ga posameznik ne 
izrazi.  
 
V praksi se podjetja velikokrat ukvarjajo z vprašanjem, kako tiho znanje transformirati v 
izraženo (eksplicitno) znanje in na ta način »odkleniti« znanje, ki je v glavah posameznih 
zaposlenih. 
 
Večina zaposlenih managerjev (predvsem) klasificira znanje na podlagi tega, kaj je za njihovo 
delo in za uspeh njihove združbe pomembno. Charles Savage (Skyrme, 1999, str. 46) navaja 
podobno klasifikacijo znanja kot Chris Collison (2002, str. 32):   
• Vedeti, kako (know - how) ali strokovno znanje pomeni procese, postopke, tehnike in orodja, 

ki se uporabljajo, da se kaj naredi.  
• Vedeti, kaj (know - what) so dejavnosti, ki so potrebne, če hočemo opraviti nalogo, se pravi 

informacije, ki jih potrebujemo za odločitev, in stvari, ki jih moramo zbrati skupaj, preden 
kaj izdelamo.  

• Vedeti, zakaj (know - why) se nanaša na strateške uvide - razumevanje konteksta vloge in 
vrednosti dejanj. Pomeni »širšo sliko« o stvareh.  

• Vedeti, kdo (know - who) vključuje znanje o odnosih, stikih, mrežah, o tem koga poklicati na 
pomoč. Gre za »človeka poznam, ki to ve«. Ljudje dnevno pridobivajo takšna znanja, 
pogosto podzavestno.  

• Vedeti, kdaj (know - when) je občutek za pravi trenutek - vedeti, kdaj kaj storiti, se odločiti 
ali opustiti.  
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• Vedeti, kje (know - where) je tista nenavadna sposobnost nekaterih ljudi, ki vedno najdejo 
prave informacije. Na primer: če zaposleni obišče Yahoo! ali kak drug velik internetni portal, 
se bo znašel v preobilici znanja in se bo moral odločiti, kje naj išče, da bi na internetu našel 
ustrezne podatke, se pravi, da bo moral klikniti na prave povezave.  

 
V podjetju zadnje čase veliko pozornosti posvečajo dimenziji »vedeti kdo«, saj v ta namen 
gradijo podatkovne baze ekspertov in oblikujejo t.i. rumene strani, kjer se vodi evidenca o 
nosilcih znanja s posameznih področij.  
 
Formalna izobrazba nam daje predvsem temeljno znanje (know - how) in osnovne spodbude za 
kreativno delo. Večino drugega znanja (know - how in know - why) in motivacijo za kreativno 
reševanje konkretnih problemov pridobimo z delom v konkretni delovni situaciji. Vseskozi se 
moramo zavedati, da znanje v podjetju ne pride naenkrat in tudi ne le enkrat. Počasi se akumulira 
in oblikuje skozi vsakodnevne odločitve. Viri vsega znanja torej niso le statični bazeni, temveč 
dinamični vrelci. 
 
Kljub veliki pomembnosti znanja je še razmeroma malo razumevanja o tem, kako združbe 
ustvarjajo znanje in kako z njim ravnajo. Pogosto tako teoretiki kot praktiki z znanjem razumejo 
predvsem informacije in ravnanje z njimi. Združbo vidijo kot zbiralca informacij o okolju in o 
sebi in spreminjanje informacij v odločitve. Podatki in informacije predstavljajo le del v procesu 
znanja. Združbe ne razrešujejo le problemov, marveč jih tudi ugotavljajo in opredeljujejo, 
razvijajo nova znanja za njihovo razreševanje in razvijajo nova znanja o procesu odločanja. Z 
delovanjem in sodelovanjem članov ustvarjajo znanje iz obstoječih značilnostih združbe. 
Pomembna je dinamičnost spreminjanja znanja, ne zaloga informacij. Znanje je tako zbir 
izkušenj, vrednot in informacij, ki omogočajo ocenjevanje in razvijanje novih izkušenj in 
informacij (Davenport, Prusak, 1998, str. 5). Z znanjem razumemo množico prepletajočih se 
»upravičenih (utemeljenih) resničnih mnenj«. 
 
Povedano pa se ujema z naslednjo delitvijo znanja (Scharmer, 2001, str. 72): 
• Znanje o stvareh (pretežno informacije - izrečeno, jasno, določeno znanje). 
• Znanje kot zmožnost delovanja, ki kot proces nastaja v samem delovanju (izrečeno in tiho 

znanje). 
• Znanje o spoznavanju, razmišljanju o predmetu in njegovem delovanju. 
 
3.3. Znanjski delavec (knowledge worker)1  
 
Dandanes smo priča hitremu razvoju tehnologije in številnim spremembam, ki se jim more 
podjetje prilagajati. Za to pa potrebuje znanje in znanjske delavce.  
 
1Izraz knowledge worker se v slovenščino prevaja različno: 
• Delavec znanja (A.Vila: Organizacija v postmoderni družbi, Založba Moderna organizacija, FOV, Kranj 2000) 
• Delavec z znanjem (J. Micklethwait, A. Wooldridge: Guruji managementa; modreci ali šarlatani?, Didakta, Radovljica 2000) 
• Umski delavec (Peter F Drucker: Managerski izzivi v 21. stoletju, Založba GV, 2001) 
• Znanjski delavec (Dragica Sušnik, Znanje je tisto, kar se prodaja, Delo, 27.03. 2001) 
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Znanjski delavci (Rant, 2002, str. 299) so tisti delavci, ki na osnovi baze znanja in izkušenj 
ustvarijo nove postopke, po katerih potem tudi delujejo. Eden največjih problemov v sodobnem 
poslovnem svetu je ravno pomanjkanje znanjskih delavcev, ki so vir bogastva določene dežele in 
velika konkurenčna prednost, če jih podjetje zna pravilno uporabiti in jih narediti produktivne. 
Znanjski delavci so lastniki svojih produkcijskih sredstev. Gre za t.i. delavce, katerih vrednost je 
v glavi in ne v rokah. Ni jih mogoče kupiti. Potrebno jih je pridobiti. Najboljši znanjski delavci 
lahko delodajalcem postavljajo pogoje in gredo tja, kjer jim omogočajo najboljše pogoje. 
Znanjske delavce je potrebno smatrati kot kapital in ne kot strošek. Stroški imajo po logiki 
poslovanja težnjo zmanjševanja za vsako ceno, to pa nikakor ne velja za investicije. Logično je, 
da vsak investitor pričakuje povračilo naložbe, ki pa v tem primeru ne bo kratkoročno 
izplačljiva, bo pa prinašala toliko večji dobiček. 
 
3.3.1. Delitev delavcev 
 
Delavce lahko razdelimo na ročne, ki opravljajo fizično delo in na intelektualne, ki opravljajo 
intelektualno delo. Med njimi pa so tisti, ki svoje delo opravljajo tako ročno kot tudi 
intelektualno. Taki so na primer tehnologi, kirurgi, zobozdravniki ipd. Vsi našteti delavci svoje 
delo lahko opravijo na klasični način ali pa kot znanjski delavci.  
 
Slika 2: Delitev delavcev 
 
 

 
 
 
Vir: Rant, 2002, str. 298. 
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3.3.2. Produktivnost znanjskih delavcev 
 
Najpomembnejše premoženje podjetij v 20. stoletju so bila njihova proizvodna sredstva. 
Najpomembnejše premoženje v ustanovah 21. stoletja, tako poslovnih kot neposlovnih, bodo 
znanjski delavci in njihova produktivnost (Drucker, 2001, str. 132). 
 
Drucker trdi, da se bo v naslednjih petdesetih letih (ali še prej) vodstvo v svetovni ekonomiji 
postavilo na stran držav in panog, kjer bo najbolj sistematično in najuspešneje rasla 
produktivnost znanjskih delavcev.  
 
Kakovost znanjskega delavca moramo predhodno definirati. Na primer pri ocenjevanju učiteljev 
se ne bomo vprašali, koliko študentov je prisotnih na njegovih predavanjih, temveč, kaj jih je 
naučil. Problem ni v tem, kako se meri kakovost, ampak v razhajanju mnenj o tem, kaj je naloga, 
ki jo je treba opraviti.   
 
Največja razlika med produktivnostjo fizičnega delavca in produktivnostjo znanjskega delavca je  
v ekonomskem vidiku. Ekonomska teorija in poslovna praksa gledata na fizičnega delavca kot na 
strošek. Manualni delavci namreč niso lastniki produkcijskih sredstev. Pogosto imajo veliko 
dragocenih izkušenj. Toda te izkušnje nekaj pomenijo samo v okolju, v katerem delajo. Po drugi 
strani pa je na znanjskega delavca potrebno gledati kot na dolgoročno naložbo oziroma ga je 
potrebno obravnavati kot osnovno sredstvo, če želimo, da je produktiven.  
 
3.3.3. Vodenje znanjskih delavcev 
 
Znanjski delavci (Rant, 2002, str. 300) niso podrejeni, ampak pridruženi - glede svojega dela. Še 
vedno pa so podrejeni, ko jih je potrebno najeti, odpustiti, nagraditi ipd. V preteklosti je 
nadrejeni vedel vse o tem, kaj delajo njegovi podrejeni. Danes pa temu ni več tako, saj znanjski 
delavci vedo o svojem delu več od svojega nadrejenega in ta jim ne more več odrejati, kaj 
morajo delati in kako. Pomemben dejavnik zadovoljstva znanjskih delavcev je plača, vendar ne 
najpomembnejši, kajti tem delavcem mora njihovo delo predstavljati izziv, poznati morajo 
poslanstvo podjetja in verjeti vanj, imeti možnost neprestanega izobraževanja ipd. 
 
V času Taylorja je bila ključna za vodenje ljudi produktivnost klasičnih delavcev, dandanes pa 
kaže, da je za vodenje ljudi pomembna produktivnost znanjskih delavcev. To pa zahteva 
popolnoma drugačne predpostavke o ljudeh v organizaciji in o njihovem delu. Drucker (2001, 
str. 151) predlaga, da bi veljalo razmisliti o tem, da bi morali zamenjati »vodenje dela« z 
»vodenjem za učinek«. Začetna toka naj bi bila definicija rezultata, cilj je narediti produktivno 
specifično moč in znanje vsakega posameznika.  
 
3.4. Znanje, informacija in znanjski delavci 
 
Pogosto se srečujemo z vprašanjem razlikovanja med znanjem in informacijo. Tako za 
informacijo kot tudi za znanje je značilno, da se v nasprotju z drugimi viri ne izčrpata, če ju 
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posredujemo drugim, ravno nasprotno, mnogokrat se v sodelovanju z drugimi oplemenitita in 
nadgradita. Med njima pa vendarle obstajajo določene razlike.  
 
Naslednja tabela nam prikazuje, da informacija in znanje nista sinonima, vendar sta tesno 
povezana, saj je znanje višja oblika, informacije pa so prvi pogoj za nastanek in širjenje znanja. 
 
Tabela 1: Razlike med znanjem in informacijo 
 

ZNANJE INFORMACIJA 
• neotipljivo • otipljiva 
• mentalni objekt • fizični objekt 
• prenos je mogoč le z učenjem • lahko prenosljiva 
• ni ga mogoče identično reproducirat • lahko se ponovno proizvede 
• kontekst določa pomen • neodvisna od konteksta 

 
 
Vir: Amidon, Skyrme, 1997, str. 30. 
 
 
Znanje je veliko bogatejše od podatkov in informacij; je poznavanje, ki si ga pridobimo z 
izkušnjami.  
 
Vsekakor pa so informacije ključni resurs za znanjske delavce, saj jim z graditvijo povezav s 
sodelavci, z organizacijo in tudi širše, omogočajo učinkovito opravljati njihovo delo. Ljudem 
(Gates, 1999, str. 410) lahko damo odgovornost, avtoriteto, toda brez informacije so nemočni. 
Vse potrebne informacije za svoje delovanje pa si morajo znanjski delavci zagotoviti sami. 
Vedeti morajo katere informacije dolgujejo drugim in katere informacije potrebujejo, zato je zelo 
pomembno obvladovanje komuniciranja. 
  
 
4.  INTELEKTUALNI KAPITAL - ZNANJE ZDRUŽBE  
 
Znanje združbe je rezultat učenja na ravni združbe kot celote. Ima lahko zelo različne oblike, 
najbolj sistematično pa je opredeljeno kot pojem intelektualni kapital. S to trditvijo pa se ne 
strinjajo vsi avtorji (Ross, Edvinsson, Dragonetti), ki trdijo, da je znanje le del intelektualnega 
kapitala, da je intelektualni kapital veliko več kot samo znanje. Blagovne znamke, zaščitni znaki 
in upravljanje odnosov z zunanjimi strankami (distributerji, zavezniki, odjemalci, lokalnimi 
skupnostmi, zainteresiranimi udeleženci ipd.) so prav tako razsežnosti ustvarjanja vrednosti.  
 
Intelektualni kapital je prvi opredelil Šved Leif Edvinsson (1994). Sestavljen je iz strukturnega 
in človeškega kapitala, ki predstavlja nefinančno vrednost podjetja (Edvisson, 1997, str. 369).  
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Slika 3: Edvinssonova delitev tržne vrednosti podjetja in intelektualnega kapitala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Edvisson, 1997, str. 369. 
 
 
Nekoliko drugače pa je intelektualni kapital opredelila Mojca Vo
mnenju intelektualni kapital temelji na treh vrstah znanja: tehnične
managerskem (menedžerskem). 
 
Na prvi intelektualni ravni so inženirji, znanstveniki, strokovnja
raziskavah, iz česar nastajajo novi proizvodi in procesi. G
raziskovalnih oddelkov (za prvi R iz znane formule R&R). 
 
Na drugi ravni so tri tipične vrste funkcijskega znanja korporacij, 
trženje. Podjetniški razvoj pomeni »know-how«, veščine s katerim
in drugo spremenimo v tržno blago (gre za drugi R iz formule R&R
pomembne veščine produkcijskega managementa (kako organ
materiala in človeških virov (motivacija, nagrajevanje ljudi pro
znanje o trgu, marketingu ipd. 
 
Tretja raven je ključna, saj gre za  vodenje, komuniciranje, org
nujno tudi izkušnje upravljanja podjetij. Managerska razsežnos
odločilna. Od nje je odvisno, kako so finančni in človeški viri razp
in kakšne so njihove naloge. Hkrati pa so te sposobnosti najmanj 
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razvijati. Odvisne so od nacionalnih šolskih sistemov, socialnih, kulturnih in političnih vzorcev 
ipd. 
 
Slovenski podjetji Lek in Krka se zelo dobro zavedata pomena R&R, saj so generične raziskave 
odločilnega pomena za njuno uspešno poslovanje. Razvoj je odločilen za položaj Kolektorja, 
Gorenja, Hermes Softlaba ipd., medtem ko je drugod morda nekoliko manj usoden, na primer v 
delovno intenzivnih podjetjih, kot so tekstilna, v gradbeništvu, v živilski industriji in industriji 
pijač kot denimo v pivovarnah. Tudi pri proizvodnji trženjskih in proizvodnih znanjih so 
slovenska podjetja ponekod močna, drugod šibka. Najbolj kritična raven (Vozel, 2002, str. 23) v 
slovenskih korporacijah pa je tretja raven, t.i. managerska raven, saj številna podjetja v 21. 
stoletju managerskih ekip še vedno ne uvrščajo v intelektualni kapital, čeprav imajo največje 
svetovne korporacije za intelektualni kapital člane uprav. Le ti so odgovorni za to, da poiščejo, 
razvijejo in zadržijo ključne kadre.  
 
Človeški kapital 
Človeški kapital temelji na znanju ljudi v podjetju. Veliko zgodb poznamo, kako pade cena 
delnic, če pomemben posameznik zapusti podjetje. Vsi zaposleni v podjetju sodelujejo po svoji 
svobodni volji. To pomeni, da del vrednosti (in včasih kar znaten del) ni pod neposrednim 
nadzorom podjetja. Podjetje bi moralo storiti vse, kar more, da obdrži svoje »dobre« zaposlene. 
Kajti v primeru (Pučko, 2001, str. 313), da osebje podjetje zapusti, podjetje ta kapital izgubi. 
Zato je ta kapital v podjetju nekaj, kar je dokaj negotovo. Podjetje ga ne more imeti v svoji lasti. 
»Privezan« je na najete kadre, ki lahko odidejo iz podjetja vsak dan. Bistvo tega kapitala se 
skriva v njih in sposobnostih tega kadra, ki jih podjetje z odhodom takšnih ljudi izgubi. 
 
Roos človeški kapital naprej deli na sposobnosti, odnos in intelektualno gibljivost zaposlenih 
(Roos et al., 1997, str. 35). Sposobnost se kaže skozi znanje, veščine, talent in » know - how« 
zaposlenih. Odnos se nanaša predvsem na motivacijo zaposlenih in na njihovo vedenje znotraj 
združbe. Intelektualna gibljivost pa se kaže skozi razvoj novega znanja v inovacijah in 
prilagajanju združbe.   
 
Strukturni kapital   
Strukturni kapital je nekaj, kar je nastalo s pomočjo človeškega kapitala in je v lasti podjetja. 
Lastnik podjetja ga lahko trži. Za to je razumljivo, da se poslovodstva trudijo preoblikovati 
človeški kapital v čimbolj strukturni kapital (Pučko, 2001, str. 313).  
 
Strukturni kapital po Roosu  sestavljajo razmerja, organizacija in sposobnost prenove in razvoja 
(Roos et al., 1997, str. 42). Zelo pomembna so razmerja s strankami, ponudniki ter z drugimi 
zunanjimi in notranjimi partnerji, saj je moč tudi preko njih pridobiti novo znanje, ki se kaže v 
zmanjševanju stroškov poslovanja. Organizacija vključuje predvsem infrastrukturo, procese in 
kulturo združbe. Zadnja sestavina strukturnega kapitala, sposobnost prenove in razvoja, pa 
vključuje vrednost, ki se razvije skozi izobraževalne programe, raziskave in razvoj ipd.  
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4.1. Pomen znanja za sodobne združbe 
 
Znanje je že od nekdaj imelo svojo ceno. Tako so na primer že pred štirimi stoletji obrtniki 
načrtno varovali skrivnosti svojih obrti. Toda kljub temu pomena znanja iz preteklosti ne 
moremo enačiti s pomenom, ki ga ima znanje v podjetjih danes. Mislim, da znanje danes v 
podjetjih tvori bistvo sodobne družbe. 
 
Vsekakor se vedno več sodobnih podjetij zaveda pomena znanja in njegovega upravljanja, saj je 
ravno intelektualni kapital in njegovo ustrezno upravljanje tisto, kar ločuje dobra podjetja od 
slabih. Znanje torej zaseda vse pomembnejšo vlogo v različnih poslovnih aktivnostih. 
Najpomembnejše koristi, ki jih znanje prinaša podjetjem so (Davenport, Prusak, 1998, str. 153): 
boljše odločitve, hitrejše odzivanje na probleme, povečanje konkurenčne prednosti podjetja, 
večja produktivnost, zmanjšanje stroškov, izmenjava izkušenj in znanja, ustvarjenje novih 
poslovnih priložnosti, povečanje dobička, privlačnost podjetja za zaposlene in nove kadre, 
povečanje vrednosti delnice podjetja in drugo. 
 
Stopnja pomena, ki ga ima znanje za posamezno podjetje, je odvisna tudi od značilnosti 
posameznega podjetja in od vrste dejavnosti, kamor se podjetje uvršča. Znotraj različnih panog 
namreč srečamo različno intenzivnost znanja. Med dejavnosti, kjer potrebujejo zelo veliko 
znanjskih delavcev, se uvrščajo farmacevtska, kemijska industrija, svetovanje, računalniška 
podjetja, saj je v teh dejavnostih že sama narava dela takšna, da zahteva nenehen razvoj, 
raziskovanje, pridobivanje novega znanja.  
 
To je še posebej izrazito pri svetovalni dejavnosti, saj svetovalci prodajajo svoje znanje, zato ima 
ravno znanje v storitveni dejavnosti nepogrešljiv pomen, saj pomeni bit delovanja svetovalnih 
podjetij.  
 
4.2. Vrednost znanja  
 
Vprašanje vrednosti znanja se je začelo intenzivneje postavljati ob zaznavanju razlike med 
knjigovodsko vrednostjo podjetja in njegovo tržno vrednostjo koncem osemdesetih na Švedskem 
in v ZDA, ko je tržna vrednost podjetja znašala tudi desetkratnik knjigovodske vrednost. 
Zastavilo se je torej vprašanje, kako je mogoče bolje razložiti vrednost podjetja, in kako je 
mogoče ustrezneje prikazati neoprijemljive, nematerialne premoženjske vrednosti, imenovane 
tudi neopredmetena sredstva. Podjetja, ki so orala ledino na tem področju so bila švedska 
Scandia, Celemi, WM - data in kanadska Imperial Bank of Commerce. 
 
Scandin pristop omogoča analitično delitev znanja na posamezne sestavine, ki jim je mogoče v 
ustreznih okoliščinah pripisati vrednost. Vprašanje se torej glasi: kako je mogoče 
intelektualnemu kapitalu pripisati vrednost in kaj na to vpliva? 
 
Vrednost znanja merimo (Inštitut za intelektualni kapital, 2000, str. viii) z njegovo redkostjo in 
zmožnostjo ustvarjanja vrednosti. Zmožnost ustvarjanja vrednosti kupljenega znanja je težko 
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oceniti tako prodajalcu znanja, kot njegovemu kupcu. Vezanost znanja na osebo in kontekst 
namreč otežuje ali pa celo onemogoča neposredno primerjavo raznih ponudb znanja. Ponudnik 
znanja se bo pri svojem vrednotenju verjetno najprej ravnal po stroških, ki jih je imel s 
pridobitvijo znanja. Vprašanje pa je, kakšna je informativna vrednost takšnih »sunk costs«? 
Sredstev, porabljenih za pridobitev znanja, namreč ni vedno mogoče stroškovno zajeti oz. 
opredeliti. Nabavni stroški znanja so se lahko povečali za dodatne stroške ohranjanja tega znanja. 
Stvar se zaplete, če dodatni stroški niso bili učinkoviti. Poleg tega se lahko zgodi, da to znanje 
zastara zaradi sprememb na trgu ali tehnoloških sprememb in zato nima več nobene vrednosti. 
Že samo iz teh razlogov je stroškovno vrednotenje znanjskih virov popolnoma neustrezno. Tudi 
kupcu oziroma uporabniku znanja ni lahko, saj je dejanska zmožnost za ustvarjanje vrednosti 
ponujenega znanja negotova. Ponudnik, uporabnik in vlagatelj se pri presoji vrednosti znanja 
lahko ravnajo po naslednjih kriterijih: 
• Specifično znanje nasproti splošnemu 
• Vsebinska veljavnost znanja 
• Časovna veljavnost znanja 
• Edinstvenost znanja nasproti splošni razpoložljivosti (dostopnosti) 
 
Lahko izhajamo iz podmene, da je vrednost znanja obratno sorazmerna z njegovo specifičnostjo. 
Bolj kot je znanje specifično, večja je njegova vrednost. 
 
Vsebinska veljavnost znanja se nanaša na nastanek znanja. Pri tem lahko razlikujemo tri ravni: 
1. Znanstveno akceptirano znanje, ki uživa veljavnost pod natančno določenimi pogoji. 
2. Sodbe ali presoje, ki jih je mogoče objektivno rekonstruirati; na primer: potrdilo o tehnični 

brezhibnosti vozila. 
3. Individualne ali kolektivne izkušnje in možnost delovanja. 
Pri tem lahko trdimo, da so pridobitni stroški znanja in s tem v določenih okoliščinah tudi 
njegova vrednost najmanjši pri akceptiranem znanju in največji pri izkustvenem znanju 
(potencialnem znanju). Vrednost raziskovalne skupine ali strateške povezave z laboratorijem je 
bistveno večja od vrednosti zbirke akceptiranega znanja. 
 
Časovna veljavnost znanja se nanaša na njegov »rok trajanja«. Tržno znanje, katerega veljavnost 
lahko zastara že v nekaj tednih ali celo dnevih, ima krajšo splošno tehnološko temeljno znanje. 
 
Edinstvenost znanja je odvisna od povpraševanja. Znanje je lahko še tako redko, pa kljub temu 
nima nobene vrednosti, če po njem ni povpraševanja. V kombinaciji s povpraševanjem pa je 
edinstveno znanje lahko veliko vredno. S tem je povezano tudi vprašanje, ali ga je mogoče 
kopirati kar tako.  
 
Vse te presoje slabo vplivajo na oceno vrednosti znanja. Organizacijsko bazo znanja podjetja, 
njegov intelektualni kapital, je mogoče prikazati v strukturirani obliki bilance znanja, ki 
dopolnjuje finančno bilanco. Bilanca znanja kvantificira organizacijsko bazo znanja in jo, 
kolikor je mogoče, tudi denarno ovrednoti. Finančno vrednotenje postavk bilance znanja je šele 
na začetku, se pa vsaj v nastavkih že uporablja v praksi pri združitvah in prevzemih podjetij. 
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4.3. Upravljanje znanja  
 
Upravljanje znanja je Arian Ward iz Work Frontiers International opredelil: 
»Ne gre za to, da bi ustvarili enciklopedijo, ki bi zajemala vse, kar je kdo kadarkoli vedel. Gre za 
to, da izsledimo tiste, ki poznajo recept, ter negujemo kulturo in tehnologijo, ki jim omogočata, 
da spregovorijo.«  
 
Proces upravljanja2 z znanjem vključuje naslednje faze: pridobivanje znanja; kodiranje, kamor 
sodi tudi shranjevanje znanja; prenos znanja ter uporaba znanja z namenom pridobivanja novih 
priložnosti za podjetje. Gre za proces, ki se dogaja celotni združbi in ne posamezniku. 
 
Slika 4: Dejavnosti upravljanja znanja 
 
 

 
 
Vir: Collison, 2002, str. 30. 
 
 
Pridobivanje znanja 
Združba najpogosteje pridobiva novo znanje skoz
lahko odloči za nakup, če je zanjo predrago, da
najame, najpogosteje preko svetovalne hiše, ali
posameznega oddelka, katerega namen je ustvarj
razvojni oddelek, služba za izobraževanje ali knji
skozi delo na projektih in na povezovanju lju
komunicirajo, ker se zanimajo za določeno skupno
Skoraj ne najdemo organizacije, kjer bi lahko naš
navadno obstajajo kombinirani načini pridobivanj
in razpoložljiva finančna sredstva odločati, kolik
združbi kateri izmed naštetih načinov pridobivanja
 
 

 

 

2 Drugi prevajajo kot: ravnanje, poslovodenje, ravnateljevanje, menedžment
 
 

 

i učenje posameznikov in tima. Poleg tega se 
 bi ga sama ustvarila. Znanje pa lahko tudi 
 pa oblikuje namenjena sredstva s pomočjo 
ati novo znanje. Primer takega oddelka bi bil 
žnica. Združba lahko pridobi novo znanje tudi 
di v mreže interesnih skupin, ki med seboj 
 področje (Davenport, Prusak, 1998, str. 58). 
li le en način pridobivanja znanja. V združbah 
a znanja. Vodstvo pa se mora, glede na potrebe 
šen delež bo imel pri pridobivanju znanja v 
 znanja v združbi. 

, angl. management.  
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Kodiranje znanja 
Ta faza je namenjena preoblikovanju znanja v obliko, ki je dostopna vsem, je urejena, zapisana, 
prenosljiva in razumljiva (Davenport, Prusak, 1998, str. 68). V tem primeru lahko govorimo o 
eksplicitnem znanju združbe. Faza kodiranja znanja je močno povezana z uporabo novih 
tehnologij, saj le te kodiranje znanja močno olajšajo. V združbi moramo najprej prepoznati 
obstoječe znanje, nato pa ga ovrednotiti glede na njegovo uporabnost in primernost za kodiranje. 
Toda pri tem moramo biti zelo pazljivi, da znanju ne odvzamemo njegove uporabne vrednosti in 
ga s tem spremenimo v podatek ali informacijo. Ko pa je znanje enkrat kodirano, ga shranimo za 
kasnejšo uporabo. Sam postopek shranjevanja je zelo pomemben, saj nam omogoča enostaven 
priklic znanja, ko ga bomo potrebovali. Potrebno je izbrati najustreznejšo oblike ohranitve 
znanja. Novo znanje je shranjeno (Argyris, Schön, 1996, str. 12) v glavah članov združbe, v 
organizacijskih in poslovnih dokumentih (poslovnikih, pravilnikih, statutih ipd.), v raznih 
tehničnih pripomočkih, ki jih zaposleni uporabljajo pri izvajanju delovnih operacij ter v raznih 
drugih fizičnih oblikah, ki jim služijo kot kažipot in priporočila za delovanje. 
 
Prenos znanja 
»Učinkovit prenos znanja je, če podjetje zaposli pametne ljudi in jim pusti, da se med sabo 
pogovarjajo« (Davenport, Prusak, 1998, str. 88). Gre za medsebojno delitev znanja. Najslabše je 
če največje strokovnjake, ki jih imamo v podjetju na voljo, izoliramo in jih preobremenimo z 
delom. Menimo, da je najboljši način za prenašanje znanja neformalno druženje in pogovarjanje 
s sodelavci. Na ta način se implicitno, nezapisano znanje posameznikov prenaša na njihove 
sodelavce. Več kot ima združba implicitnega znanja, bolj mora tehnologija omogočati 
neposredno povezavo med ljudmi. V primeru eksplicitnega pa je namen tehnologije prenos 
znanja, ki je že zapisan oziroma zajet v določenih dokumentih, s pomočjo določenih orodij pa 
zaposleni določi, katero znanje potrebuje. Za eksplicitno znanje je značilno, da se ga lahko hitro 
in na enostaven način prenaša iz enega kraja v drugi ter ga lahko prenesemo tudi na drugo osebo, 
hkrati pa nam še vedno ostane (Davenport, Prusak, 1998, str. 100). Pri prenosu znanja je 
ključnega pomena, da sodelujoči uporabljajo skupni jezik, da si med seboj zaupajo in da so 
pripravljeni svoje znanje deliti z drugimi. 
 
Uporaba znanja 
To pomeni, da zaposleni uporabljajo razpoložljivo znanje in si tako olajšajo delo ter ustvarijo 
novo znanje, ki se kaže v številnih izboljšavah in inovacijah združbe. Ko se novo znanje ustvari, 
ga je potrebno ponovno kodirati in prenesti med zaposlene z namenom nove uporabe in tako se 
proces učenja v združbi neprestano ponavlja. Uporabo znanja pa lahko preprečijo različne ovire 
kot so na primer (Inštitut za intelektualni kapital, 2000, str. xiv): 
• Odsotnost recipročnosti (ni ravnovesja med tistimi, ki znanje oddajajo in tistimi, ki ga 

prejemajo), 
• pomanjkanje zaupanja (če ni zaupanja na vseh ravneh organizacije, je pretok znanja 

ogrožen), 
• različne kulture, jezikovne navade in referenčni okvirji, 
• resorna ali skupinska miselnost, 
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• nemotiviranost (ki je podprta z neustreznim sistemom nagrajevanja, ki ne spodbuja delitve 
znanja), 

• majhna sprejemljivost znanja (do njih prihaja zaradi razlik v statusu oddajnikov znanja), 
• majhen pomen znanja v podjetjih (pomanjkanje časa, odsotnost priložnosti za srečevanje, 

ozko pojmovanje »produktivnega dela, odklonilen odnos do branja in pogovorov v delovnem 
času), 

• netolerantnost do napak (zamolčevanje problemov nikakor ne vodi v inovativnost), 
• ipd. 
 
Uporabnika znanja je zato potrebno postaviti v središče procesa upravljanja znanja. Pozornost je 
potrebno posvetiti tudi oblikovanju okolja. 
 
4.4. Ustvarjenje ustreznega okolja za upravljanje znanja 
 
Znanje je težko upravljati, lahko pa ustvarimo okolje, v katerem se bo izmenjava znanja lahko 
razcvetela (Collison, 2002, str. 36). Za to potrebujemo: 
• prave okoliščine: zanesljivo skupno infrastrukturo in organizacijo, ki je pripravljena biti 

podjetna; 
• prava sredstva: skupen model, orodja in procese; in  
• prava dejanja: ljudje na svojo pobudo iščejo, si izmenjujejo in uporabljajo znanje.  
 
Vendar pa tudi pri ustvarjanju privlačnega okolja za izmenjavo znanja naletimo na določene 
ovire kot so tehnologija, vedenje, poslovni procesi ipd. 
 
4.5. Vpliv managerja na proces upravljanja znanja  
 
V samem procesu upravljanja znanja se kaže pomen managerja prav vsaki fazi. V fazi 
ustvarjanja znanja kot vodja, mentor, trener in vzornik  omogoča in spodbuja vključevanje prav 
vseh zaposlenih. V fazi kodiranja, ko se znanje preoblikuje v prenosljivo obliko se njegova vloga 
kot arhitekta odseva skozi odločitve uporabe primerne tehnologije in s tem izgradnje potrebne 
infrastrukture. V fazi prenašanja znanja je predvsem vzornik, svetovalec in koordinator, ki 
pokaže različne možnosti komunikacije za delitev znanja med zaposlenimi in jih med seboj 
usklajuje. Pri sami uporabi znanja ga vidimo predvsem kot vzornika in uspešnega oblikovalca 
znanja (Pirc, 2001, str. 32). 
 
4.6. Nonakina teorija ustvarjanja znanja v podjetju 
 
Nonaka, eden najpogosteje citiranih strokovnjakov s področja managementa znanja, trdi, da 
podjetja prineseno znanje (iz šol, seminarjev in tečajev) ne le uporabljajo in ga preoblikujejo, 
temveč ga tudi proizvajajo. Podjetje, ki si prizadeva biti inovativno, mora zato imeti aktiven 
odnos do ustvarjanja in razvijanja znanja. Na podlagi te trditve je Nonaka razvil t.i. teorijo 
ustvarjanja znanja v podjetju (Nonaka, Takeuchi, 1995, str. 57). 
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V tem modelu je naloga upravljanja znanja vzpostaviti in voditi proces organizacijskega 
ustvarjanja znanja. S tem je mišljena sposobnost podjetja, da ustvarja novo znanje, ga razširi po 
združbi in vgradi v svoje proizvode in storitve. Ustvarjanje znanja poteka preko interakcije 
znanja med implicitnim in eksplicitnim znanjem. Interakcija poteka skozi proces socializacije, 
eksternalizacije, kombinacije in internalizacije.  
 
Kombinacija pomeni povezovanje novega eksplicitnega znanja s starim. Primeri ustvarjanja tega 
znanja so: izmenjava znanja z dokumenti, s seminarji, s telefonskimi pogovori, s srečanji ipd. 
Posamezniki pridobivajo znanje neposredno od drugih posameznikov preko sortiranja, 
dodajanja, kombiniranja obstoječih informacij, kar privede do novega znanja.  
  
Internalizacija je proces pretvorbe eksplicitnega v tacitno znanje. Gre za shranjevanje znanja v 
dokumente, priročnike ipd. To je faza, v kateri se obogati tacitno znanje posameznika, posredno 
prek njega pa tudi podjetja. 
 
Eksternalizacija  je konverzija implicitnega znanja v eksplicitno, kar se kaže v obliki metafor, 
konceptov, hipotez, analogij in modelov. Preko dialogov se oblikuje znanje v oprijemljivejše 
materialne oblike. 
 
Socializacija je prehajanje tacitnega znanja v tacitno. Gre za proces izmenjave izkušenj, učenja 
ob delu ipd. Posamezniki pridobivajo znanje neposredno od drugih posameznikov skozi 
aktivnosti, ki omogočajo družabnost in so sproščene.  
 
Na podlagi zgoraj opisanih pretvorb znanja bom sedaj prikazala proces ustvarjanja znanja v 
združbi, ki vsebuje pet faz (Nonaka, Takeuchi, 1995, str. 84): medsebojna delitev implicitnega 
znanja, oblikovanje konceptov, preverjanje in utemeljevanje konceptov, grajenje arhetipa in 
širjenje znanja po ravneh združbe.  
 
Prva faza se sproži z izmenjavo implicitnega znanja med zaposlenimi, kar sovpada s 
socializacijo, pri kateri še neizraženo znanja v združbi dobi določeno izrazno obliko, ki pa še ni 
oblika eksplicitnega znanja. V tej fazi se zaposleni poslužujejo neposredne komunikacije, saj jim 
omogoča, da se med njimi prenašajo številne izkušnje.  
 
V drugi fazi sledi konverzacija implicitnega znanja v eksplicitno znanje, s pomočjo dialogov in 
skupnih razmislekov. Eksplicitno znanje pri tem dobi obliko novih konceptov. Koncepti, ki so 
rezultat te faze še niso preverjeni.   
 
V tretji fazi sledi preverjanje in utemeljevanje konceptov ter se vrši proces internalizacije. 
Preverjanje konceptov poteka v smislu, ali le- ti zadoščajo namenu združbe in potrebam, ki se 
pojavljajo v združbi nasploh. V primeru, da koncept zadostuje pogojem (npr.: stroškom), za 
nadaljnjo obravnavo v združbi sledi četrta faza procesa. 
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V četrti fazi procesa dobi nov koncept obliko arhetipa. Arhetip ima lahko obliko prototipa 
novega izdelka, če gre za razvoj novih izdelkov, ali pa obliko nove korporacijske vrednote, 
novega sistema managementa ali organizacijske strukture če gre za »mehko« inovacijo.  
 
V peti fazi procesa se znanje, ki je bilo razvito v predhodnih fazah učenja razširi na druge enote v 
združbi. Četrta in peta faza tako vsebujeta značilnosti kombinacije.  
 
Proces ustvarjanja znanja je dinamičen cikel. Uspešnost združbe v procesu ustvarjanja znanja 
temelji na kakovostni izvedbi vseh faz procesa in s tem na uresničevanju obeh vidikov znanja, 
tako implicitnega kot eksplicitnega. 
 
Slika 5: Ustvarjenje znanja v podjetju 
 
 
 

 
Vir: Nonaka,  Takeuchi, 1995, str. 84. 
 
 
4.7. Zahteve sodobnega časa 
 
Glede na to, da tvori intelektualni kapital večino celotne tržne vrednosti uspešnih podjetij 
(nekateri zato govorijo o obdobju »intelektualnega kapitalizma«), je jasno, da je kopica 
tradicionalnih prijemov v podjetju (tistih, ki upoštevajo le finančni kapital, ne pa tudi 
intelektualnega) neprimernih in jih bo v prihodnje potrebno spremeniti. Gre predvsem za zahteve 
po drugačnem gledanju na strateške dejavnike poslovnega uspeha, vplive na poslovno strategijo 
podjetij, vplive na tehnologijo in njeno uporabo, vplive na prijeme analize poslovanja in 
računovodske prijeme ter zahteve po novih oblikah organizacijskih struktur. 
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4.7.1. Vpliv na strateške dejavnike poslovnega uspeha 
 
Glede na prevladujočo teorijo strateškega managementa lahko podjetja gradijo svoje 
konkurenčne prednosti bodisi na osnovi diferenciacije svojih proizvodov, pri čemer je lahko 
podjetje usmerjeno na celoten trg ali le na posamezen tržni segment (nišo). Če podjetja sledijo 
eni izmed teh strategij, imajo najboljše možnosti, da so konkurenčno uspešna (Pučko, 1996, str. 
204). Toda prihajajoče obdobje znanja prinaša drugačne zahteve. Avtorji za glavni vir 
konkurenčnih prednosti v prihodnje uporabljajo različne pojme, a za vsemi se več ali manj skriva 
isto - intelektualni kapital. Kritičen in strateški pomen dobiva intelektualni kapital podjetja 
(Pučko, 1998, str. 563). 
 
4.7.2. Vpliv na poslovne usmeritve podjetij 
 
Znanje, ki postaja vse pomembnejše, sili podjetja k mednarodnemu združevanju. Tako Pučko 
(1998, str. 563) kot Čarter (2000, str. 515) se strinjata, da podjetje postaja vse bolj vozlišče v 
mreži povezav med podjetji in vse manj »otok« moči v gospodarstvu. Slednje povzroča, da se na 
eni strani razdalje med podjetji manjšajo, na drugi strani pa se med podjetji poveča izmenjava 
znanja. Ustvarjenje znanja je tako vse bolj razpršeno po našem planetu, zaradi česar je treba 
pričakovati, da bo tekmovanje na področju učenja vse pomembnejši del globalne konkurence 
(Pučko, 1998, str. 563). 
 
4.7.3. Vplivi na prijeme analize poslovanja in računovodske prijeme 
 
Če pogledamo strukturo tradicionalnih oblik analize poslovanja, vidimo, da skoraj v celoti 
zanemarjajo ocenjevanje prvin, ki jih paradigma poslovodenja šteje za ključne za uspešno 
poslovanje podjetja. Tradicionalna analiza poslovanja se dotika teh prvin še najbolj v okviru 
podanalize zaposlenih. Svetuje, da je treba ocenjevati obseg in strukturo zaposlenih, dinamiko 
zaposlenih, izkoriščanje delovnega časa in določene lastnosti kadra ter tehnično opremljenost 
dela. Takšen pristop k analizi je zadoščal v industrijski dobi. Era znanja zahteva radikalno nov 
pristope. S tega vidika bo treba analizo poslovanja prilagoditi novim razmeram (Pučko, 2001, str, 
316). Tradicionalno računovodstvo razčlenjuje vrednost sredstev na osnovna  sredstva, obratna 
sredstva in finančne naložbe. Toda danes se vedno bolj pojavlja potreba po drugačni opredelitvi 
vrednosti sredstev podjetja, v kateri bi morali bistveno večji poudarek nameniti nematerialnim 
sredstvom, predvsem znanju kot samostojni vrsti sredstev. Brookingova (1997, str. 364) 
ugotavlja, da bi morale bilance stanja obvezno zajemati dve postavki, ki po njenem mnenju 
tvorita pravo vrednost intelektualnega kapitala. Ti dve postavki sta:  
• premoženje, ki izhaja iz ljudi, zaposlenih v podjetju, in ki se kaže v njihovem znanju, 

sposobnostih, na delo vezanem »know-howu«, sposobnostih razvijanja povezav z drugimi 
izven podjetja ipd.  

• premoženje, ki daje podjetju notranje prednosti, kot na primer kultura podjetja, poslovni 
procesi, management, informacijski sistemi ipd.  
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4.7.4. Vpliv na organizacijsko strukturo 
 
Kakovostno poslovodenje znanja bo zahtevalo spremembe v obstoječih organizacijskih 
strukturah in procesih v podjetju. Nova oblika organizacije bo predvsem zahtevala, da naj bi s 
svojo odprtostjo omogočala ustvarjalnost, svobodo eksperimentiranja in občasno tudi spodrsljaje. 
Ustvarjala naj bi tekmovalno delovno okolje in kulturo, ki spodbuja pripravljenost vseh 
zaposlenih (vključno z najvišjim vodstvom) za učenje in poslušanje. Ključnega pomena bo 
zaupanje, ki bo omogočalo bogatejše in iskrenejše dialoge ter razprave med zaposlenimi (Čarter, 
2001, str. 517). V literaturi sta najpogosteje omenjena dva koncepta: obrnjena organizacijska 
piramida in pajkova mreža.  
 
Obrnjena organizacijska piramida  
 
Obrnjena organizacijska piramida pomeni, da na vrhu ni več vrhovni manager, temveč vrhunski 
strokovnjaki, ki so tudi največji vir znanja v podjetju. Pod njimi se nahajajo nekdanji linijski 
poslovodje (podporni štabi), na dnu piramide pa je vrhovni manager. V primeru, da posamezni 
strokovnjaki v združbi utelešajo večini znanja, s katerim podjetje razpolaga, če med sabo ne 
sodelujejo pri reševanju problemov in če uporabljajo znanje pri kontaktu s klienti. To strukturo 
pogosto uporabljajo znanstvene ustanove, univerze in svetovalna podjetja. Seveda ima obrnjena 
organizacijska struktura tudi svoje pomanjkljivosti. Po navadi izguba formalne avtoritete 
predstavlja velik šok za bivše managerje. Še večjo nevarnost takšne organizacije je ta, da se 
začnejo strokovnjaki, ki so po novem na vrhu piramide, obnašati povsem samostojno in izolirano 
od podjetja (Quinn et al., 1996, str. 76). 
 
Pajkova mreža  
 
Nobena tradicionalna podjetniška struktura, pa naj bo še tako reorganizirana in okleščena, ne 
more biti dovolj hitra, prožna in osredotočena, da bi v današnjem hitrem svetu dosegla trajen 
uspeh. Mreže so veliko hitrejše, inteligentnejše in prožnejše… (Parcell, 2002, str. 126). 

 
Bistvena prednost pajkove mreže je raznolikost strokovnjakov, ki omogočajo, hitro odzivanje na 
probleme, ki se lahko pojavijo v poslovanju združbe. Ko se pojavi potreba (na primer, če gre za 
nek projekt), se nekaj specialistov na hitro združi z namenom, da bi rešili specifičen problem in  
se nato razide, takoj ko je naloga opravljena. Moč takšnih medsebojnih povezav je tako velika, 
da se celo s skromnim številom sodelovanja neodvisnih strokovnjakov (osem do deset) njihova 
učinkovitost poveča celo sto in večkrat. Primerna je zlasti takrat, ko je znanje razpršeno v 
mnogih specialistih, ki morajo pripraviti koordinirano rešitev kompleksnega problema za 
stranko. Takšna povezovanja uporabljajo mnoga svetovalna podjetja, investicijske banke, 
raziskovalne institucije in medicinski diagnostični timi. Povezovalci takšnih timov so običajno 
managerji, ki imajo neposredni stik s strankami (client - relationship manager), saj najbolje 
razumejo strankine potrebe. Le-ti nad člani nimajo direktne, hierarhične kontrole, temveč so v 
vlogi koordinatorja. Pajkova mreža lahko uspešno deluje le ob maksimalnem medsebojnem 
zaupanju med člani tima. Posamezni strokovnjaki v tej mreži so pripravljeni deliti znanje s 
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sodelavci, saj se zavedajo, da je tako povečan učinek tudi njihov posamezni in skupni interes. Ta 
oblika mrežnega povezovanja deluje tudi v tej smeri, da se nesposobnost posameznikov takoj 
odraža pri zmanjšanem skupnem rezultatu, zato take posameznike izloči.  
 
Slika 6: Pajkova mreža 
 

 
 
Vir: Collison, Parcell, 2002, str. 28. 
 
 
5.  IZOBRAŽEVANJE 
 
Peter F. Drucker meni: »Nova družba bo družba izobraženih. Znanje bo njen ključni vir in izobraženci 
bodo prevladujoči del »delovne sile«. Družba prihodnosti ne bo poznala meja, saj znanje potuje lažje kot 
denar. Omogočala bo hitrejšo mobilnost navzgor za vse s pridobljeno izobrazbo. Znanje, kot temeljno 
»proizvodno sredstvo«, bo pridobiti lažje kot kadar koli. Zato bodo tudi možnosti za uspeh in seveda tudi 
poraz - večje. Vsi namreč ne moremo zmagati!«  
 
Izobrazba je eden pomembnejših vidikov kakovosti delovne sile, ki jo danes velikokrat 
imenujemo človeški kapital. Izobraževanje pomeni predvsem pridobivanje znanja in kot takšno 
se ne dotika le vsakega posameznika, pač pa celotne družbe in hkrati tudi njenega gospodarstva.  
 
Družbene razmere zahtevajo vedno boljšo splošno izobrazbo. A razpolovna doba določenih 
znanj se je skrajšala do te mere, da dostikrat znanje zastari, še preden dokonča šolanje ena 
generacija učencev oz. študentov. Tehnološki cikel je vse krajši, izobraževanje pa se podaljšuje. 
Ključno vprašanje je: kako pospešiti transfer znanja. Omejitveni faktor so ljudje (Ferjan, 1999, 
str. 122). 
 
Drucker trdi, da je količina dela, potrebna za proizvodnjo dodatne enote izdelka ali storitve, od 
leta 1900 upadala vsako leto za odstotek. Po drugi svetovni vojni je nato količina materiala, 
potrebnega za rast proizvodnega BDP, začela upadati po isti stopnji, za odstotek na leto. Nekaj 
let pozneje, okoli leta 1950, se je enako zgodilo z energijo. Tisto, kar je zasedlo mesto materiala 
in energije je - inteligenca. Število izobraženih v podjetjih vse minulo stoletje, zatrjuje Drucker, 
je raslo prav po tej stopnji, po odstotek na leto.  
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5.1. Naraščanje vloge izobrazbe in izobraževanja 
 
»Izobraževanje je ena najhitreje rastočih panog našega časa,« se strinjata tako Peter Drucker kot 
glavna direktorica Pearsona, Marjorie Scardino. 
 
Da bi sodobna podjetja lahko zvišala produktivnost in se tako ohranila na vedno bolj 
globaliziranih trgih, pospešeno uvajajo tehnološke, informacijske in organizacijske inovacije ter 
skupaj z državo ali samostojno v okviru svojih možnosti investirajo v njihov razvoj. Ekonomski 
učinek teh inovacij pa lahko pride do izraza po eni strani le, če podjetja razpolagajo z ustrezno 
delovno silo, po drugi strani pa, če so ustrezno izobraženi tudi uporabniki blaga in storitev, ki jih 
ta podjetja proizvajajo ali distribuirajo. Izobrazba in sposobnost kreativne uporabe znanja 
postajata v sodobnem gospodarstvu tako eden osnovnih produkcijskih faktorjev, izobraženost 
prebivalstva in delovne sile pa pomembna komponenta konkurenčnih sposobnosti posameznih 
regionalnih oziroma nacionalnih gospodarstev, s tem pa tudi predmet dogovarjanja med 
socialnimi partnerji. Namesto rutinskega dela, ki je bilo značilno za industrijsko družbo, postaja 
v družbi znanja vsebina dela vedno bolj spremenljiva in nedoločena, kar terja decentralizacijo 
odločanja, od posameznikov pa večjo avtonomijo, prožnost in samoiniciativnost. Z vidika 
posameznika je tako ustrezna izobrazba eden osnovnih pogojev za uspešno prilagajanje 
spremembam v gospodarstvu ter s tem za uspešen nastop na trgu dela. Sociologi ob tem 
poudarjajo tudi pomen znanja za politično manipulacijo in s tem za uspešno vključevanje 
posameznikov in skupin v družbene procese. 
 
5.2. Razlike med izobrazbo kot ključno obliko človeškega  kapitala in drugimi oblikami 
kapitala   
 
Bevc Milena (1991, str. 41) s pomočjo različnih avtorjev poudarja naslednje značilnosti 
izobrazbe v primerjavi z drugimi oblikami kapitala (zemlja in fizični kapital): 
• Človeški kapital ne more biti ločen od svojega lastnika, zato se ne more prodati ali dati 

komu drugemu. 
• V človeški kapital je ekonomsko učinkoviteje vlagati v mladosti, ko je vrednost časa 

(oportunitetni strošek izobraževanja - izgubljeni zaslužek) manjša kot kasneje. 
• Za pridobitev človeškega kapitala mora posameznik hkrati z drugimi sredstvi vlagati svoj 

čas. 
• Pri naložbah v človeški kapital so oportunitetni stroški važnejši kot stroški v druge vrste 

kapitala, saj dejansko pomenijo največji strošek izobraževanja. 
• Naložbe v človeški kapital so praviloma zelo dolgoročne (predvsem redno šolsko 

izobraževanje v mladosti oziroma začetno izobraževanje), zlasti zato, ker je proces 
izobraževanja dolg, učinki teh naložb pa se pojavljajo s precejšnim časovnim zamikom. 

• Strošek neuporabe ali nezadostne izkoriščenosti je za izobrazbo (znanje) večji kot za druge 
oblike kapitala ali za druge proizvodne dejavnike. 

• Človeški kapital se tako kot fizični kapital s časom razvrednoti. Nekatere oblike kapitala 
imajo kratkotrajno, druge pa dolgotrajno vrednost, vendar pa vrednost nobene oblike tega 
kapital za posameznika ne more trajati dlje kot njegovo življenje. 
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• Naložbe v človeški kapital so nepovratne, zato ostane izvedena napačna naložba izgubljena. 
• Pri človeškem kapitalu je za majhne spremembe zaloge potreben bistveno večji tok 

(naložba) kot pri drugih oblikah kapitala (zaradi dolgoročne narave in nepovratnosti teh 
naložb). Določena naložba se pokaže v povečanju zaloge kapitala šele po daljšem obdobju, 
del toka pa morda nikoli (izgube v procesu izobraževanja zaradi izstopov iz šol, smrti 
šolajočih se, brezposelnosti izobraženih ipd.). 

• Kreditni sistem (sistem posojil) za naložbe v človeški kapital je zaradi višje stopnje tveganja 
manj razvit kot za druge oblike kapitala (zlasti za fizični kapital). 

• Izobraževanje je tako naložba kot poraba, kar prinaša razne težave pri financiranju, ki se pri 
drugih naložbah ne pojavljajo (problem skupnih stroškov za dve vrsti učinkov). 

• Izobraževanje prinaša veliko stranskih oziroma prelivajočih se učinkov, kar je z vidika 
družbe bolj pomembno kot z vidika posameznika. Posledica tega je, da trg ni ustrezen 
usmerjevalec sredstev na področju izobraževanja, to pa je vzrok za to, da je delež državnih 
(družbenih) izdatkov v strukturi vseh virov v vseh državah velik in praviloma večji kot pri 
drugih naložbah. 

• Stopnja tveganja je pri naložbah v človeški kapital mnogo višja kot pri ostalih naložbah. 
Njihovo tveganost povečuje tudi (poleg dolgoročne narave in nepovratnosti teh naložb) to, 
da morajo posamezniki sprejeti odločitev o vlaganjih vanje v letih, ko še niso zreli za realno 
ocenitev svojih sposobnosti. 

 
5.3. Izobraževanje v prihodnosti 
 
V sodobnem svetu moramo spremeniti definicijo izobraževanja in usposabljanja. Včasih so 
ljudje menili, da morajo do svojega petindvajsetega leta zaužiti veliko »porcijo« izobraževanja, 
ki naj bi v teoriji zadoščala za naslednjih 40 let, potem pa jih tako ali tako nihče ne bi več 
potreboval. Takšno pojmovanje učenja pomeni, da ljudje večji del svojega življenja 
izobraževanja sploh niso imeli na urniku. Učenje je bilo splošno in široko, namesto da bi bilo 
osebno in ciljno. Takšno pojmovanje tudi ni upoštevalo dejstva, da izobraževanje ni polnjenje 
glave z dejstvi, temveč je povezano s čustvi in dušo. Je nekaj osebnega (Nordström, Ridderstråle, 
2001, str. 197). 
 
Danes, ko se konkurenčne prednosti skrivajo predvsem v glavah zaposlenih, prihaja v ospredje 
vseživljenjsko in neprekinjeno izobraževanje. To pa bo po mnenju Petra F. Druckerja pripeljalo 
do tega, da se bo proces izobraževanja sčasoma oddeljeval od izobraževalnih ustanov in selil na 
druge lokacije: v domove, avtomobile ali na vlake, na delovna mesta, v cerkvene klopi ali v 
osnovnošolske učilnice, kjer se bodo po končani službi srečevale majhne skupine ljudi. 
Izobraževanje je konkurenčno orožje tako za posameznike kot za firme.  
 
Spreminjajoča se tehnologija, ki spreminja hkrati tudi zahtevnost dela, terja dostikrat vse bolj 
zahtevna znanja. In le z neprestanim učenjem se lahko podjetje prilagaja novim tehnologijam in 
jih lahko koristno uporabi, ne samo zato, da doseže konkurenčno prednost, temveč da lahko drži 
stik z drugimi. Zaradi sprememb v izobraževanju se spreminja tudi vloga države, kar pomeni, da 
je zagotavljanje, preskrbovanje z izobraževanjem prepuščeno tržnim zakonitostim. Kljub temu 



 

  
 

25 
 

pa je število odraslih potrošnikov na odprtem trgu učenja naraslo bolj, kot so pričakovali (Rant, 
2002, str. 301). 
 
Pri odraslih zaposlenih pa se lahko pojavlja tudi zavračanje izobraževanja. Eden glavnih vzrokov 
za to naj bi bile neprijetne izkušnje v šoli. Na izobraževanje vplivajo tudi mediji, ki so dandanes 
glavni dostop do informacij za večino ljudi, ki pred izobraževanje postavljajo druge vrednote. 
 
Svet se po mnenju Rantove (2002, str. 301) deli na dva dela: na tiste, ki si resnično želijo 
izobraževati in na tiste, ki so ponavadi v startu manj izobraženi, ki si izobraževanja ne želijo. 
Zelo pomembna sta pripravljenost in odgovornost posameznika na učenje. 
 
Tako so se z izobraževanjem začela ukvarjati tudi večja podjetja kot je na primer Motorola 
(Nordström, Ridderstråle, str. 198, 2001). Motorolina univerza je po mnenju podjetja 
»instrument obnove«, zagotovi 550.000 študijskih dni letno in stane 170 milijonov dolarjev. 
Vsak od 139 000 zaposlenih pri Motoroli se udeleži vsaj 40 ur izobraževanja na leto. Podjetje je 
razvilo tudi svoj mednarodni program MBA. Pri Motoroli so izračunali, da za vsak dolar, ki ga 
vložijo v izobraževanje, iztržijo 33 dolarjev. Tudi pri nas so se podjetja začela sistematično 
posvečati izobraževanju zaposlenih. Na primer Petrol, ki je ustanovil Akademijo Petrol, s katero 
so razvili »nove modele izobraževanja« predvsem za managerske kadre. 
 
Ker je velika količina znanja take narave, da ga je težko posredovati drugim, učenje vsekakor ne 
sme biti omejeno na »učilnico«. Učiti se moramo tudi na delovnem mestu. Službo moramo 
spremeniti v bencinsko črpalko za svoje možgane, ne pa v tekmovalno stezo. Razvoj in 
izobraževanje pomenita, da moramo izboljšati delovne procese in spoznavati ljudi okrog sebe, ne 
pa le prebirati knjige ali poslušati predavanja. Razvoj pomeni mentorstvo, usposabljanje učencev 
in pomoč pri učenju. Naloga vodij je ustvariti nove vodje. Vodenje pomeni, da se moramo 
okužiti z znanjem in potem okužiti še druge. Ni več razlike med učenjem, delom in življenjem; 
vse troje se je zlilo (Nordström, Ridderstråle, 2001, str. 198).  
 
5.4. Vpliv globalizacije na znanje, izobraževanje in učenje 
 
Vloga izobraževanja, znanja in učenja pod vplivom globalizacije vodi do novega razvoja, novega 
znanstvenega materiala, informacijske tehnologije, računalniške znanosti ipd. Znotraj tega 
novega okvirja znanja, izobraževanja in učenja lahko prepoznamo mnogo komponent, ki jih 
sedanji tovrstni sistemi ne vključujejo. Med njimi so ključne naslednje komponente (Lipičnik, 
2001, str. 15): 
 
5.4.1. Operiranje s povzetki  
 
Eden pomembnih izzivov za učenje je v današnjem času prav gotovo zmožnost »učencev«, da 
vse bolj operirajo s povzetki problemskih situacij kot pa celotnimi teksti. Veliko akademskih 
institucij po svetu daje študentom pripravljene probleme z zahtevo, da jih rešijo (case stadies). 
Realnost v hitro naraščajoči se globalizaciji, ki temelji na informacijah in znanju pa je nekaj 



 

  
 

26 
 

povsem drugega. Problemi v realnem svetu namreč nikoli niso tako natančno definirani kot v 
študiji primerov. Zato je v praksi potrebno pridobiti še druge relevantne informacije, ki so 
potrebne za odločanje. Kompleksnost in kruta realnost pogosto zameglita vzvode za nastanek 
nezaželenega stanja. Zato je potrebno situacijo skrbno strukturno proučiti, da lahko pridemo do 
pravih zvez med vzroki in posledicami. Povzetki različnih situacij, ki jih lahko najdemo povsod 
po spletnih straneh, so nam pri tem lahko v veliko pomoč. Zaradi velikega števila podatkov, ki 
jih potrebujemo za obvladovanje kompleksnih problemskih situacij, se moramo naučiti operirati 
s povzetki, ker za kaj več preprosto nimamo časa.  
 
5.4.2. Uporaba celostnih pristopov namesto analitičnih 
 
Veliko izobraževalnih institucij je vdano zelo togim akademskim disciplinam, ki temeljijo na 
abstraktnih enotah raziskovanja. Informacijska družba in globalna ekonomija zahtevata celovit 
sistem mišljenja. Celostni pristopi odpravljajo mnoge napake, ki jih povzročajo analitični 
pristopi. Tako na primer organizacije, ki na osnovi analize delovnih mest znajo natančno določiti 
posamezne lastnosti, ki jih mora imeti kandidat za to delovno mesto, potem tudi natančno 
pregledujejo, ali te lastnosti v resnici imajo. Če pri določenem kandidatu najdejo vse zahtevane 
lastnosti menijo, da je kandidat za to delovno mesto primeren. Predpostavljajo namreč, da bodo 
te lastnosti omogočile posamezniku ustrezno reagiranje na delovnem mestu.  
 
»Teorija, v zadnjem času pa tudi praksa vse bolj ugotavljata, da človekove lastnosti ne vplivajo 
posamezno na njegove reakcije, ampak skupaj v interakciji. Tako je izredno težko 
predpostavljati, da bo posameznik na delovnem mestu uspešen, če bo imel posamezne lastnosti, 
brez da bi istočasno predpostavljali, da bodo vse te lastnosti skupaj oblikovale reakcijo, ki jo 
zahteva situacija na delovnem mestu. Še težje pa bi uganili, katera človekova lastnost je 
potemtakem vplivala na človekovo reakcijo: ali znanje, ali inteligentnost, ali spretnost, ali 
čustva, ali vse skupaj, ali pa še kaj drugega kar ne poznamo. V resnici ni pomembno, kakšne 
lastnosti sestavljajo posameznika, ampak je pomembno, da le-ta pravilno in učinkovito reagira, 
ko se pojavijo zahteve. Brez dvoma je učenje celostnega razumevanja pojavov in situacij v tem 
primeru odločilnega pomena« (Lipičnik, 2001, str. 15). 
 
5.4.3. Stopnjevanje človekovih zmožnosti za ravnanje s simboli 
 
Simboli so visoko abstraktne manifestacije neke konkretne oblike iz realnosti. Predvsem se 
»simbolnim operacijam« ne morejo izogniti v zelo produktivnih okoljih, ki od ljudi zahtevajo 
stalno soočenje s političnimi, zakonskimi in poslovnimi izrazi in koncepti (kot na primer lastnina 
intelektualnega kapitala), digitalnim denarjem (finančni sistem in koncept računovodstva). 
 
5.4.4. Težnja po pridobivanju in uporabljanju znanja 
 
GIIC (Global infrastrucure commission), mednarodna neodvisna, nevladna privatna organizacija 
meni, da globalizacija in njeni pritiski na človeka zahtevajo drugačno izobraževanje. 
Izobraževanje, ki bo razvijalo zmožnosti učencev za vstop, adaptacijo in uporabo znanja, za 
neodvisno razmišljanje, trenirala ustrezne presoje in sodelovala z ostalimi, da bi si lahko 
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osmislili nove situacije. Cilj izobraževanja ni več preprosto prenašati znanje, ampak učiti ljudi, 
kako naj se učijo, rešujejo probleme in združujejo staro z novim. V tem kontekstu bi morali 
znanje kot sistem preteklih izkušenj redefinirati. Način učenja ga spreminja v kombiniranje 
informacij, ki vključuje visoko stopnjo miselnih procesov. Znanje v starem smislu torej ostaja 
količina podatkov, znanje v novem smislu pa postaja zmožnost kombiniranja podatkov v novo 
spoznanje, ki še ni zapisano na v knjigah, ne na CD-romih in ne na internetu. Akademiki, naj bi 
študentom pomagali izoblikovati zmožnosti in sposobnosti za nabiranje, oblikovanje in uporabo 
znanja s celega sveta. 
 
5.4.5. Naraščanje števila znanstveno in tehnično treniranih oseb 
 
Sunkovit razvoj ekonomije temelji na znanju kot produkcijskem dejavniku, ki je postal 
pomembnejši od katerekoli drugega dejavnika. Razvoj novih dejavnosti kot so: biotehnologija, 
človeška genetika, računalništvo, umetna inteligenca in povezava človek/računalnik, zahtevajo 
od zaposlenih visoko stopnjo usposobljenosti v znanosti in tehnologiji. Raziskave in razvoj so 
kritične komponente in veliko dežel poskuša razviti nacionalni inovacijski sistem, kjer bi lahko 
kombinirali vire akademskih institucij z raziskovalnimi institucijami znotraj javnega in 
privatnega sektorja.  
 
5.4.6. Pojmovanje mentalnega in fizičnega dela 
 
Kot že zgoraj omenjeno vse večji pomen dobiva celovit pristop k poslovanju, ki tudi poudarja 
intelektualni prispevek vseh zaposlenih. Razlika med fizičnim in umskim delom je danes 
skorajda izginila. 
 
5.4.7. Spodbujanje ljudi za timsko delo 
 
V hitro razvijajočem svetu je močno poudarjena tudi potreba po timskem delu. Z raziskavami je 
dokazano, da ima tim večji IQ, kot je največji IQ posameznika, njegovega člana. Zato bi 
akademske institucije morale študente čimbolj spodbujati k timskemu delu, saj kompleksnih 
problemov ni mogoče obvladovati z odličnostjo posameznikov. Mogoče jo je obvladovati z 
odličnostjo kolektivov ali odličnimi timi, kjer vsak meni, da je v podjetju zato, da uspe podjetje 
in ne on sam. 
 
5.4.8. Uporaba virtualnega tima 
 
S timskim delom je tesno povezana potreba po virtualni povezanosti aktivnosti. Ne, da bi se 
študentje morali učiti dela v timu, ampak bi se morali naučiti tudi v globalni povezanosti timov. 
Ti globalni virtualni timi se vse pogosteje uporabljajo v industriji in internacionalnih 
organizacijah, predvsem pri raziskavah in razvoju. 
 
5.4.9. Prožnost sistema 
 
Akademske institucije morajo v globalnem svetu postati vse manj toge in bolj fleksibilne, da bi 
se prilagodile različnim potrebam učečih se subjektov v globalni ekonomiji. To pomeni 



 

  
 

28 
 

različnost v času, prostoru, pristopu in pestrosti ponudbe. Kot novo priložnost in povezovanje 
industrije z globalno ekonomijo, morajo akademske ponudbe ustrezati temu novemu znanju, 
izobraževanju in učnim pripomočkom. 
 
5.4.10. Brez meja v prostoru in času  
 
Zelo svežo informacijo je v globalnem svetu mogoče imeti na vseh koncih sveta v zelo kratkem 
času. Zato morajo nove komunikacijske naprave, nov sistem znanja, izobraževanja in učenja 
omogočiti uporabo informacij kadarkoli in kjerkoli na svetu. Prav tako je inštruktor lahko 
istočasno kjerkoli. S pomočjo video konferenc ali video posnetkov pa ni nujna niti njihova 
fizična niti časovna prisotnost. 
 
Informacijska tehnologija omogoča vsem učečim se subjektom do znanja, ki ga nikoli ne bo 
preveč. Omogoča tudi oblikovanje novega, in to veliko hitreje kot je bilo to mogoče v 
preteklosti. Ekonomska globalizacija je ljudi prisilila, da so začeli uporabljati drugačne poti do 
znanja kot nekoč. Zanimanje za znanje je sprožilo prave procese učenja, ki ne potekajo po 
ustaljenih poteh formalnega šolanja. 
 
 
6.  ZAPOSLENI 
 
Izziv izkoriščanja znanja in sposobnosti ljudi za ustvarjanje konkurenčnih prednosti organizacije 
postaja vse bolj odločilen. Razlog je v dinamičnem razvoju trgov, naraščajoči inovaciji in s tem 
vse večji konkurenčnosti. Zaradi narave dela (večja svoboda, fleksibilni dejavnik, projektno delo 
ipd.) prihaja do večje mobilnosti delovne sile, kar za podjetje pomeni izgubo človeškega 
kapitala. Da pa ta izguba ni prav majhna, nam pove že dejstvo, da je potrebno intelektualni 
kapital razvijati dalj časa, preden obrodi sadove in vendar imajo zaposleni za to početje na voljo 
vse manj časa. 
 
Za dolgoročno preživetje in razvoj klasično razumevanje podjetja kot »stroj za pridobivanje 
dobička« v novem tisočletju, ne bo dovolj. Povečanje tržne vrednosti podjetja bo temeljilo na 
razvoju neopredmetenih sredstev. Sposobnosti oblikovati vizijo in uresničiti vizijo ter strategijo 
bodo imela samo podjetja z zelo motiviranimi kadri.  
 
6.1. Kadri - ključ do uspeha 
 
»Če hoče podjetje ustvariti veliko vrednost za svoje delničarje, se mora učiti bolje od 
konkurentov in to znanje v svojem celotnem poslovanju uporabljati hitreje in v večjem obsegu 
kot konkurenca. Po našem mnenju lahko vsakdo v organizaciji, ki ni neposredno odgovoren za 
ustvarjanje dobička, sodeluje v ustvarjanju in širjenju znanja, ki ga podjetje lahko uporabi, da 
ustvari dobiček.« 
 
Sir John Browne, Harvard Business Review, 1997 
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Razloge, zakaj ljudje kot nosilci znanja svoji združbi lahko prinesejo konkurenčno prednost, je 
moč strniti v naslednje štiri trditve (Zupan, 1996, str. 511): 
• Visoko izobraženi in usposobljeni ljudje kot nosilci znanja so danes še vedno »redka 

dobrina«, zato imajo tiste združbe, ki znanje imajo, velikansko prednost pred drugimi, ki 
takšnega znanja nimajo.  

• Znanje je tudi zelo težko, če ne celo nemogoče, posnemati, saj so nosilci znanja ljudje z neko 
konkretno preteklostjo in socialno kompleksnostjo. Posledica tega je, da se lahko kaj hitro 
zgodi, da ljudje, ki so pri prejšnjem delodajalcu dajali odlične rezultate, v novi združbi z 
drugačno kulturo povsem odpovedo in se spremenijo v povprečne (če ne celo v slabe 
delavce). 

• Znanje tudi ni perfektno mobilno, kar pomeni, da povzroča selitev znanja (ljudi) iz ene 
združbe v drugo neke transakcijske stroške.  

• Znanje končno tudi ni nadomestljivo. Čeprav je razvoj tehnologije omogočil, da lahko 
marsikatero delo danes namesto človeka opravi stroj, pa dobrega nadomestka za visoko - 
strokovno znanje in kreativnost še vedno ni. 

 
Iz tega sledi, da je za združbe zelo pomembno, da skrbijo za svoje zaposlene. Predvsem jim 
morajo omogočiti tako okolje, v katerem bojo zadovoljni ter bo spodbujalo učenje in ravnanje z 
znanjem.  
 
Če se sedaj vprašamo, katera vrsta znanja je tista, na kateri je moč graditi konkurenčno prednost, 
je verjetno več kot jasno, da bo za podjetje najmanj zanimivo eksplicitno znanje. Tudi če je 
takšno znanje zaščiteno kot industrijska lastnina, je takšna zaščita pogosto časovno omejena, v 
mnogih državah pa jo je tudi težko uveljavljati. Podjetje bo zato svojo konkurenčno prednost 
gradilo le na relevantnem tihem znanju.  
 
Nasploh podjetja povečujejo svojo konkurenčnost (Zupan, 2001, str. 39), ki temelji na ljudeh, na 
dva načina. Najprej morajo privabiti zaposlene s čim večjimi zmožnostmi. V nadaljevanju pa 
morajo seveda zagotoviti, da bodo te zmožnosti še naprej razvijali in jih čimbolj uporabili pri 
svojem delu (ne le kot posamezniki, temveč tudi v timih). 
 
Ljudje so ključni vir znanja v podjetju, zato je kadrovanje bistvena naloga za uresničevanja 
celovitega modela upravljanja znanja. 
 
6.2. Zaposlovanje najboljših zaposlenih  
 
Podjetje se mora nenehno truditi, da zaposluje le najboljše ljudi, s čimer mislim na njihovo 
formalno izobrazbo, inovativnost, morebitne izkušnje, kreativnost in drugo, saj le tako lahko 
ohranja korak pred konkurenco.  
 
Postopke privabljanja, izbire in zaposlovanja novih sodelavcev pa mora podjetje prilagoditi 
razmeram na trgu. Če povpraševanje presega ponudbo, je predvsem pomembno, da znajo 
privabiti najboljše sodelavce. V nasprotnem primeru je pomembnejše, da znajo med številnimi 
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kandidati izbrati najboljše. Trg dela in s tem kadrovanje se za posamezne poklice in podjetja zelo 
razlikujeta. Danes je veliko govora o precejšnem pomanjkanju računalniških in sploh 
naravoslovno tehničnih strokovnjakov, medtem ko je na primer pri družboslovcih (razen 
nekaterih izjem, kot so na primer pravniki) trg dela za delodajalce ugodnejši. Ponudba se 
razlikuje tudi glede na zemljepisno poreklo podjetja, saj je v večja mesta praviloma lažje 
pritegniti dobre sodelavce. Vse to vpliva na odločitve podjetij o tem, katere načine in postopke 
kadrovanja bodo izbrali (Zupan, 2001, str. 44). 
 
 
7.  RAZISKAVA 
 
7.1. Metodologija 
 
7.1.1. Opredelitev problema in ciljev raziskave 
 
Z raziskavo sem želela diplomskemu delu dodati praktičen pomen. Moj namen je bilo ugotoviti, 
kakšno znanje slovenski managerji pričakujejo od diplomantov Ekonomske fakultete v Ljubljani.  
 
Po premisleku sem se odločila, da bodo moji anketiranci večinoma vodje kadrovskih služb (18 
podjetij), v manjših podjetjih - kjer kadrovske službe nimajo, pa sem intervjujala managerje 
oziroma generalne direktorje (7 podjetij). V prvem sklopu vprašanj sem želela ugotoviti, v 
kolikšni meri se v posameznih podjetjih zavedajo pomembnosti svojega intelektualnega kapitala 
v borbi s konkurenti. Drugi sklop vprašanj je bil namenjen področju kadrovanja, predvsem 
pridobivanja kadrov (diplomantov EF), ki s svojim znanjem, sposobnostmi in lastnostmi 
prispevajo k dodani vrednosti za podjetje. Tretji sklop vprašanj je bil namenjen izobraževanju. 
Pri tem me je zanimalo, katera znanja in sposobnosti pričakujejo slovenski managerji od 
diplomantov EF, v katera področja izobraževanja podjetja dodatno največ vlagajo, ko zaposlijo 
diplomanta EF, kako slovenska podjetja sodelujejo z EF pri iskanju kadrov ter kaj menijo o 
znanju pridobljenem na EF.  
 
Raziskavo sem izvedla v naslednjih korakih: 
1. opredelitev problema in ciljev raziskave; 
2. priprava načrta raziskave; 
3. zbiranje podatkov; 
4. analiza zbranih podatkov in njihova predstavitev; 
 
7.1.2. Vir podatkov in vzorec raziskave 
 
Pri raziskavi sem se oprla na primarno zbrane podatke, saj sekundarnih podatkov na to tematiko 
ni bilo na voljo. Uporabila sem preiskovalno (eksplorativno)4 raziskovanje, kjer je bil moj 
temelji namen predvsem oblikovati že v ciljih raziskave navedene domneve.  
 

4 Preiskovalno (eksplorativno) raziskovanje uporabimo predvsem tedaj, ko želimo pridobiti globlja spoznanja o splošni naravi nekega problema, 
ker imamo malo poprejšnjega znanja, na katerem bi gradili. Raziskovalne metode so zelo prilagodljive, nestrukturirane in v glavnem 
kvalitativne.raziskovalnih domnev sploh ni ali pa so precej zamegljene, saj raziskovalec začenja delo brez vsake vnaprejšnje predstave o tem, kaj 
bi lahko odkril (Rojšek, 1997, str. 2). 
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Ker imajo dostop do interneta že skoraj vsa velika podjetja in približno dve tretjini najmanjših 
podjetij (RIS, 2000), sem kot populacijo vzela vsa podjetja v Sloveniji5. Glede na različne 
demografske dejavnike sicer pomembnih razlik nisem predvidevala, vendar sem z namenskim 
vzorcem skušala zajeti podjetja iz različnih delov Slovenije in čimbolj uravnotežen vzorec glede 
na velikost in dejavnost. Podjetja sem izbrala povsem naključno. Od 60 razdeljenih vprašalnikov 
sem dobila vrnjenih 29, od katerih sem 4 vprašalnike zaradi nepopolnosti izločila6. Ocenjujem, 
da je obseg 25 anketiranih podjetij zaradi splošnega poznavanja tematike reprezentativen. 
 
7.1.3. Metoda zbiranja podatkov  
 
Anketa7, ki sem jo pripravila, vsebuje 17 vprašanj (glej prilogo) večinoma zaprtega tipa. Izjema 
sta dve vprašanji odprtega tipa, s katerima sem želela anketirance s prostim odgovarjanjem 
vzpodbuditi k podajanju zanimivih odgovorov in predlogov.  
 
Pri sestavi vprašalnika sem se poskušala držati pravila, da si vprašanja logično sledijo. 
Primernost in razumljivost ankete sem preverila v večjem slovenskem podjetju na podlagi 
daljšega razgovora in nato odpravila pomanjkljivosti oziroma preoblikovala nejasna vprašanja. 
Večino anketirancev sem s pismom ali po elektronski pošti, v kateri so bili pojasnjeni cilji, 
metodologija in problematika raziskave, povabila k sodelovanju. Z nekaterimi anketiranci sem 
vzpostavila še dodatni stik po telefonu. Pri anketiranju sem naletela na dober odziv in 
pripravljenost na sodelovanje. Odgovore sem analizirala s programom Excel in statističnim 
programom SPSS. Izbrani cilji in oblika vprašalnika so mi omogočali izvedbo univariantne 
analize - analize ene spremenljivke (Ferligoj, 1995), s katero sem izračunala frekvenčno 
porazdelitev8. 
 
7.2. Opis vzorca raziskave 
 
7.2.1. Demografske značilnosti 
 
Zanimala me je razlika v pričakovanjih glede doseženega znanja na EF v različno velikih 
skupinah podjetij. Delitev na mala, srednja in velika podjetja po kriteriju števila zaposlenih se je 
glede na Zakon o gospodarskih družbah izkazala za neprimerno (v skupini srednje velikih 
podjetij - od 50 do 250 zaposlenih - je bilo zastopanih zelo malo podjetij). Tako sem podjetja 
razvrstila v štiri skupine: najmanjša podjetja (do 100 zaposlenih), ki so cilja skupina predvsem v 
prihodnosti, saj je med njimi veliko hitro rastočih podjetij; drugo skupino sestavljajo srednje 
velika podjetja od 100 do 500 zaposlenih; tretja skupina zajema velika podjetja od 500 do 1000 
zaposlenih; zanimivo pa je primerjati tudi vidike največjih podjetij v Sloveniji (določila sem 
mejo nad 1000 zaposlenih). 
 
 
 
5 Za podrobnejše deleže uporabe Interneta, glej raziskavo RIS 2000, na naslovu: www.ris.org. 
6 Seznam anketiranih podjetij je v prilogi (Tabela 2, str.5). 
7 Vprašalnik, ki sem ga uporabila v raziskavi, ter navodila za njegovo uporabo so v prilogi, str. 1- 3. 
8 Pri analizi sem uporabila učbenik Statistika 2 (Košmelj, Rovan, 1998). 
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Iz slike 7 je razvidna struktura izbranega vzorca glede na število zaposlenih, pri čemer je s 10 
anketiranimi podjetji najmočneje zastopan razred od 500 do 1000 zaposlenih (40%), skoraj 
enako sta zastopana razreda s do 100 zaposlenimi (28%) in nad 1000 zaposlenimi(20%), najmanj 
pa je zastopan razred od 100 do 500 zaposlenimi (12%). 
 
Slika 7: Struktura izbranega vzorca glede na število zaposlenih 

 
Opomba: Seznam anketiranih podjetij glede na število zaposlenih , glej v prilogi (Tabela 2, str. 5). 
 
 
Vir: Rezultati ankete. 
 

 
Nadalje sem intervjuvana podjetja razdelila v razrede na podlagi Standardne klasifikacije 
dejavnosti, saj me je zanimalo, v katerih dejavnostih je bil odziv in sodelovanje v raziskavi 
največje. 
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Slika 8: Struktura izbranega vzorca glede na dejavnost 
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Opomba: Seznam anketiranih podjetij glede na dejavnost razvrščenih na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti, glej v prilogi  
(Tabela 3, str. 6) 
 
 
Vir: Rezultati ankete. 
 
 
7.3. Rezultati raziskave 
 
Obravnavanje zaposlenih v podjetju  
 
Izmed 25 vprašanih podjetij, se jih kar 17 (68%) popolnoma strinja s trditvijo, da zaposleni 
predstavljajo pomembno sredstvo za doseganje ciljev podjetja. Nekoliko manjše število 
anketirancev v njih vidi investitorje intelektualnega in emocionalnega kapitala. Zelo malo 
podjetij pa zaposlene obravnava zgolj kot strošek.  
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Slika 9: Obravnavanje zaposlenih v podjetju 

Vir: Rezultati ankete. 
 
Pomembnost intelektualnega kapitala v primerjavi s finančnim kapitalom 
 
Številni avtorji, ki napovedujejo prihodnost, predvidevajo, da bodo odločilno vlogo v razvoju 
imeli ljudje in njihove zmožnosti (Krevs, 1995, str. 648). Večina anketiranih podjetij se zaveda 
pomena intelektualnega kapitala, saj kar 84% anketirancev meni, da je intelektualni kapital v 
primerjavi s finančnim kapitalom za njihovo podjetje zelo pomemben, le 8% vprašanih meni, da 
je srednje oziroma malo pomemben.  
 
Slika 10: Pomembnost intelektualnega kapitala v primerjavi s finančnim kapitalom 
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Vir: Rezultati ankete. 
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Vloga kadrovske službe 
 
S kadrovanjem (pridobivanjem, usposabljanjem, razporejanjem) se v podjetjih ukvarja: 
• kadrovska služba (13 podjetij) 
• vodja kadrovske službe (6 podjetij) 
• vodstvo podjetja (4 podjetja) 
• sektor ravnanja s človeškimi viri (1 podjetje) 
• sektor za kadrovske in pravne zadeve (1 podjetje) 
 
Zanimivo je dejstvo, da kadrovska služba v večini podjetij ne deluje samostojno, temveč kot 
servis poslovodstvu. Deluje kot podpora, organizacijska funkcija. Njena naloga je posredovanje 
primernih kandidatov za določeno delovno mesto, skupaj z obširnim poročilom o njegovih 
znanjih in sposobnostih. Končno odločitev pa sprejme oseba, ki bo izbranemu kandidatu 
neposredno nadrejena. 
 
Viri pridobivanja novih kadrov 
 
Pri analizi uporabe virov pri iskanju kadrov (glej Sliko 11) lahko ugotovimo, da je najpogosteje 
uporabljen vir oglas, saj ga pogosto uporablja 44% vprašanih, občasno pa dobra tretjina 
vprašanih (36%). Zelo močno vlogo pri zaposlovanju igrajo priporočila (40% jih upošteva 
pogosto, 32% pa občasno) ter osebna poznanstva (28% jih upošteva pogosto, 36% pa občasno), 
kar dokazuje, da se podjetja še vedno oklepajo tradicionalnega načina zaposlovanja. Podjetja 
ugotavljajo, da je na trgu dela vedno dovolj povpraševanja, zato se vedno manj posvečajo 
vzgajanju lastnega kadra (štipendiranje). K temu pa prispeva tudi dejstvo, da ima podjetje stroške 
veliko prej, preden nastopijo pozitivni učinki novih delavcev. Pri zaposlovanju imajo podjetja 
poleg iskanja lastnih rešitev še druge možnosti. Zavod za zaposlovanje uporabljajo predvsem 
večja podjetja pa še ta le redko, medtem ko se manjša podjetja tega načina zaposlovanja ne 
poslužujejo. Tudi kadrovske agencije pri zaposlovanju redko uporabljajo, večinoma le, kadar 
iščejo specifične vrste kadrov, oziroma za iskanje kadrov zunaj naših meja. Ravno tako se še ni 
uveljavil internet pri iskanju delojemalcev, saj ga vedno ali pogosto uporablja samo 8% podjetij. 
Nekoliko boljše je sodelovanje podjetij z raznimi fakultetami, kajti tovrstne stike občasno 
izkorišča kar 32% podjetij. Nekatera podjetja pa se obračajo tudi na druge alternativne vire kot 
so: strokovni seminarji, sponzorstva in sejmi kadrovskih potencialov. 
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Vir: Rezultati ankete. 
 
 
Metoda izbire diplomantov EF za zaposlitev  
 
Izbiranje je postopek, v katerem izberemo kandidata, ki ima potrebne zahtevane lastnosti in bo 
delo uspešno opravljal (Anthony, Perrewe, Kacmar, 1996, str. 243). Kriteriji izbire so določeni s 
spiskom zahtevanih lastnosti idealnega kandidata. V skladu z njimi se ocenjujejo lastnosti 
kandidatov, ki jih je moč ugotoviti na različne načine. Običajno uporabimo kombinacijo dveh ali 
več, kar potrjuje izvedena raziskava. Skoraj vsa podjetja (razen enega) s kandidati opravijo 
intervju, ki ga pogosto kombinirajo bodisi z vprašalnikom in s preizkusom psihofizičnih 
sposobnosti (36% podjetij), bodisi z vprašalnikom in z drugimi metodami kot so življenjepis, 
preverjanje priporočil, opazovalni centri ipd. (32% podjetij). Le približno četrtina anketiranih 
podjetij nikoli ne uporablja preizkusa psihofizičnih sposobnosti.  
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Slika 12: Izbor diplomantov EF 

 
Vir: Rezultati ankete. 
 
 
Potrebna znanja in sposobnosti diplomantov EF 
 
Podjetjem se zdijo najpomembnejše osebnostne lastnosti zaposlenih, ki v veliki meri odločajo o 
tem, kako se bo zaposleni prilagodil organizacijski kulturi in načinu dela. Raziskava je pokazala, 
da je formalno znanje le predpogoj za nadaljnja razglabljanja glede zaposlitve. Zato ne preseneča 
dejstvo, da se 48% vprašanim zdi osebnost in vrednote novega sodelavca bolj pomembne kot 
izobrazba. 44% anketirancev pa meni, da je izobrazba ravno toliko pomembna kot človeška plat.  
 
Ostala najpomembnejša znanja, sposobnosti in lastnosti, ki jih podjetja pričakujejo od bodočega 
sodelavca, so intervjuvanci razvrstili sledeče (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega): 
komunikativnost, tekoče pridobivanje novih znanj, potencialne sposobnosti, splošna razgledanost 
in znanje tujih jezikov.  
 
Slika 13: Izobrazba in osebnost 
 
 

 
 
Vir: Rezultati ankete. 
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Poleg naštetih dejavnikov igra pomembno vlogo motivacija. V dobi znanja, kjer je 
samoiniciativnost vedno bolj cenjena, je pomembno, da človek ve, kaj hoče, da je pripravljen 
delati in se neprestano učiti.  
 
Vendar lahko iz Slike 14 vidimo, da je bolj kot posamezni dejavnik pomemben splet znanj, 
sposobnosti in lastnosti, ki opredeljuje vsakega posameznika in ki mu določajo način reagiranja 
v okolju. Dandanes je zelo pomembno, kako se posameznik z vsemi svojimi kvalitetami znajde v 
obsegu pričakovanih rezultatov, ki so odvisni od zahtevnosti posameznega delovnega mesta. 
 
Slika 14: Najpomembnejša znanja, sposobnosti in lastnosti diplomantov EF 

Vir: Rezultati ankete. 
 
 
Uvajanje diplomanta v delo 
 
Uvajanje je aktivnost kadrovskih strokovnjakov in vodij, ki imajo namen, da se na novo sprejeta 
oseba seznani s podjetjem in njihovimi cilji, z opravili in nalogami ter z delovno skupino in vodji 
(Kavran, Florjančič, 1992, str. 77). Da dobro uvajanje zmanjšuje stroške in omogoča hitro 
doseganje minimalnih standardov izvrševanja, dobro vedo tudi anketiranci, saj kar 22 podjetij 
novo zaposlenemu diplomantu vedno dodeli mentorja, 3 podjetja pa le po potrebi - občasno.  
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Aktualna področja izobraževanja 
 
Pomembnosti neprestanega izobraževanja zaposlenih ali t.i. funkcionalnega usposabljanja (kot to 
ponekod imenujejo) se zavedajo v vseh izprašanih podjetjih. Glede na navedbe anketirancev, 
podjetja, ko zaposlijo diplomanta EF, največ dodatno vlagajo v pridobivanje strokovnih znanj 
(44% podjetij zelo veliko, 48% podjetij veliko), prodajnih veščin (36% podjetij zelo veliko, 40% 
podjetij veliko) in veščin vodenja (8% zelo veliko, 60% veliko). Naložbe v računalniško 
izpopolnjevanje in vedenjske veščine so srednje velike. Večina vprašanih pa se je strinjala, da 
diplomanti EF dokaj dobro obvladajo tuje jezike, tako da podjetja za tovrstno področje 
namenjajo manj sredstev.  
 
Slika 15: Področja dodatnega izobraževanja 

 
Vir: Rezultati ankete. 
 
 
Sodelovanje podjetij z EF 
 
Pri iskanju kadrov sodeluje z EF le 6 (24%) anketiranih podjetij. Eno podjetje meni, da je 
sodelovanje s fakulteto slabo, trem se zdi zadovoljivo, le dva vprašana sta sodelovanje ocenila 
kot odlično. Izmed vseh podjetij, ki ne sodelujejo z EF, je kar 68% takih podjetij, ki si pri izboru 
bodočih sodelavcev želijo vzpostaviti stike s fakulteto.  
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Slika 16: Sodelovanje podjetij z EF 
 

24%

76%

da 
ne

 
Vir: Rezultati ankete. 
 
 
Kvaliteta znanja 
 
Kar 44% podjetij se strinja, da EF svojim študentom nudi dovolj kvalitetno znanje in s tem dobro 
podlago za nadaljnje uspešno delo. Seveda me je zanimalo, zakaj tako menijo. Podjetja so 
najpogosteje navajala naslednje razloge: 
• EF nudi diplomantom dovolj dobro osnovo za poklicni razvoj. Seveda pa je to podlago 

potrebno nadgraditi, glede na področje dela posameznika (prodajne veščine, komunikacija, 
specifično strokovno znanje, ipd.). 

• EF je priznana fakulteta in se od diplomantov pričakuje znanje in kvaliteta. 
• Širina in kvaliteta teoretičnih znanj zagotavljata hitro uvajanje v reševanje konkretnih 

problemov. 
• Diplomanti so prilagodljivi, fleksibilni in strokovni. 
• Kandidati imajo ustrezen nivo splošne in strokovne izobrazbe.  
• Izkoristek danega kapitala je v veliki meri odvisen od posameznika. 
 
Nekaj več kot polovica 56% anketiranih pa meni, da EF bodočim diplomantom nudi zgolj delno 
znanje. Najpogosteje so bili navedeni naslednji komentarji in vzroki: 
• Prevelika pričakovanja diplomantov, ki se ne zavedajo, da se učenje po končanem študiju 

šele res začne. Na to bi morali profesorji ves čas opozarjati, ne pa da vzgajajo elito, ki to še 
ni.  

• Znanje, ki ga dobe s šolanjem je pomemben temelj za bodoče delo, po našem mnenju pa so 
najpomembnejše izkušnje, ki jih oseba pridobi pri konkretnem delu - teorija je pač temelj 
prakse, praksa pa je nadgradnja.  

• Premalo praktičnega znanja na račun preveč teorije.  
• Premalo samostojnega dela na primerih. 
• Premalo interdiscipliniranega znanja (tako menijo predvsem podjetja, ki potrebujejo poleg 

ekonomskih znanj tudi znanja s področja tehničnih in naravoslovnih ved). 
• Premalo povezav s podjetji. 
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• Pri nekaterih predmetih se še vedno pojavlja »socialistična« terminologija, oziroma se 
miselnost profesorjev v zadnjih letih ni spremenila. 

• Zaostajanje šole za prakso. 
 
Spremembe v izobraževalnem sistemu  
 
Hitre spremembe v gospodarstvu narekujejo tudi spremembe v  izobraževanju in usposabljanju. 
Gre za pomemben kontrast med znanjem, izobraževanjem in učenjem. Izobraževanje je na 
splošno gledano proces različnih napotil, ki temelji na teoriji poučevanja za pridobivanje 
formalne izobrazbe. Proces učenja pa lahko poteka brez formalno izobraževalnih institucij. 
Akumulacija znanja in akumulacija spretnosti (skills) se močno povečujeta izven tradicionalnih 
institucij formalnega izobraževanja. Učenje na delovnem mestu, ob sodelovanju z drugimi, 
velikokrat zaradi skupnih interesov, postaja vse bolj vsakdanje (Lipičnik, 2001, str. 14). 
 
Večina podjetij (88%) se strinja, da bo v izobraževalnem programu EF potrebno napraviti 
določne spremembe, predvsem v smeri razvijanja sposobnosti študentov za opazovanja, uporabo 
znanja za ustrezne presoje, reševanje aktualnih problemov.  
Naj naštejem nekaj najbolj pogosto navedenih predlogov za izboljšave: 
• Potrebno je še bolj poudariti timsko delo. 
• Nameniti večjo pozornost ekonomskim veščinam (prodajnim, vedenjskim, komunikacijskim 

veščinam ipd.).  
• Nuditi študentom več primerov iz prakse - pripravljati dneve trženja, bančništva ipd. 
• Spodbujati študente, da že v času študija pridobijo določene praktične izkušnje. Iz Slike 17 

lahko vidimo, koliko anketirana podjetja cenijo izkušnje, ki jih študenti pridobijo že med 
časom študija.  

 
Ostalih 12% vprašanih pa meni, da je trenutni izobraževalni program EF kvaliteten in ga ni 
potrebno spreminjati.  
 
Slika 17: Pomembnost delovnih izkušenj 
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Vir: Rezultati ankete. 
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Za konec sledijo podatki o tem, koliko vprašanih podjetij štipendira študente EF, koliko znašajo 
stroški štipendij in koliko vprašanih omogoča študentom opravljati strokovno prakso. Podjetja si 
preko štipendiranja in praks omogočajo, da tako bolje spoznajo potencialne bodoče sodelavce, 
njihove lastnosti, znanje in sposobnosti. Če jih pozneje zaposlijo, jih je lažje uvesti, saj podjetje 
in način dela poznajo.   
 
Nekoliko manj kot polovica anketiranih (44%) nudi bodočim diplomantom EF štipendijo, ki v 
povprečju znaša 496.000,00 SIT letno. Opravljanje obvezne strokovne prakse pa omogočajo v 19 
(76%) podjetij. 
 
7.4. Predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
Glede na to, da se raziskava omejuje na področje sodelovanja med EF in slovenskimi podjetji, bi 
bilo zanimivo pogledati, kakšno je sodelovanje ekonomskih fakultet s podjetji zunaj naših meja.  
 
7.5. Komentar raziskave 
 
Namen raziskave je bilo ugotoviti, kakšna znanja pričakujejo podjetja od diplomantov EF in 
kakšno je sodelovanje tržnega sektorja s fakulteto. V prvem delu sem prikazala podjetja, ki sem 
jih zajela v vzorec, skozi demografske dejavnike, v drugem delu pa sem analizirala in grafično 
prikazala rezultate raziskave. Populacijo so predstavljala vsa podjetja v Sloveniji, vzorec pa je 
zajemal 25 enot. Podjetja sem razdelila v skupine glede na velikost in dejavnost. Znotraj skupin 
sem izbirala podjetja povsem naključno.  
 
Raziskava je pokazala, da med pričakovanji podjetij glede znanja diplomantov in dejanskim  
znanjem bodočih ekonomistov prihaja do določenih razlik. EF po mnenju anketirancev posreduje 
zelo kvalitetna temeljna znanja, nekoliko pa zaostaja v posredovanju t.i. mehkih znanj. Podjetja 
namreč dajejo zelo velik poudarek utilitarni dimenziji znanja. S tem pa pridemo do kompetenc; 
ne samo znanje kot vedenje o nečem, ampak znanje kot sposobnost uporabe tega vedenja pri 
reševanju konkretnih problemov.  
 
Razkorak med podjetji oziroma sfero dela in fakulteto kot predstavnika sfere izobraževanja bi 
bilo potrebno premostiti z obeh strani. To bi lahko storili: 
• z omogočanjem, da se ob pomoči ustreznih strokovnjakov študentje naučijo retorike, 

prodajnih  veščin, veščin vodenja ipd., 
• z vnašanjem več realnih delovnih situacij v učni proces,  
• z vključevanjem študentov v delovna okolja med študijem ter 
• z menjavo strokovnjakov oziroma profesorjev med fakulteto in podjetji. 
 
Naj navedem primer: študentje se razdelijo v projektne skupine, ki se nato povežejo s podjetjem. 
Podjetje jim nato dodeli mentorja, ki zaupa študentom določen konkreten problem. Skupaj z 
mentorjem in strokovnim sodelavcem na fakulteti študentje poskušajo čimbolj uspešno rešiti 
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problem. Seveda svoje rezultate tudi predstavijo. Najboljši projektni skupini podjetje podeli 
simbolično nagrado. To je primer, kjer bi študentje razvijali komunikacijske sposobnosti, srečali 
bi se s konkretnimi problemi v gospodarstvu, spoznavali delo v timu in nadgradili svoje 
teoretično znanje s praktičnim znanjem. Zavedam se, da je takšno idejo mogoče uresničiti le ob 
dobrem sodelovanju fakultete s podjetjem.  
 
Menim, da je EF z ustanovitvijo Centra za svetovanje in razvoj študentov (CERŠ), že naredila 
prvi korak k doseganju boljšega znanja bodočih diplomantov in sodelovanju fakultete s podjetji, 
saj si center prizadeva doseči naslednje cilje (www.ef.uni-lj.si/cers, 2002):  
• izboljšati osebni in strokovni razvoj študentov,  
• povečevati uspešnost pri študiju,  
• svetovati študentom pri načrtovanju njihove kariere:  

• izbira študijskih (dodiplomskih in podiplomskih) programov,  
• pomoč pri iskanju zaposlitve (tudi strokovne prakse),  

• poslovni skupnosti ponuditi storitve glede pridobivanja kadrov,  
• vključevati poslovno skupnost v razvoj študentov,  
• spodbujati sodelovanja med študenti in profesorji,  
• povečati privrženosti študentov EF in spodbujati njihovo sodelovanje z EF po končanem 

študiju.  
 

Vsekakor pa bo moral CERŠ še veliko narediti na svoji promociji, saj predvidevam, da so tako 
študentje predvsem pa podjetja še premalo seznanjena z njegovim delovanjem ter možnostmi in 
priložnostmi, ki jim jih center nudi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ef.uni-lj.si/cers


 

  
 

44 
 

8.  SKLEP 
 
Poleg ljudi in tehnologije je znanje odločilni generator sprememb v današnjem času. Razvoj 
informacijske tehnologije človeštvu omogoča hiter in lahek dostop do številnih informacij. Toda 
številne informacije ne pomagajo kaj dosti, če zaposleni iz množice le-teh ne znajo izbrati prave 
informacije. Še večja žalost pa je, da najnovejšo informacijsko tehnologijo, ki je na voljo, 
zaposleni ne znajo uporabljati, ker niso dovolj izobraženi oziroma izučeni.  
 
Znanje, za razliko od zemlje, dela in kapitala, je neomejena ekonomska dobrina, ki lahko 
ustvarja naraščajoče donose za podjetje. V današnji t.i. družbi znanja, za katero je značilna 
naraščajoča negotovost, se spreminja način delovanja podjetja. V okolju večine podjetij 
odjemalci prevzemajo pobudo, konkurenca se krepi, prihaja do radikalnih novosti na področju 
telekomunikacijske tehnologije, biotehnologije, industrijskih materialov ipd. Vse to pa vodi v 
skrajševanje življenjskih ciklov proizvodov in potrebe po hitrejšem razvijanju novih proizvodov. 
Če podjetje želi ostati konkurenčno v takih razmerah, mora razpolagati z ustrezno delovno silo. 
Izobrazba in sposobnost kreativne uporabe znanja postajata v sodobnem gospodarstvu tako eden 
od osnovnih produkcijskih faktorjev.  
 
Raziskava je pokazala, da managerji pričakujejo od diplomantov EF razen določen strokovnih 
kompetenc tudi socialne kompetence; sposobnost, da uspešno sodelujejo s kolegi, 
predpostavljenimi, strankami in drugimi strokovnjaki, da bi ustvarjali vrednost. Gre za 
vključevanje v timsko delo in graditev odnosov. V interakciji z drugimi zaposlenimi nastaja 
sinergijski učinek, kolektivno znanje pa je nekajkrat večje od znanja posameznika. Seveda je tudi 
pomembno, da managerji ustvarijo ugodno okolje, v katerem se bodo zmožnosti zaposlenih 
lahko optimalno preoblikovali v vrednost. Zato je uspešno upravljanje človeškega kapitala glavni 
izziv za vodenje v novi, na znanju temelječi ekonomiji.  
Tehnološke spremembe in z njimi povezane spremembe v zahtevnosti in vrsti dela bodo v 
prihodnje zahtevale od zaposlenih ne le večkratno izpopolnjevanje temveč tudi občasno temeljito 
obnovo znanja.  
 
Navedene spremembe bodo narekovale temeljite premisleke tudi o sedanjem ustroju 
izobraževanja. Pot do diplome, magisterija in doktorata je pri nas daljša kot v številnih razvitih 
državah. To pa pomeni, da veliko znanja zastari, še predno ga lahko mladi uporabijo. Navedeno 
nas napeljuje k resnemu razmisleku o skrajševanju dodiplomskega in podiplomskega 
izobraževanja na raven večine razvitih držav. Znana je rešitev v državah kot so Anglija, 
Nizozemska in Danska, po kateri študentje pridejo v treh letih do diplome, z dodanim enim ali 
največ dvema letoma pa do magisterija.  
 
Naj sklenem z ugotovitvijo, da je znanje resurs, ki samo sebe neprestano dela zastarelega. Učenje 
mora postati stalnica.  
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RAZISKAVA:UPORABNOST ZNANJA DIPLOMANTOV EKONOMSKE FAKULTETE 
V PRAKSI 
»Kaj slovenski managerji pričakujejo od diplomantov EF v Ljubljani?« 
 
1. Osnovni podatki: 

Naslov podjetja: 
      Dejavnost podjetja: 
      Število zaposlenih: 
 
2. Koliko diplomantov EF je pri vas zaposleno? 
 

VI. stopnja:                                      VII.stopnja: 
      VIII.stopnja:                                     Drugo: 
3. Ocenite z ocenami od 1 do 5, kako so v podjetju obravnavani zaposleni: 
 

Trditev Sploh ne velja 
 
1 

V glavnem 
ne velja 

2 

Se ne morem 
opredeliti 

3 

V glavnem 
velja 

4 

Popolnoma 
velja 

5 
Pomembno sredstvo za 
doseganje ciljev podjetja 

     

Investitor intelektualnega  
in emocionalnega kapitala 

     

Zgolj strošek,  
delovna sila 

     

Drugo      
 
4. Ali je intelektualni kapital v primerjavi s finančnim kapitalom pomemben za vaše 

podjetje? 
a. Zelo pomemben    
b. Srednje pomemben  
c. Malo pomemben   
d. Ni pomemben 

 
5. Ocenite z ocenami od 1 do 5,  kako pogosto uporabljate posamezne vire, ko izbirate  
      kandidate za zaposlitev:  

 
Izbiranje kandidatov Nikoli 

1 
Redko 

2 
Občasno 

3 
Pogosto 

4 
Vedno 

5 
Oglasi      
Zavod za zaposlovanje      
Štipendiranje      
Osebna poznanstva      
Kadrovske agencije      
Priporočila      
Internet      
Stiki s fakulteto      
Drugo      

 
6. Kdo se v vašem podjetju ukvarja z vprašanji glede pridobivanja, usposabljanja in     
      razporejanja kadrov? Navedite formalni naziv pristojne osebe ali službe. 
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7.   Izbiranje sodelavcev je zahtevno opravilo, saj je od izbire odvisna kasnejša uspešnost.       
      Ocenite za kateri korak se najpogosteje odločate, ko zaposlujete diplomanta EF:  
 

Metoda Pogosto 
1 

Občasno 
2 

Nikoli 
3 

Vprašalnik kandidatu za zaposlitev    

Intervju s kandidatom     
Preizkus psihofizičnih sposobnosti    
Drugo    

 
8. Ocenite z ocenami od 1 do 5 ali se vam pri izbiri sodelavcev zdi pomembnejša človeška 

plat, ki odloča o tem, kako se bo delavec prilagodil organizacijski kulturi vašega 
podjetja in načinu dela, kot izobrazba?      

      
      Pomembnejša                                                                                             Pomembnejše      
      izobrazba              1               2               3              4                5               vrednote, osebnost 
 
9. Ocenite z ocenami od 1 do 5 pomembnost spodaj naštetih dejavnikov pri izbiri 

bodočega sodelavca (diplomiranega ekonomista):  
 

Dejavniki Popolnoma 
nepomembno 

1 

Nepomembno 
 

2 

Nevtralno 
 
3 

Pomembno 
 

4 

Zelo 
pomembno 

5 
Izobraževanje v tujini      

Znanje tujih jezikov      
Povprečna ocena      
Izvenštudijske dejavnosti      

Smer študija      
Osebnostne lastnosti      
Komunikativnost      
Splošna razgledanost      
Predhodne delovne izkušnje      
Potencialne sposobnost      
Tekoče pridobivanje novih znanj      
Ambicioznost      
Drugo      

 
10.  Dejstvo je, da dobro usposobljeni kadri ustvarijo več dodane vrednosti za podjetje. Z   
       ocenami od 1 do 5 ocenite, v katera področja izobraževanja največ dodatno vlagate, ko             
       zaposlite diplomanta EF: 
 

Področja Nič ali zelo malo 
1 

Malo 
2 

Srednje 
3 

Veliko 
4 

Zelo veliko 
5 

Strokovna znanja      
Veščine vodenja      
Računalniško izpopolnjevanje      
Vedenjske veščine      
Znanje tujih jezikov      
Prodajne veščine      
Drugo      
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11.  Ali pri iskanju kadrov sodelujete z EF? 
 
      Da                                                Ne 
 
      Če ste odgovorili negativno, prosim odgovorite še na vprašanje: 
 
      Ali bi radi  sodelovali z EF pri iskanju kadrov?    
 
       Da                                                Ne 
 
      Če ste odgovorili pritrdilno, prosim odgovorite še na vprašanje:  
 
      Kakšno se vam  zdi to sodelovanje? 
 
      Odlično                                   Zadovoljivo                             Slabo 
 
12.  Ali menite, da nudi EF bodočim diplomantom dovolj kvalitetno znanje in s tem  
       podlago za nadaljnje uspešno delo? 
 
        Da                                          Delno                                      Ne  
 
        Ali lahko na kratko pojasnite, zakaj tako menite? 
 
13.  Ocenite koliko se vam zdi pomembno, da študentje že  med  študijem pridobijo 
       določene delovne izkušnje? 
 
         a. Popolnoma nepomembno 
         b. Nepomembno 
         c. Nevtralno 
         d. Pomembno 
         e. Zelo pomembno 
                             
14.   Ko zaposlite diplomanta ali mu dodelite mentorja? 
 
        Vedno                               Občasno - po potrebi                                   Nikoli 
 
15.  Bi bilo po vašem mnenju potrebno narediti določene spremembe v izobraževanju,  
       predvsem v smeri razvijanja sposobnosti študentov za opazovanja, uporabo znanja za   
       ustrezne presoje, reševanja problemov…?                             
 
        a. Da                                     
         b. Ne -  Kakšni so vaši predlogi za izboljšave?    
       
16.    Ali štipendirate študente EF? 
 
          Da  - število študentov                           Ne 
                 - stroški štipendij 
 
17.    Ali vaše podjetje omogoča študentom EF opravljati strokovno prakso? 
 
           Da                                                         Ne 
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Tabela 1: Standardna kvalifikacija dejavnosti 
 
 
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 
B Ribištvo  
C Rudarstvo  
D Predelovalne dejavnosti 
DA Pro. hrane, pijač, tobačnih izd.  
DB Pro. tekstilij; tekstilnih, krznenih izd.  
DC Pro. usnja in usnjenih izd.  
DD Obdelava in predelava lesa 
DE Pro.vlaknin, papirja; založništvo, tisk.  
DF Pro. koksa, naftnih derivatov 
DG Pro. kemikalij, kemičnih izd.  
DH Pro. izd. Iz gume in plastičnih mas 
DI Pro. dr. nekovinskih mineralnih izd. 
DJ Pro. kovin in kovinskih izd.  
DK Pro. strojev in naprav 
DL Pro. električne, optične opreme 
DM Pro. vozil in plovil 
DN Pro. pohištva, dr. pre. dej., reciklaža 
E Oskrba z elektriko, plinom, vodo 
F Gradbeništvo 
G Trgovina; popravila motornih vozil 
H Gostinstvo 
I Promet, skladiščenje, zveze 
J Finančno posredništvo 
K Nepremičnine, najem, poslovne storitve 
L Javna uprava, obramba, socialno zavarovanje 
M Izobraževanje 
N Zdravstvo, socialno varstvo 
O Dr. javne, skupne in osebne storitve 
Q Eksteritorialne organizacije 

 
 
 
Vir: Zavod RS za statistiko, 2002 
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Tabela 2: Seznam anketiranih podjetij glede na število zaposlenih 
 
 
Ime podjetja Število zaposlenih 
Abanka 646 
Adriatic 681 
Agencija Imelda 22 
Agencija S 2000 5 
Agencija 41 15 
Arih  15 
Banka Koper 770 
Donit Tesnit 177 
Droga  623 
ERA Velenje 1538 
Formitas 6 
Fructal 700 
Gorenjska banka 495 
Ital greo 31 
Kolektor 951 
Kolinska  620 
Labod  603 
Mercator  4375 
Neimenovani 770 
NLB 3880 
Petrol  1274 
Planika Kranj 1194 
Slovenica  368 
Studio Moderna 50 
Tobačna Ljubljana 650 

 
Vir: Rezultati ankete. 
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Tabela 3 : Seznam anketiranih podjetij glede na dejavnost 
 
 
Ime podjetja Skupina dejavnosti Dejavnost  
Abanka J bančništvo 
Adriatic J zavarovalstvo 
Agencija Imelda K tržno komuniciranje in PR 
Agencija S 2000 K marketinške storitve 
Agencija 41 K marketinške storitve 
Arih  K oglaševanje 
Banka Koper J bančništvo 
Donit Tesnit D kemična proizvodnja  
Droga  D živilsko predelovalna industrija 
ERA Velenje G trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki
Formitas K agencija za marketing, reklamna dejavnost 
Fructal D živilsko predelovalna industrija 
Gorenjska banka J bančništvo 
Ital greo K marketinške storitve 
Kolektor D kovinska industrija 
Kolinska  D živilsko predelovalna industrija 
Labod  D proizvodnja perila 
Mercator  G trgovina 
Neimenovani D predelovalna industrija 
NLB J bančništvo 
Petrol  G trgovina 
Planika Kranj D proizvodnja in trženje obutve 
Slovenica  J zavarovalstvo 
Studio Moderna G trgovina 
Tobačna Ljubljana D proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov 

 
 

Vir: Rezultati ankete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 7

Tabela 4: Obravnavanje zaposlenih v podjetjih 
 

 
Sploh ne velja 

 
 

V glavnem ne 
velja 

 

Se ne morem 
opredeliti 

 

V glavnem 
velja 

 

Popolnoma 
velja 

 

Trditev 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
Pomembno sredstvo za 
doseganje ciljev podjetja 

1 4 0 0 0 0 7 28 17 68 

Investitor intelektualnega  
in emocionalnega kapitala 

1 4 0 40 2 8 12 48 10 40 

Zgolj strošek,  
delovna sila 

14 56 7 28 3 12 1 4 0 0 

Drugo 19 76 0 0 4 16 2 8 0 0 
 

 
Vir: Rezultati ankete. 

 
 

Tabela 5: Viri pridobivanja novih kadrov 
 
 

Nikoli 
 

Redko 
 

Občasno 
 

Pogosto 
 

Vedno 
 

Izbiranje kandidatov 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
Oglasi 2 4 2 8 9 36 11 44 1 4  
Zavod za zaposlovanje 7 28 10 40 4 16 2 8 2 8 
Štipendiranje 9 36 6 24 2 8 5 20 3 12 
Osebna poznanstva 1 4 7 28 9 36 7 28 1 4 
Kadrovske agencije 9 36 11 44 4 16 1 4 0 0 
Priporočila 1 4 6 24 8 32 10 40 0 0 
Internet 8 32 11 44 4 16 1 4 1 4 
Stiki s fakulteto 8 32 9 36 8 32 0 0 0 0 
Drugo 20 80 1 4 3 12 1 4 0 0 

 
 
Vir: Rezultati ankete. 
 
 
Tabela 6: Izbor diplomantov EF 
 
 

Pogosto Občasno Nikoli 
 

Metoda 

Št. % Št. % Št. % 
Vprašalnik kandidatu za zaposlitev 16 64 6 24 3 12 
Intervju s kandidatom  24 96 0 0 1 4 
Preizkus psihofizičnih sposobnosti 12 48 7 28 6 24 
Drugo 11 44 8 32 6 24 

 
 
Vir: Rezultati ankete. 
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Tabela 7: Najpomembnejša znanja, sposobnosti in lastnosti diplomantov 
 
 

Popolnoma 
nepomembno 

Nepomembno 
 
 

Nevtralno 
 
 

Pomembno 
 
 

Zelo 
pomembno 

 

Dejavniki 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
Izobraževanje v tujini 2 8 3 12 9 36 11 44 0 0 
Znanje tujih jezikov 0 0 0 0 0 0 12 48 13 52 
Povprečna ocena 1 4 1 4 16 64 7 28 0 0 
Izven študijske dejavnosti 2 8 2 8 8 32 12 48 1 4 
Smer študija 1 4 0 0 9 36 11 44 4 16 
Osebnostne lastnosti 0 0 0 0 1 4 3 12 21 84 
Komunikativnost 1 4 0 0 1 4 5 20 18 72 
Splošna razgledanost 0 0 0 0 1 4 11 44 13 52 
Predhodne delovne izkušnje 0 0 1 4 7 28 12 48 5 20 
Potencialne sposobnost 0 0 0 0 1 4 8 32 16 64 
Tekoče pridobivanje novih znanj 0 0 0 0 0 0 8 32 17 68 
Ambicioznost 0 0 0 0 3 12 14 56 8 32 
Drugo 17 68 0 0 5 20 2 8 1 4 

 
 
Vir: Rezultati ankete. 
 
 
Tabela 8: Področja dodatnega izobraževanja 
 
 

Nič ali zelo malo
 

Malo 
 

Srednje 
 

Veliko Zelo veliko Področja 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 
Strokovna znanja 0 0 0 0 2 8 12 48 11 44 
Veščine vodenja 0 0 5 20 3 12 15 60 2 8 
Računalniško znanje 0 0 3 12 14 56 6 24 2 8 
Vedenjske veščine 1 4 4 16 12 48 6 24 2 8 
Znanje tujih jezikov 1 4 12 48 8 32 3 12 1 4 
Prodajne veščine 0 0 2 8 4 16 10 40 9 36 
Drugo 18 72 2 8 2 8 3 12 0 0 

 
 
Vir: Rezultati ankete. 
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 ANGLEŠKO - SLOVENSKI SLOVAR UPORABLJENIH BESED 
 
B 
building an archetype - grajenje arhetipa 
 
C 
creating concept - oblikovanje koncepta 
 
E 
explicit knowledge - eksplicitno znanje 
externalization - eksternalizacija 
 
I 
internalization - internalizacija 
intellectual capital - intelektualni kapital 
 
K 
knowledge codification - kodiranje, ustvarjanje znanja 
knowledge generation - pridobivanje znanja 
knowledge management process - upravljanje z znanjem 
knowledge storage - shranjevanje znanja 
knowledge transfer - prenos znanja 
knowledge use - uporaba znanja 
knowledge worker - znanjski delavec 
 
L 
learning organization - učeča se združba 
 
M 
mental model - mentalni modeli 
 
S 
shared vision - skupna vizija 
socialization - socializacija 
system thinking - sistemsko mišljenje 
spider`s web - pajkova mreža 
 
T 
tacit knowledge - implicitno (tiho) znanje 
team learning - timsko učenje, učenje timov 
 


