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UVOD 
 
 
Poslovanje podjetij v današnjem času je neprimerno drugačno kot tisto izpred dvajset, trideset 
let. Kar se je v preteklosti naredilo v dveh letih, se danes zgodi v dveh mesecih. Morda še 
prej. Še nikoli ni bilo toliko konkurence in toliko ponudbe, kot ju je danes. Obstoj na trgu je 
težak. Obstati, rasti in se razvijati je cilj sleherne organizacije.  
 
Odgovor na vprašanje, kako doseči obstoj in razvoj organizacije, ni enostaven. Potrebno je 
napraviti veliko analiz, tako notranjih kot tudi zunanjih, oblikovati ustrezne strategije in jih 
dosledno izvajati. Spremljati izvedbo s kontroliranjem in ustrezno ukrepati. Ena bistvenih 
razlik med preteklostjo in sedanjostjo, med uspešnimi podjetji, ki krojijo vrh gospodarskih 
panog in podjetij, ki se borijo za obstanek, je ravnanje s človeškimi viri (RSČV) in njihove 
aktivnosti.  
 
V teoriji je bil Barney (1991) eden prvih, ki je posredno nakazal na pomembnost človeških 
virov v organizaciji. S svojo teorijo na temelju virov je pozornost preusmeril od zunanje 
analize in iskanju krivca za slabe poslovne rezultate v zunanjem okolju k notranji analizi. 
Kasneje, ko se je teorija začela uveljavljati v praksi, so mnoge organizacije začele gledati na 
človeške vire kot na strateški resurs, znanje in veščine zaposlenih pa so postale neprecenljive 
in v nekaterih organizacijah tudi vir konkurenčne prednosti.   
 
Vendar pa samo zavedanje človeških virov kot strateškega resursa še zdaleč ne pripelje do 
uspešnosti organizacij. Za uspešno poslovanje so ključne aktivnosti RSČV in njihovo 
usklajeno delovanje. Aktivnosti RSČV se morajo ujemati tako na vodoravni ravni (torej se 
morajo aktivnosti skladati med seboj) kot tudi na navpični ravni (Wright & McMahan, 1992).  
Navpično ujemanje pomeni skladnost aktivnosti RSČV s poslovno strategijo podjetja. Skozi 
integracijo strateškega planiranja in aktivnosti RSČV lahko dosežemo navpično ujemanje, 
vendar bo ujemanje učinkovito le takrat, kadar obstaja vzajemen odnos med njima. Potrebno 
je doseči, da so cikli planiranja enaki za obe kategoriji, ravnanje s človeškimi viri pa mora 
postati del strateškega ravnanja podjetja. 
 
Namen diplomske naloge je vsebinsko in empirično proučiti vodoravno in navpično ujemanje, 
ugotoviti kateri dejavniki vplivajo nanju ter kakšna je pot do vodoravnega in navpičnega 
ujemanja. Želim prikazati, da je za uspešno delovanje podjetja nujno dobro ujemanje 
aktivnosti RSČV med seboj, prav tako pa je pomembno, da se aktivnosti RSČV ujemajo s 
poslovno strategijo podjetja.  
 
Cilj diplomske naloge je  preučiti in strniti obstoječo literaturo preučevane tematike na enem 
mestu ter najti primeren primer podjetja v Sloveniji. Na primeru želim ugotoviti, kako se 
povezujejo strateške odločitve in strategije na posameznih ravneh podjetja z aktivnostmi 
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RSČV in kakšno naj bi bilo medsebojno ujemanje aktivnosti RSČV, da bi podjetje pridobilo 
konkurenčno.  
 
Diplomsko nalogo sem razdelil na štiri dele. V prvem poglavju sem opredelil strateško RSČV 
in njegov razvoj. Na koncu prvega poglavja sem sistematično prikazal še proces strateškega 
planiranja in njegove glavne nosilce. V drugem poglavju sem poskušal prikazati integracijo 
med strateškim planiranjem in aktivnostim RSČV. Integracijo sem opredelil skozi šest 
korakov, in sicer skozi poslanstvo, vizijo in vrednote, preko SWOT analize, do oblikovanja in 
izvajanja strategije ter njenega ovrednotenja in ocenjevanja. V tretjem poglavju sem 
obravnaval ključni del diplomske naloge, in sicer navpično in vodoravno ujemanje aktivnosti 
RSČV. Obe ujemanji sem opisal in določil njune dejavnike. Sledi še zadnje poglavje, v 
katerem je opisano, kako se podjetja dejansko soočajo z navpičnim in vodoravnim ujemanjem 
in kako to dosežejo. Primer je opremljen z dejanskimi podatki konkretnega podjetja in 
komentarji.  
 
 
 
1 STRATEŠKO RSČV 
 
1.1 Razvoj strateškega RSČV 
 
Področje strateškega RSČV je relativno nov pojem v strokovni literaturi, razvijati se začne 
konec osemdesetih (Legnick-Hall, 1988; Guest, 1987; 1989) in v začetku devetdesetih 
(Barney, 1991; Wright & McMahan, 1992). Ena ključnih teorij za razvoj področja strateškega 
RSČV je Barneyeva teorija na temelju virov (Kaše, 2004, str. 10).  
  
Teorija na temelju virov (Barney, 1991) preučuje predvsem prednosti in slabosti organizacije. 
Barney je uspel razviti model, s katerim lahko organizacija, na podlagi določenih lastnosti 
organizacijskih virov, zagotavlja ubranljivo konkurenčno prednost. Ubranljiva konkurenčna 
prednost postane konkurenčna prednost (to je sposobnost organizacije, da dosega boljše 
rezultate kot ostali v isti dejavnosti) takrat, ko kljub poskusom posnemanja in izničenja s 
strani konkurentov in potencialnih kandidatov za vstop v panogo organizacija uspe ohraniti 
konkurenčno prednost (Besanko, Dranove & Shanley, 2000). 
 
Pred teorijo na temelju virov so raziskovalci za razlago izvora konkurenčne prednosti 
organizacije večinoma uporabljali zunanje analize (priložnosti in nevarnosti). Barneyev model 
pa izvor konkurenčne prednosti pojasnjuje predvsem z notranjo analizo (prednosti in slabosti). 
Po Barneyu (1991) je vir konkurenčne prednosti lahko samo sredstvo ali sposobnost, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
• mora biti koristno, kar pomeni, da izkorišča priložnosti in nevtralizira nevarnosti iz 

okolja, 
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• mora biti redko oz. neprisotno pri sedanjih ali potencialnih konkurentih, 
• težavno posnemanje (tega) sredstva, 
• strateški substitut za to sredstvo ali sposobnost ne sme obstajati. 
 
Teorija na podlagi virov je pripomogla predvsem do spoznanja, da so ljudje strateško 
pomembni za uspeh podjetja (Kaše, 2004), vendar posamezne aktivnosti RSČV same po sebi 
še ne morejo biti vir ubranljive konkurenčne prednosti. Wright, Dunford in Snell (2001) 
navajajo tri vire ubranljive konkurenčne prednosti: 
 

• celotni človeški kapital organizacije (znanja, veščine in sposobnosti), 
• sistemi medsebojno povezanih aktivnosti RSČV in 
• odnosi med zaposlenimi in njihovo vedenje. 

 
Z opredelitvijo teorije na temelju virov, ki pojasnjuje nastanek oz. razloge za pridobitev 
konkurenčne in ubranljive konkurenčne prednosti, je torej postalo jasno, da morajo 
organizacije za izboljšanje svojega delovanja iskati razloge tudi v dogajanju znotraj 
poslovanja. Človeški viri, ki jih prej niso smatrali za strateški resurs, postanejo vedno bolj 
pomembni, kar pa je bila podlaga za hiter razvoj strateškega RSČV v zadnjem obdobju.  
 
1.2 Opredelitev strateškega RSČV 
 
Strateško RSČV je nastalo s sintezo znanja s področij strateškega ravnanja in RSČV. Teorija 
strateškega RSČV, ki je sicer ožje raziskovalno področje znotraj področja RSČV (Wright & 
Boswell, 2002), raziskuje odnos med politikami in praksami človeških virov ter učinki 
človeških virov na organizacijo. Proučuje učinkovitost aktivnosti RSČV na poslovno 
strategijo, strategijo človeških virov, stabilnost okolja in učinke na organizacijo (Richard & 
Johnson, 2001). Strateško RSČV je ključno za pridobitev konkurenčne prednosti, saj odraža 
fleksibilno razmestitev in uporabo aktivnosti RSČV za doseganje organizacijskih virov. 
Deluje na nivoju celotne organizacije.  
 
Značilnost strateškega RSČV je vpliv navpičnega in vodoravnega ujemanja aktivnosti RSČV 
na uspešnost podjetja (Wright & McMahan, 1992). Wright in McMahan trdita, da strateško 
RSČV oz. makro orientacija, kot jo poimenujeta, pomaga organizacijam dosegati svoje cilje 
skozi človeške vire, pri tem pa je ključno, da se strategija človeških virov ujema s poslovno 
strategijo. 
Ujemanje med aktivnostmi RSČV in poslovno strategijo pomeni spojitev funkcije človeških 
virov v poslovno strategijo podjetja. Razne študije na področju strateškega RSČV so 
pokazale, da sta implementacija učinkovitih praks RSČV in oblikovanje sistema človeških 
virov, ki je kompatibilen s korporacijsko strategijo, nujni za uspešno implementacijo 
poslovnih strategij (Wei, 2006). 
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Strateško RSČV najpogosteje opredelimo tako, kot jo navajata avtorja Wright in McMahan 
(1992, str. 298): »Strateško RSČV je skupek kontinuirano načrtovanih ukrepov in izvedenih 
aktivnosti RSČV, ki omogočajo organizaciji doseči zastavljene cilj.« Bistvena značilnost 
strateškega RSČV je torej navpično in vodoravno strateško ujemanje. Pri navpičnem 
ujemanju gre za usklajenost poslovne strategije in strategije RSČV, pri vodoravnem pa za 
medsebojno povezanost in usklajenost vseh aktivnosti RSČV (Zupan, 2004). Tematiko 
navpičnega in vodoravnega ujemanja aktivnosti RSČV bom obravnaval v tretjem poglavju 
diplomske naloge. 
 
Idealiziran model strateškega RSČV naj bi po Mabeyu in Salamanu (1995) vseboval štiri 
stopnje: 

• oblikovanje poslovne strategije, 
• opredelitev ključnih oblik vedenja, potrebnih za izvajanje te strategije, 
• oblikovanje in uvajanje organizacijskih procesov aktivnosti RSČV, ki bodo spodbujale 

potrebno vedenje in 
• spremljanje učinkovitosti in uspešnosti programov RSČV. 

 
V praksi je težko slediti vsem stopnjam, ki jih navaja idealiziran model strateškega RSČV. 
Organizacije, ki najbolj dosledno sledijo idealiziranemu modelu, imajo najboljše možnosti, da 
si ustvarijo ubranljive konkurenčne prednosti in tako postanejo vodilni v svoji panogi. 
 
Za potrebe moje diplomske naloge bom opredelil še definicijo, ki povezuje strateško RSČV s 
strateškim planiranjem in planiranjem človeških virov: Strateško RSČV kombinira strateško 
planiranje in planiranje človeških virov. Je vzorec razvrstitve človeških virov in aktivnosti, ki 
omogočajo organizaciji, da dosežejo strateške cilje (Snell & Bohlander, 2007).  
 
Strateško planiranje je eno od vrst planiranja, ki se osredotoča na opredeljevanje prednostnih 
in odločilnih smeri razvoja organizacije. To planiranje je proces, ki razsvetljuje in opredeljuje 
predvsem odnose organizacije z njenim okoljem v sedanjosti in prihodnosti (Možina, et al, 
2002). Strateško planiranje vključuje vrsto postopkov za odločanje o dolgoročnih ciljih in 
strategijah organizacije. Strateški plani so posebej osredotočeni na to, kako se bo organizacija 
pozicionirala v primerjavi s tekmeci, da bo dosegla dolgoročen obstoj, vrednost in rast.  
 
Planiranje človeških virov je proces predvidevanja in skrb za premeščanje ljudi v, znotraj in iz 
organizacije. Na splošno je namen planiranja človeških virov pomagati managerjem čim 
učinkoviteje razvrstiti človeške vire, kadar in kjer so potrebni za doseganje ciljev organizacije 
(Snell & Bohlander, 2007). 
 
 
1.3 Proces in nosilci strateškega RSČV 
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Proces strateškega RSČV lahko razdelimo na dva obsežnejša sklopa, in sicer na razvijanje ter 
na izvajanje strategije RSČV. Razvijanje strategije RSČV se navezuje predvsem na ustrezno 
odločanje o množici strateških izbir, povezanih s človeškimi viri, medtem ko se izvajanje 
strategije navezuje predvsem na izvajanje aktivnosti RSČV v skladu z zastavljeno strategijo in 
realizacijo rezultatov (Kaše, 2004).  
 
Pri aktivnostih RSČV pa je potrebno biti previden, saj v literaturi različni avtorji navajajo 
nekoliko različne aktivnosti. Za potrebe diplomske naloge sem opredelil sedem aktivnosti 
RSČV, ki jih bom podrobneje predstavil na primeru Poslovne skupine X: planiranje človeških 
virov, izbiranje in zaposlovanje, usposabljanje in razvoj, spremljanje uspešnosti, plače in 
nagrade za uspešnost, organizacija dela ter interno komuniciranje. 
 
Slika 1 na strani 6 prikazuje konstrukt poslovne strategije, strategije RSČV, aktivnosti RSČV, 
rezultatov RSČV in poslovne uspešnosti. Konstrukte lahko povežemo v dva dela, in sicer 
razvijanje in izvajanje strategije RSČV. Pri razvijanju strategije je pomembno predvsem 
ustrezno odločanje o množici strateških izbir (Schuler & Jackson, 1987), povezanih s 
človeškimi viri, izvajanje strategije pa se navezuje predvsem na izvajanje aktivnosti RSČV v 
skladu z zastavljeno poslovno strategijo in realizacijo rezultatov. 
 
Pomembna značilnost strateškega RSČV je integracija, ki naj bi jo dosegli na štirih ravneh 
(Mabey & Salaman, 1995): 

• strategija RSČV mora biti usklajena s poslovno strategijo, 
• različni elementi RSČV morajo biti usklajeni med seboj, 
• usklajenost med posameznikom in podjetjem, predvsem usklajenost njihovih vrednot 

in ciljev ter 
• povezanost različnih oddelkov, dejavnosti in skupin v podjetju v enovite sisteme. 

 
S povečanjem integracije pa lahko ogrozimo fleksibilnost organizacije in posledično tudi njen 
obstoj. Ohranitev fleksibilnosti ob sočasni integraciji je prvenstvena naloga tistih, ki so 
odgovorni za strateško RSČV (Wright & Snell, 1998). 

 
 
 

Slika 1: Proces strateškega ravnanja s človeškimi viri 
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Vir: R. A. Noe, J. R. Hollenbeck , B. Gerhart &  P.M. Wright, Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage, 2003, str. 

56. 
 
Managerji morajo zelo natančno morajo pripraviti programe in aktivnosti, ki jih bodo izvajali, 
da bodo dosegli želeno integracijo ob nespremenjeni fleksibilnosti. Izvajalci si morajo 
pridobiti podporo in odobravanje vseh udeležencev, v največjo pomoč pa jim je 
prilagodljivost, ki izhaja iz človeških virov, saj se lahko z različnimi oblikami vedenja in 
ravnanja prilagajajo na različne okoliščine. Za dobro delovanje na vseh ravneh morajo biti 
jasno opredeljene vloge udeležencev v procesu. Ulrich (1997) je tako izdelal ogrodje 
strateškega RSČV, v katerem so jasno opredeljene vloge linijskih managerjev, vodje 
oddelkov za človeške vire in strokovnjakov za človeške vire, ki sem jih prikazal v Tabeli 1 na 
strani 7. 
 
 
 
2 VPETOST RSČV V STRATEŠKO PLANIRANJE 
 
Pri planiranju morajo biti organizacije pozorne, da se strateško planiranje in planiranje 
aktivnosti RSČV ujemata za organizacijo kot celoto. Na najbolj osnovni ravni se planiranje 
aktivnosti RSČV povezuje s strateškim planiranjem v smislu oblikovanja in izvajanja 
strategije. Za oblikovanje strategije je pri planiranju aktivnosti RSČV pomembno število in 
izobrazba ljudi, ki so potrebni za zasledovanje določene strategije. Pri izvajanju strategije 
morajo managerji sprejemati smiselne odločitve o alokaciji resursov, vključno s tistimi, ki se 
nanašajo na strukturo, procese in človeške vire.  
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Tabela 1: Vloge nosilcev strateškega ravnanja s človeškimi viri 

 
Dimenzija  Strateško RSČV Strategija RSČV Organizacija RSČV 
 
 
Namen  

Najprej prenos poslovne strategije v 
organizacijske zmožnosti in nato v 
programe RSČV 

Oblikovanje strategije, 
organizacije in 
akcijskega načrta, da bi 
povečali uspešnosti 
funkcije RSČV oz. 
oddelka 

Oblikovanje in izboljšanje 
funkcije RSČV za izvajanje 
storitev 

Kdo je 
odgovoren 

Managerji  Kadroviki  Kadroviki 

Merila 
uspešnosti 

Poslovni rezultati, doseženi s pomočjo 
programov za človeške vire 

Uspešnost in 
učinkovitost programov 
RSČV 

Uspešnost in učinkovitost 
funkcije RSČV 

 
 
 
Komu je 
namenjeno 

• Linijskim managerjem, ki 
uporabljajo programe RSČV za 
doseganje poslovnih rezultatov 
• Zaposlenim, na katere vplivajo 
programi RSČV 
• Strankam, ki pridobijo na račun 
učinkovitejše organizacije 
• Investitorjem, ki so deležni sadov 
organizacijskih zmožnosti 

• Vodjem oddelkov za 
človeške vire, ki 
oblikujejo in izvajajo 
programe 
• Managerji, ki 
programe uporabljajo 

• Strokovnjaki RSČV, ki 
delajo v oddelkih RSČV 

 
Vloge  

• Manager kot lastnik procesa 
• Strokovnjak RSČV kot 
pomoč/svetovanje 

• Manager kot investitor 
• Strokovnjak RSČV kot 
ustvarjalec 

• Manager kot investitor 
• manager RSČV kot 
vodja 

 
Vir: D. Ulrich, Human Resources Champions, 1997, str. 191. 

 
 
 

Povezanost strateškega planiranja aktivnosti RSČV in razvojne strategije sovpada z 
naraščajočim pomenom človeškega dejavnika v sodobni organizaciji. Čeprav je na različne 
oblike teh povezav mogoče gledati z razvojnega vidika, pa so v vsakdanji praksi organizacij 
še vedno prisotne štiri osnovne vrste gledanj, od tistih, da je ustrezne ljudi vedno moč 
poiskati, do tistih, ki ljudi obravnavajo kot strateški resurs, ki ga je potrebno načrtovati hkrati 
z ostalimi viri (Buller, 1988). Razlike med povezavami (Slika 2) razkrivajo, da: 
 

1. administrativna povezava daje prednost proizvodnemu ali storitvenemu programu in 
zahtevam trga, ne pa ljudem, saj temelji na prepričanju, da se da prave ljudi vedno 
poiskati, 
 

2. enosmerna povezava pomeni, da potem, ko je strategija organizacije oblikovana, 
kadrovska služba z ustrezno dejavnostjo in programi zagotovi zahtevane človeške vire, 
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3. dvosmerna povezava že izhaja iz sodelovanja in usklajevanja osnovne strategije s 
strategijo RSČV, 
 

4. celovita povezanost, izhaja iz prepričanja, da niso mogoče posamične odločitve 
(finančne, tržne, tehnične ali odločitve ljudi), pač pa le poslovne odločitve, ki 
pomenijo usklajeno celoto posamičnih odločitev. 

 
 

Slika 2: Povezava med strategijo organizacije in  strateškim planiranjem človeških virov 
 
  Administrativna 

povezava 
Enosmerna 
povezava 

Dvosmerna 
povezava 

Celovita 
povezava  

 
 
   
 
 
  
 
 

Vir:P. F. Buller, Successful Partnership: Human Resources Planning at Eight Top Firm, 1988, str. 43. 
 
Torej cilj podjetij je doseči celovito povezanost, saj le-ta omogoča doseganje tržne prednosti. 
Celovita povezanost je najprimernejša tudi z vidika konkurenčnih prednosti, saj omogoča 
usklajenost vseh virov in s tem izvajanje osnove in tudi vseh poslovnih strategij na nižjih 
ravneh (Lengnick-Hall, 1988, str. 454-470). Vpliv RSČV na poslovno strategijo in na 
izboljšanje konkurenčnih prednosti glede na administrativno, enosmerno, dvosmerno in 
celovito povezanost prikazuje Tabela 2 (na strani 9). 
 
Integracija planiranja aktivnosti RSČV in strateškega planiranja je najbolj učinkovita takrat, 
kadar obstaja vzajemen odnos med njima. Pri najuspešnejših podjetjih praktično ni razlik med 
obema kategorijama, saj so cikli planiranja enaki, RSČV pa postane del ravnanja podjetja.  
Kljub temu pa nekateri avtorji ter mnogi kadroviki obravnavajo strateško planiranje in 
planiranje aktivnosti RSČV kot ločeni aktivnosti. V nadaljevanju je prikazan proces 
integracije obeh aktivnosti. 
 
 
 

Tabela 2: Primerjava med poslovno strategijo in strategijo ravnanja s človeškimi viri 
 

STRATEGIJA 
Vpliv Administrativna Enosmerna Dvosmerna Celovita 

Strateško 
planiranje 

Funkcije RSČV 

Strateško 
planiranje 

Funkcije RSČV Funkcije RSČV 

Strateško 
planiranje 

Strateško 
planiranje 

Funkcije RSČV 
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Vpliv RSČV na 
poslovno 
strategijo 

Preprečevalna ali 
neustrezna 

Delno 
pospeševalna 

Pospeševalna  Stalno 
pospeševalna 

Vpliv RSČV na 
izboljšanje 
konkurenčnih 
prednosti 

RSČV zmanjšuje 
tržno prednost 

Majhen 
pozitiven vpliv 
RSČV na 
konkurenčno 
prednost 

RSČV povečuje 
konkurenčno 
prednost 

RSČV 
pospešuje 
pridobivanje 
konkurenčnih 
prednosti 

 
Vir: M. D.  Fottler, J. D. Blair & C. A. Duran, Achieving Competitive Advantage through Strategic Human Resource Management,1990, str. 

349. 

 
 
2.1 Poslanstvo, vizija in vrednote 
 
Prvi korak strateškega planiranja predstavlja oblikovanje poslanstva, vizije in vrednot, 
katerim zaposleni sledijo s svojim vedenjem v organizaciji. Tako organizacija začrta najbolj 
osnovno raven svojega delovanja, ravnanje z zunanjimi udeleženci in drugimi vplivi iz okolja.  
 
Poslanstvo je navedba dokaj stalnih namenov, ki jih izoblikuje najvišje poslovodstvo. Za 
organizacijo pomeni izjavo o osnovnem razlogu za njen obstoj. Ponavadi je napisano glede na 
splošne stranke in storitve, odvisno pa je od dometa organizacije, ki je lahko široko ali ozko. 
 
Vizija je slika podjetja, ki ga hoče posameznik ali skupina ljudi ustvariti na dolgi rok, poleg 
tega pa jo sestavljajo pogoji, od katerih je uresničitev te zamisli odvisna. Vizija je opis nekega 
stanja (organizacije, kulture podjetja, tehnologije, dejavnosti), ki ga želi organizacija v 
prihodnosti doseči (Pučko, 2003). 
 
Temeljne vrednote organizacije so močna prepričanja in principi, ki jih podjetje uporablja kot 
temelj za odločitve. So prednostni parametri, kako se bo podjetje obnašalo do strank, 
zaposlenih in družbe. V mnogih primerih vrednote zajemajo prednostno filozofijo in kulturo 
podjetja ter usmerjajo zaposlene. Vrednote tudi postavljajo meje glede tega, katero obnašanje 
se smatra kot etično in sprejemljivo (Snell & Bohlander, 2007). 
 
Poslanstvo, vizijo in vrednote je potrebno opredeliti tako, da je v njih vključeno tudi RSČV in 
le-ta zaseda pomemben prostor znotraj posamezne opredelitve. Zaposleni v organizaciji 
morajo čutiti pripadnost do podjetja, saj bodo le tako delali bolje, bolj bodo motivirani, manj 
bo stroškov z aktivnostmi njihovega ravnanja in kot skupek vseh navedenih dejavnikov bo 
podjetje na dobri poti, da doseže pogoje, ki so potrebni za pridobitev ubranljive konkurenčne 
prednosti. 
 
2.2 Zunanja analiza 
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V zunanjo analizo spada predvsem analiza okolja, ki obdaja organizacijo. Zunanje okolje 
vpliva na način vodenja organizacije in posledično tudi na RSČV. Vplivi iz okolja so lahko 
močnejši ali šibkejši, bolj intenzivni ali manj. Pomembno za vsako organizacijo je, da 
izkoristi priložnosti, ki se pojavijo in se izogne nevarnostim.  
 
V zunanjem okolju je potrebno nadzirati (Snell & Bohlander, 2007): 

• ekonomske dejavnike, ki vključujejo splošne, regionalne in globalne okoliščine, 
• industrijo in konkurenčne trende, ki vključujejo nove procese, storitve in inovacije, 
• tehnološke spremembe, ki vključujejo informacijsko tehnologijo, inovacije in 

avtomatizacijo, 
• vladne in zakonodajne zadeve, ki vključujejo zakone in administrativna pravila, 
• socialne skrbi, ki vključujejo skrb za otroke, skrb za ostarele, okolje in izobraževalne 

prioritete in 
• demografske trende in trende trga delovne sile, ki vključuje starost, starostno strukturo 

in pismenost. 
 
S spremljanjem sprememb v okolju lahko managerji predvidijo njihov vpliv, tako da se 
izognejo nevarnostim ter pravočasno naredijo potrebne prilagoditve, da izkoristijo priložnosti, 
ki se jim ponujajo. 
 
Za strateško planiranje je najbolj pomembna analiza konkurenčnega okolja, ki jo poznamo 
tudi pod imenom Porterjevih pet sil, in jo prikazuje Slika 3 na strani 11. 
 
Analizo konkurenčnega okolja sestavljajo analiza obstoječih konkurenti, kupci, substituti, 
dobavitelji in potencialni kandidati za vstop. Pri strateškem planiranju podjetje analizira 
konkurenčno okolje z namenom, da se prilagodi ali vpliva na naravo konkurence. Pravilo te 
analize je, da več moči, kot jo ima posamezna od teh sil, manj privlačna je panoga. 
 
Podjetje mora identificirati potrebe in želje kupcev, pri tem pa mora ustvariti za kupca 
vrednost. Organizacije morajo vedeti, kako bodo nudile vrednost kupcem. To vpliva na 
veščine in obnašanja, ki jih bodo morali imeti zaposleni. Strateško planiranje se mora pri tem 
ujemati z aktivnostmi RSČV.  
 

Slika 3: Analiza konkurenčnega okolja 
 

10 



Obstoječi       
konkurenti Dobavitelji Kupci 

Potencialni 
kandidati 
za vstop 

Substituti 

 
Vir: S. Snell, G. W. Bohlander, Managing Human Resource, 2007, str. 53. 

 
 
Drugi najbolj očiten element analize panoge je ocenitev narave konkurence, pri tem pa je 
potrebno ugotoviti, kdo so naši resnični konkurentje. Včasih največje priložnosti in nevarnosti 
v panogi predstavljajo substituti. V podjetju lahko tako npr. človeško delo zamenja stroj. 
Inputi, povezani z delovno silo, imajo neposredne implikacije za strateško planiranje in 
planiranje človeških virov, zato jih je potrebno že v samem začetku skrbno načrtovati in 
spremljati ter ocenjevati njihovo stanje.  
 
Obstoječa podjetja v panogi poskušajo zavarovati svoje pozicije in pogosto, seveda če obstaja 
možnost, postavijo vstopne ovire v panogo. Toda kadar nova podjetja vendarle vstopijo v 
panogo, je to pogosto zato, ker imajo različni, morda boljši način nudenja vrednosti kupcem. 
To lahko vpliva na ceno delovne sile in produktivnost, kar pa je pomembno tako za strateško 
planiranje kot tudi planiranje človeških virov. 
 
2.3 Notranja analiza 
 
V okviru SWOT matrike poleg analize priložnosti in nevarnosti analiziramo tudi notranji del, 
torej prednosti in slabosti organizacije. Notranja analiza priskrbi strateškim odločevalcem 
podatke o organizacijskih veščinah in virih, kot tudi o delovni uspešnosti. Da si organizacija 
pridobi konkurenčno prednost, je potrebna kombinacija več virov, pri tem pa so ključni 
zaposleni in njihovo znanje, saj so le-ti največji kapital v organizacijah.  
 
Notranjo analizo lahko v grobem razdelimo na dva dela, in sicer na analizo sedanjega stanja 
in analizo prihodnjega stanja. Analizo sedanjega stanja izvedemo s tremi C-ji: kulturo, 
zmožnostmi in sestavo delovne sile (culture, competencies, composition), medtem ko analizo 
prihodnjega stanja naredimo z napovedovanjem.  
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2.3.1 Kultura, zmožnosti in sestava delovne sile 
 
Kultura, ki je osredotočena na zaposlene, je ena ključnih elementov za uspeh. Managerji 
včasih izvajajo pregled kulture, da bi ocenili vedenje in prepričanja zaposlenih. Izvajajo jo s 
poglobljenimi intervjuji in opazovanjem skozi daljše časovno obdobje ter nato analizirajo 
dejansko stanje. Morebitne spremembe poskušajo izvajati skozi različne ukrepe, vendar pa 
velja poudariti, da je spreminjanje kulture dolgotrajni postopek. 
 
Zaposleni so s svojimi zmožnostmi strateški resurs podjetja. Ključ za uspešno poslovanje 
podjetja je osnovan na zagotavljanju ključnih sposobnosti, torej integriranih veščinah in 
različnih znanj znotraj organizacije. Te ključne sposobnosti naj bi se razlikovale od 
sposobnosti konkurentov in tako posredovale večjo vrednost kupcem.  Ključne sposobnosti so 
sicer omejene po številu, vendar nudijo dolgoročno osnovo za tehnološke inovacije, razvoj 
proizvodov in opravljanje storitev. 
 
Sestava delovne sile je pomemben element v notranji analizi, saj je potrebno izbrati takšen 
kader, s katerim bomo na podlagi njihovih zmožnosti lahko konkurirali na trgu. Managerji se 
morajo odločiti, ali bodo za izvajanje določene strategije uporabili zaposlene znotraj 
organizacije ali pa bodo najeli zunanje izvajalce. Splošno pravilo pri najemu zunanjih 
sodelavcev je, da jih večinoma najemamo za tista področja, ki niso ključna za konkurenčno 
prednost podjetja. Ključno vlogo pri izbiri med zaposlovanjem in najemanjem zunanjih 
sodelavcev odigra tudi planiranje človeških virov. 
 
Na podlagi ustvarjanja strateške vrednosti in glede na strateško pomembnost ločimo (Snell & 
Bohlander, 2007):   
 

• Ključni zaposleni: ta skupina zaposlenih teži k trdnim specifičnim veščinam, ki so 
neposredno povezana s strategijo podjetja. Zaposleni opravljajo znanstveno delo, ki 
vključuje precejšnjo samostojnost in razsodnost. Podjetja investirajo v zaposlene in 
njihovo kontinuirano usposabljanje in razvoj. Lahko jim celo dajo kapitalski delež v 
organizaciji. 

 
• Tradicionalna delovna sila: zaposleni imajo veščine, ki predstavljajo precejšnjo 

vrednost za podjetje, vendar pa te veščine niso edinstvene. Ponavadi opravljajo 
vnaprej določene naloge. Zaradi možnosti, da zaposleni zapustijo podjetje, se poudarja 
nagrajevanje za kratkoročne delovne uspehe, v njihovo usposabljanje in razvoj pa se 
ponavadi ne vlaga. 

• Pogodbeni sodelavci: ta skupina zaposlenih ima ponavadi veščine, ki so strateško 
manj vredne in splošno na razpolago vsem podjetjem. Posamezniki v teh službah so 
pogosto zaposleni iz zunanjih agencij na osnovi pogodb. 
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• Partnerji: skupina posameznikov ima veščine, ki so edinstvene, vendar ponavadi niso 
neposredno povezane s ključno strategijo podjetja. Podjetja težijo k ustvarjanju 
dolgoročnih zavezništev in partnerstva z njimi, precej pa investirajo tudi v izmenjavo 
informacij in znanja. 

 
 
2.3.2 Napovedovanje 
 
Managerji morajo nenehno napovedovati tako potrebe kot zmožnosti podjetja v prihodnosti, 
pri tem pa se osredotočajo na tri ključne elemente: 
 

• napovedovanje povpraševanja po delovni sili: potrebno je predvideti število in vrsto 
ljudi, ki jih bomo potrebovali, da bi dosegli cilje organizacije. Pri napovedovanju 
človeških virov lahko uporabimo kvantitativni pristop, ki vključuje uporabo 
statističnih in matematičnih tehnik, ali kvalitativni pristop, ki daje bolj približne 
rezultate, vendar temelji na izkušnjah in vključuje več dejavnikov kot kvantitativni 
pristop. V kombinaciji se metodi dopolnjujeta in dajeta najboljše rezultate. 

 
• napovedovanje ponudbe delovne sile: ugotavlja, ali je na voljo zadovoljivo število in 

vrsta zaposlenih za prosta delovna mesta. Analizo notranje ponudbe lahko spremljamo 
z izdelavo tabel zaposlenih (grafični prikazi vseh delovnih mest v podjetju skupaj s 
številom zaposlenih, ki trenutno zasedajo ta delovna mesta) ali z Markovo analizo 
(prikazuje odstotek in dejansko število zaposlenih, ki ostajajo na vsakem izmed 
delovnih mest iz enega leta v drugo ter prikaže delež tistih, ki napredujejo, nazadujejo 
ali so premeščeni oz. zapustijo organizacijo) 

 
• uravnoteženje ponudbe in povpraševanja  

 
Pozornost vsakemu od teh faktorjev pomaga vrhnjim managerjem, da izpolnijo potrebe 
človeških virov. Točno napovedovanje daje informacije, ki jih managerji potrebujejo za 
sprejemanje pravih odločitev. Lahko jim pomaga zagotoviti pravo število in prave ljudi na 
pravih mestih ob pravem času, ki bodo delali stvari, ki dajejo vrednost tako organizaciji kot 
zaposlenim. 
 
 
 
2.4 Oblikovanje strategije 
 
Po preučitvi priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti, dobimo potrebne informacije za 
oblikovanje korporacijske, poslovne in operativne strategije. SWOT analiza pomaga povzeti 
glavna dejstva in napovedi iz zunanjih in notranjih analiz. Oblikovanje strategije nato gradi na 
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SWOT analizi tako, da uporabi prednosti organizacije, da izkoristi priložnosti, prepreči 
nevarnosti in oblaži notranje slabosti. Oblikovanje strategije se premakne od notranje analize 
k oblikovanju koherentnega poteka aktivnosti.   
 
Mintzberg opozarja na tri možne načine oblikovanja strategije (Mintzberg, 1987): 
 

• Formalni proces strateškega planiranja, ki je sistematičen in smotrn način strateškega 
odločanja. Strateški plan organizacije izhaja iz strateške analize organizacije in 
njenega okolja, 

• podjetniški način, kjer nastaja strategija predvsem kot rezultat vizionarskih 
sposobnosti vodje in 

• način stalnega prilagajanja, kjer strategija nastaja z neprestanim prilagajanjem 
spremembam, pri čemer je izbira v veliki meri odvisna od značilnosti organizacije.  

 
Strategijo lahko opredelimo na treh organizacijskih ravneh: 
 

• Korporacijska strategija: osredotoča se na selekcijo področja, na katerem bo podjetje 
konkuriralo. Strategija sprejema odločitve o rasti in diverzifikaciji, o združitvah in 
prevzemih, ter strateških povezavah in skupnih investicijah.  
 

• Poslovna strategija: osredotoča se na to, kako bo podjetje konkuriralo, da bo ustvarilo 
vrednost za kupce. Pri tem pa ima podjetje možnost, da zniža stroške za kupca (na 
osnovi produktivnosti in učinkovitosti) ali pa poveča njegove koristi oz. kombinacija 
obeh.  

 
• Operativna strategija: vključuje vse vidike poslovanja. Ključnega pomena je ujemanje 

aktivnosti RSČV s potrebami strategije organizacije. S tega vidika pa morajo 
aktivnosti RSČV doseči dve vrsti ujemanj: 

- zunanje ujemanje: osredotoča se na povezavo med cilji poslovanja in glavnimi 
aktivnostmi RSČV in 

 
- notranje ujemanje: aktivnosti RSČV  se morajo ujemati tudi med seboj, da se 

ustvari konfiguracija, ki je obojestransko okrepljena. Kadrovanje, 
usposabljanje, nagrajevanje, kompenzacija – celoten razpon aktivnosti RSČV  
– morajo biti osredotočene na iste cilje delovne sile (kot so učinkovitost, 
kreativnost in lojalnost).  

 
 
2.5 Izvajanje strategije 
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Sprejeto strategijo je potrebno učinkovito izvajati. Pri izvajanju strategije so zelo pomembne 
skupne vrednote. Strateške spremembe velikokrat zahtevajo, da zaposleni modificirajo ali 
zavržejo stare načine delovanja. Kadroviki pri tem igrajo osrednjo vlogo kot skrbniki 
korporacijske kulture in temeljnih vrednot, okoli katerih se podjetje gradi.  
 
Pri izvajanju strategije je potrebno poskrbeti, da se aktivnosti RSČV ujemajo med seboj, saj 
bo podjetje le tako lahko normalno delovalo. Pristojnosti na tej ravni imajo predvsem linijski 
managerji, ki so odgovorni da se aktivnosti RSČV med seboj ne izključujejo. Skupaj s 
kadroviki morajo poskrbeti, da je njihovo ujemanje učinkovito. Vrhovni management lahko 
sprejme najboljše strateške poti za doseganje strateških ciljev, a če ne bo podpore na najnižjih 
ravneh, torej na izvajalni ravni, bodo cilji ostali neizpolnjeni. Zato je potrebno nameniti tudi 
poseben poudarek pri uvajanju in izobraževanju linijskih managerjev ter spremljati njihov 
napredek.  
 
Že v procesu izvajanja je potrebno primerjati predvidene rezultate in dejansko izvedene. To 
naredimo skozi ovrednotenje in ocenjevanje. 
 
 
2.6 Ovrednotenje in ocenjevanje 
 
Načrtovani proces je potrebno ocenjevati in spremljati v vseh fazah ter zagotoviti ustrezno 
kontrolo ter ukrepanje. Ovrednotenje procesa pa je tudi input novega cikla procesa planiranja. 
Tako je ocenjevanje v procesu planiranja hkrati zadnji in prvi korak. Vrednotenje rezultatov 
izvedenih aktivnosti zagotavlja, da je pozornost nenehno usmerjena k problemom oz. 
aktivnostim, ki so bile definirane kot ključne za doseganje ciljev organizacije. Podjetje mora 
za ovrednotenje svoje uspešnosti vzpostaviti parametre, ki se osredotočajo na želene rezultate 
strateškega planiranja, ter rezultate primerjati s konkurenčnimi podjetji.  
 
Kvaliteta oz. verodostojnost izidov, ki so rezultat izvedene strategije, je odvisna od tega 
(Leskovar-Špacapan, 2001): 
 

• če je analiza okolja dovolj temeljita, objektivna in pravilno izvedena, 
• če so ugotovljeni dejanski ključni problemi, 
• če je formuliranje strategije proces, ki temelji na ustreznih podatkih, 
• sodelovanju pri izdelavi akcijskih planov in programov za obdelovanje ključnih 

problemov organizacije, 
• če so akcijski plani, razporejeni viri in kontrola uspešnosti osredotočeni na doseganje 

strateških ciljev oz. na reševanje ključnih problemov s področja človeških virov, 
• če so določeni kriteriji uspešnosti, 
• če oblikovanje strategije, izvajanje ter vrednotenje podpira ustrezni informacijski 

sistem, 
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• če pri oblikovanju strategije, njenem izvajanju ter vrednotenju doseženih rezultatov 
sodeluje najvišje vodstvo, funkcijski managerji, strokovnjaki s področja človeških 
virov in tudi posamezniki, kjer je to smiselno. 

 
Pri tem mora organizacija ovrednotiti vse aktivnosti RSČV iz katerih je moč ugotoviti, kako 
učinkovito organizacija izrablja razpoložljive človeške vire. Prav tako mora organizacija 
ovrednotiti, v kolikšni meri funkcijsko področje človeških virov skupaj s funkcijskimi 
managerji in najvišjim vodstvom prispeva k kvaliteti in fleksibilnosti človeških virov ter 
motivaciji za doseganje zastavljenih ciljev (Tsui & Gomez-Mejia, 1988). 
 
 
3 NAVPIČNO IN VODORAVNO UJEMANJE AKTIVNOSTI RSČV 
 
Organizacije delujejo v konkurenčnem okolju. Če želijo uspeti, morajo spremeniti svojo 
vizijo, vrednote, strukturo, strategijo in korporacijsko kulturo tako, da jo je moč povezati in 
usklajevati z aktivnostmi RSČV. Integracijo strateškega planiranja in aktivnosti RSČV sem 
opisal v prejšnji točki. Spremembe v politikah in praksah človeških virov spodbujajo in 
podpirajo vedenje, ki je potrebno za organizacijske spremembe. 
Kot je bilo že omenjeno, poznamo dve vrsti ujemanj: navpično in vodoravno. Po Wrightu in 
McMahanu (1992) ujemanje pomeni »…vzorec planiranih razvojev in aktivnosti RSČV, ki 
omogočajo organizaciji doseči svoje cilje.«  Vodoravno ujemanje se nanaša na skladnost med 
raznimi praksami RSČV (Baird & Meshoulam, 1988), navpično ujemanje pa se nanaša na 
ujemanje praks RSČV s procesom strateškega managementa organizacije (Schuler & Jackson, 
1987). Navpično ujemanje je ključni korak k doseganju organizacijskih ciljev skozi aktivnosti 
RSČV, ki se ujemajo s cilji organizacije, medtem ko je vodoravno ujemanje nujno pri 
učinkoviti izrabi teh virov (Wei, 2006). 
 
Strateško planiranje, ki sem ga obravnaval v drugem poglavju, je eden izmed ključnih 
elementov, ki mora zagotavljati in načrtovati ujemanje posameznih delov, ki sovpadajo v 
celoto, tako da so skladni s celotnimi strateškimi cilji organizacije.   
 
 
3.1 Navpično ujemanje 
 
Proučevanje navpičnega ujemanja med poslovno strategijo in strategijo RSČV je 
pomembno zato, da spoznamo, kako je področje RSČV vpeto v strateško planiranje v 
organizaciji (Kaše, 2004). Navpično ujemanje obstaja, kadar se sistemi človeških virov 
prilegajo vsem ostalim elementom organizacijskega okolja (kulturi, strategiji, strukturi itd.). 
Strateško RSČV poudarja razvoj sposobnosti podjetja, da se prilagaja zunanjemu okolju 
skozi boljši razvoj človeških virov.  
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Stopnjo navpičnega ujemanja je mogoče okvirno presojati glede na mero sodelovanja 
kadrovikov pri oblikovanju poslovne strategije organizacije. Večja kot bo sistematičnost in 
fleksibilnost aktivnosti RSČV pri oblikovanju in izvajanju poslovne strategije, večja bo 
stopnja navpičnega ujemanja. Organizacije morajo stremeti k temu, da pridobijo ali 
ustvarijo optimalno sestavo človeških virov, ki so potrebni za izvajanje strategije in 
izboljšanje celotne uspešnosti.  
 
 
3.2 Vodoravno ujemanje 
 
Vodoravno ujemanje obstaja, kadar je zagotovljena skladnost med vsemi politikami in 
praksami človeških virov, ki sestavljajo sistem RSČV. Vodoravno ujemanje je mogoče 
doseči s premišljenim planiranjem, izvedbo ter vrednotenjem izvedenih aktivnosti, tako da 
se med seboj podpirajo in je moč dosegati sinergijske učinke (Leskovar-Špacapan, 2001). 
Usklajevanje aktivnosti zahteva ustrezen informacijski sistem in ustrezna povezovalna 
znanja. 
 
V nadaljevanju bom predstavil dejavnike, ki določajo navpično in vodoravno ujemanje. S 
tem bom predstavil dejavnike, ki so ključni za obe vrsti ujemanj in na katerih morajo 
kadroviki, linijski managerji in vrhnji management delati, da dosežejo kar najvišje ujemanje 
tako na ravni sistema človeških virov kot tudi njihovo ujemanje s poslovno strategijo 
organizacije. 

 
3.3 Dejavniki vodoravnega in navpičnega ujemanja 
 
Dejavniki, ki določajo vodoravno in navpično ujemanje, so:  
 

• dejavniki človeških virov, ki so specifični dejavniki in vplivajo na usklajenost 
aktivnosti RSČV, 

• dejavniki na ravni organizacije, so glavni dejavniki, ki povezujejo aktivnosti RSČV 
s poslovno strategijo in  

• sposobnosti zaposlenih, ki so dejavniki tako vodoravnega kot navpičnega ujemanja. 
 
Slika 4 prikazuje dejavnike, ki vplivajo tako na vodoravno, navpično in tudi celotno 
ujemanje. Uspešnost organizacije je tako odvisna od dejavnikov, ki so pomembni, da se 
aktivnosti RSČV ujemajo med seboj, ujemanje aktivnosti RSČV s poslovno strategijo in 
dejavnikov, ki vplivajo na obe ujemanji. Uspešnost organizacije bo torej odvisna od 
celotnega ujemanja. 
 

Slika 4: Dejavniki navpičnega in vodoravnega ujemanja 
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Dejavniki ČV 
- politika ČV 
- različne oblike praks ČV 
- investicije v ČV/proračun 

Sposobnosti zaposlenih 
- sposobnosti managerjev ČV 
- sposobnost in podpora vrhnjega 

managementa 
- znanje in sposobnosti 

zaposlenih 

Dejavniki na ravni organizacije 
- značilnosti strategije 
- vrednote in kultura 

Celotno ujemanje 

Vodoravno 
in 

navpično 
ujemanje 

 
Uspešnost 

organizacije 

 

Vir: L. Wei, Strategic Human Resource Management: Determinants of Fit, Research and Practice in Human Resource Management, 2006, 
49-60. 

 

3.3.1 Dejavniki vodoravnega ujemanja 

Med dejavnike vodoravnega prileganja sodijo dejavniki človeških virov, ki pa so: politika in 
različne oblike praks človeških virov ter investicije v človeške vire. 

Če želi podjetje uspeti v visoko konkurenčnem in negotovem poslovnem svetu, mora 
organizacija pri izbiri različnih aktivnosti RSČV skrbeti, da se odloči za najbolj optimalno 
alternativo. Upoštevati je potrebno ne le konkurenčno prednost in vrednost, ki jih človeški viri 
prinašajo, temveč tudi z njimi povezano tveganje in negotovost (Bhattacharya & Wright, 
2005). Skozi primerno RSČV se lahko negotovost in tveganje primerno zmanjšata. Več kot 
ima organizacija na voljo različnih aktivnosti RSČV, boljša bo realizacija vodoravnega 
ujemanja.  

Na kvaliteto vodoravnega ujemanja vplivajo tudi investicije, namenjene RSČV. Za 
oblikovanje in razvoj različnih aktivnosti RSČV so sredstva nujno potrebna, njihov razvoj pa 
bo odvisen od višine sredstev. Namembnost sredstev mora slediti pomembnosti posameznim 
aktivnostim RSČV. Tako je bolj pomembnim aktivnostim potrebno nameniti več sredstev kot 
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manj pomembnim, pri tem pa mora organizacija bolj kot razporejanje sredstev skrbeti, da ima 
uravnotežen sistem več različnih praks RSČV. 

 

3.3.2 Dejavniki navpičnega ujemanja 

Na obseg navpičnega ujemanja vplivajo dejavniki na ravni organizacije, in sicer značilnosti 
strategije ter sistem vrednot in kultura organizacije. Pri izbiri poslovne strategije ima 
organizacija več možnosti. Različne strategije imajo edinstvene implikacije na raznolike 
aktivnosti RSČV in različno vplivajo na doseganje navpičnega ujemanja (Schuler & Jackson, 
1987). Aktivnosti RSČV so oblikovane tako, da podpirajo funkcijske implikacije različnih 
generičnih strategij (Wei, 2006). 

Organizacijska kultura in vrednote oblikujejo aktivnosti RSČV in tako vplivajo na navpično 
ujemanje (Bowen & Ostroff, 2004). Vrednote in kultura organizacije bodo vplivale tem bolj, 
čim hitreje in uspešneje bodo aktivnosti RSČV sprejemale izoblikovano strategijo in se z njo 
poistovetile. Navpično ujemanje bo organizacija lažje dosegla, če bodo vrednote in kultura 
organizacije izoblikovale takšno strategijo, ki bo usklajena z aktivnostim RSČV. 

 

3.3.3 Dejavniki vodoravnega in navpičnega ujemanja 

Med dejavnike, ki vplivajo tako na vodoravno kot tudi na navpično ujemanje, spadajo 
dejavniki na nivoju posameznikov. Sem spadajo sposobnosti, ki jih imajo managerji človeških 
virov in vrhnji management ter njihova podpora, poleg tega pa še znanje in sposobnosti 
zaposlenih. Sposobnosti in veščine članov organizacije sta pomembni za uspešno 
implementacijo organizacijskih ciljev in strategij (Lado & Wilson, 1994). Sposobnost 
kadrovikov pa je ključna pri oblikovanju notranjega skladnega strateškega sistema aktivnosti 
RSČV. 

Razvoj sistema aktivnosti RSČV, ki je usklajen z organizacijsko strategijo, je nujen za 
delovanje in uspešnost podjetja v konkurenčnem poslovnem okolju. Kadroviki morajo pri 
svojih aktivnosti uporabljati mehkejše dejavnike (ni pomembna samo plača in denarne 
nagrade), kot je bilo v navadi v preteklosti, človeške vire pa je potrebno obravnavati kot 
strateški resurs. Njihov razvoj je potrebno načrtovati sistematično in dolgoročno, pri tem pa je 
potrebno sodelovanje vseh ravni managementa v organizaciji. 
 
4 ANALIZA USKLAJENOSTI NA PRIMERU  POSLOVNE SKUPINE X 
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Za primer podjetja sem si izbral eno največjih slovenskih poslovnih skupin, ki pa jo bom 
zaradi želje njenih predstavnikov imenoval Poslovna skupina X. Poslovna skupina X se 
ukvarja z zelo raznovrstnimi dejavnostmi, sestavlja pa jo več družb. V družbah po celotni 
Poslovni skupini X je zaposlenih preko 2.500 zaposlenih, kar pa je eden od razlogov, da imajo 
zelo dobro razvit sistem RSČV. 
 
Primer Poslovne skupine X je sestavljen iz treh delov. V prvem delu sem skupaj s 
predstavniki Poslovne skupine preučeval, kako se aktivnosti RSČV ujemajo med seboj, v 
drugem delu, kako se te aktivnosti ujemajo z učinki človeških virov ter v zadnjem delu, kako 
se učinki človeških virov ujemajo z glavnimi strateškimi cilji Poslovne skupine X. Rezultate 
raziskave sem pospremil s komentarji. 
 
Za izvedbo analize sem najprej proučil potrebno literaturo. Odločil sem se, da pripravim tri 
tabele, v katerih sem nato skupaj s predstavniki Poslovne skupine X ugotavljal notranje 
ujemanje, ujemanje aktivnosti RSČV z njihovimi učinki in v zadnji tabeli še ocenjevanje 
učinkov človeških virov. 
 
Nato sem se sestal s predstavniki v Poslovni skupini X, kjer sem skozi voden intervju pridobil 
potrebne podatke. Predstavniki so vsak po svojih izkušnjah določili vrednosti v tabelah.  
Strinjali smo se, da se podatki lahko razlikujejo glede na podane komentarje. Da ne bi prišlo 
do napačne interpretacije z moje strani, sem po končani analizi primera poslal intervjuvancem 
v predogled končno verzijo. Z njihovo odobritvijo sem primer zaključil. 
 
 
4.1 Aktivnosti RSČV v Poslovni skupini X 

 
4.1.1 Planiranje človeških virov  
 
V začetku oktobra se delajo letni plani potrebnega števila zaposlenih. Vsak program oz. 
poslovno področje določi okvirno število potrebnih zaposlenih, ki jih ima namen na novo 
zaposliti na različnih področjih. Na mesečni ravni prihaja do odstopanj, kar pa je potrebno 
spremljati. Službe za RSČV Poslovne skupine X so porazdeljene na treh lokacijah. Vse službe 
pa morajo delovati v skladu s strategijo glavnega kadrovskega oddelka, ki vzdržuje celotno 
službo za RSČV Poslovne skupine X. 
 
 
4.1.2 Izbiranje in zaposlovanje 
 
Izbiranje in zaposlovanje se razlikujeta glede na zahtevnost delovnega mesta. Poslovna 
skupina X zaposluje tako visoko usposobljen kader kot tudi proizvodne delavce. Za potrebe 
zaposlovanja novih visoko usposobljenih kadrov se objavi javni razpis. Sprva izbiranje poteka 
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na podlagi vlog, ki jih pošljejo kandidati. Po prvi izbiri se povabi kandidate na informativni 
razgovor, ki ga opravi manager, ki je pristojen za RSČV. Izbrane kandidate, ki pridejo v ožji 
izbor, nato povabijo še na razgovor z managerjem posameznega programa in vodjo strokovne 
službe. Za konec kandidati opravijo še psihološke teste, ki jih za Poslovno skupino X opravlja 
zunanji izvajalec. 
 
Pri proizvodnih delavcih in delavcih v nekaterih drugih dejavnostih je postopek bolj preprost, 
to pa predvsem zaradi pomanjkanja delovne sile. Selekcija delovne sile je tako precej manjša. 
S kandidati za delovno mesto se opravi zgolj informativni razgovor. Za potrebe nemotenega 
poslovanja iščejo delavce tudi na tujih trgih, predvsem s področja bivše Jugoslavije. 
  
 
4.1.3 Usposabljanje in razvoj 
 
V Poslovni skupini X letno planirajo izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Ločijo tri 
vrste usposabljanj: 
 

• zakonsko predpisana usposabljanja: usposabljanja, ki so nujna za normalno in varno 
delovanje posamezne organizacije (npr. usposabljanje za varstvo pri delu, 
usposabljanje za vzdrževalce, ISO standardi itd.). 
 

• ostala usposabljanja, ki so splošnega značaja. To so funkcionalna usposabljanja, na 
katerih zaposleni pridobivajo posebna dodatna znanja, da postanejo bolj uspešni in 
učinkoviti pri svojem delu. To so različna strokovna znanja glede na posamezno 
poslovno področje.  
 

• usposabljanje za razvoj mehkih veščin. Ta usposabljanja temeljijo na timskem delu, 
komuniciranju, coaching, itd.  

 
V podjetju spremljajo ključne kadre in perspektivne zaposlene. Z njimi imajo posebne 
razvojne razgovore, v katerih ugotavljajo karierne ambicije zaposlenih ter njihovo potrebo po 
nadaljnjih usposabljanjih. Zanje izvajajo posebne letne razgovore. 
4.1.4 Spremljanje uspešnosti 
 
V preteklosti, v času nastajanja Poslovne skupine X, so po različnih poslovnih področjih 
obstajali različni sistemi ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih. Sčasoma so uvedli enotni 
sistem merjenja uspešnosti, ki je določen z vnaprej opredeljenimi kriteriji. Zaposlene na 
režijskih delovnih mestih ocenjujejo tako, da skupaj z zaposlenim na začetku leta opredelijo 
pet ciljev, ki naj bi jih zaposleni tekom leta realiziral. Na koncu letnega obdobja nato skupaj 
ocenijo realizacijo ciljev, kar je potem osnova za nagrajevanje. 
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Za delavce v proizvodnji in nekaterih drugih dejavnostih, je postopek ocenjevanja podoben, le 
da se cilji določijo po posameznih timih.  
 
4.1.5 Plače in nagrade za uspešnost 
 
V strategiji glavnega kadrovskega oddelka Poslovne skupine X imajo zapisano, da želijo do 
leta 2011 razdeliti plačo na variabilni in fiksni del, pri čemer bi variabilni del plače 
predstavljal kar 20 odstotkov celotnega plačila. V proizvodnji in nekaterih drugih dejavnostih 
pa naj bi variabilni del predstavljal sedem odstotkov celote. Pri tem pa je zanimivo dejstvo, da 
proizvodnji delavci ne želijo imeti v svoji plači variabilnega dela, kar gre po mojem mnenju 
pripisati zgolj dejstvu, da si v povprečju delavci z nižjimi dohodki želijo predvsem stalnega in 
zanesljivega dohodka.  
 
V Poslovni skupini X podeljujejo nagrade za vzornega delavca, delavca leta, managerja leta 
ter delavca družbe, za kar podeljujejo enkratne denarne nagrade. V podjetju imajo razvit tudi 
bonusni sistem za managerje, po katerem glede na doseženo uspešnost podeljujejo nagrade.  
 
 
4.1.6 Organizacija dela 
 
V Poslovni skupini X imajo vzpostavljen sistem 20 ključev. Ta temelji na delovnih timih, ki 
so organizirani tako, kot poteka delovni proces (kadrovski, finančni oddelek, delovna mesta 
za določenim strojem itd.). Znotraj enega delovnega tima naj bi bili ljudje večopravilni, kar 
pomeni, da ob odsotnosti enega zaposlenega vsaj dva zaposlena poznata in znata opravljati 
njegove dolžnosti. Vsako opravilo v nekem delovnem timu naj bi torej znali opravljati vsaj 
trije zaposleni. Večopravilnost je zabeležena znotraj ene delovne skupine v  matriki veščin.  
 
V Poslovni skupini X se skušajo držati načel sistema 20 ključev, vendar je v praksi težko 
dosegati vsa načela. V realnosti se zaposleni v timih poskušajo dopolnjevati in sodelovati, 
delati čimbolj timsko ter prenašati svoje znanje in veščine na druge.  
 
4.1.7 Interno  komuniciranje  
 
V Poslovni skupini X imajo razvito vodoravno in navpično komuniciranje. Zaposleni znotraj 
glavnega kadrovskega oddelka komunicirajo med seboj na vodoravni ravni. Navpična 
komunikacija se kaže med vodjo glavnega kadrovskega oddelka in upravo Poslovne skupine.  
 
Zaposleni v različnih dejavnostih zunaj glavnega kadrovskega oddelka komunicirajo navpično 
z vodjo kadrovske službe in vodjo glavnega kadrovskega oddelka. Vzpostavlja se mrežna 
komunikacija. 
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4.2. Ugotavljanje vodoravnega ujemanja 
 
Ujemanje aktivnosti RSČV med seboj v Poslovni skupini X sem prikazal v Tabeli 3 na strani 
24. V tabeli smo ocenjevali naslednje aktivnosti RSČV: planiranje človeških virov, izbiranje 
in zaposlovanje, usposabljanje in razvoj, spremljanje uspešnosti, plača in nagrade za 
uspešnost, organizacija dela in interno komuniciranje. 
 
Skupaj s predstavniki Poslovne skupine X smo ocenjevali stopnjo, po kateri se različne 
aktivnosti RSČV medsebojno povezujejo. V tabelo smo vpisovali ocene (ob predpostavki 
enakih ponderjev) v razponu od -5 do 5, glede na stopnjo ujemanja in notranjo složnost med 
posameznimi medsebojnimi razmerji.  
 

1. Vpliv ene aktivnosti RSČV na celoto drugih 
 
Ob seštevku vseh postavk iz tabele 3 za določeno aktivnost RSČV dobimo vsoto, ki nam 
pokaže, s kakšno močjo neka aktivnost RSČV vpliva na ostale aktivnosti. Najvišji možni 
seštevek je trideset.  
 
Kot lahko vidimo v zgornji tabeli, je najbolj integriran z vsemi ostalimi aktivnostmi plača in 
nagrade za uspešnost, sledijo mu organizacija dela, izbiranje in zaposlitev ter usposabljanje in 
razvoj. V najmanjši meri na ostale aktivnosti RSČV pa vpliva podsistem interno 
komuniciranje, ki ima zgolj šibko povezanost. Povprečno povezanost imata podsistema 
planiranje človeških virov in spremljanje uspešnosti. 
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Tabela 3: Ugotavljanje notranjega prileganja 
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2. Ugotavljanje ujemanja po posameznih aktivnostih RSČV 
 
• Planiranje človeških virov 

 
Planiranje človeških virov ter izbiranje in zaposlovanje sta zelo močno pozitivno povezana, 
saj s planiranjem v Poslovni skupini X izdelajo načrt, koliko in kakšne vrste ljudi bodo 
zaposlili, kar pa je osnova za izbiranje kandidatov, ki se prijavijo na razpis.  
 
V samem procesu planiranja ne načrtujejo podrobno usposabljanja in razvoja za posameznega 
zaposlenega (usposabljanje in razvoj se izvajata v kasnejših aktivnostih), prav tako še ne 
spremljajo uspešnosti, zato se oba podsistema le šibko povezujeta.  
 
Med planiranjem človeških virov in internim komuniciranjem ni povezanosti, planiranje 
človeških virov je le delno povezano s plačo in nagradami za uspešnost, močno pa je 
povezano z organizacijo dela. 
 
 

• Izbiranje in zaposlitev 
 
Poleg planiranja človeških virov se izbiranje in zaposlitev močno povezujeta tudi z 
organizacijo dela, saj je potrebno nove kandidate razporediti in organizirati na takšna delovna 
mesta, kjer bodo največ doprinesli k celoti. Izbiranje in zaposlitev imata srednjo povezanost s 
spremljanjem uspešnosti ter plačo in nagradami za uspešnost, zelo malo oz. skoraj nič 
povezanosti pa imata aktivnosti interno komuniciranje ter usposabljanje in razvoj na izbiranje 
in zaposlitev. 
 
 

• Usposabljanje in razvoj 
 
Usposabljanje in razvoj se najbolj povezujeta s plačo in nagradami za uspešnost ter 
spremljanjem uspešnosti, saj ob spremljanju uspešnosti posameznega zaposlenega uspešne 
zaposlene nagradijo tako z višjo plačo kot tudi posebnimi nagradami za uspešnost, vse to pa 
vodi v nadaljnje usposabljanje in razvoj. Ostale aktivnosti RSČV se ne povezujejo bistveno z 
usposabljanjem in razvojem zaposlenih. 
 
 

• Spremljanje uspešnosti 
 
Zelo močna povezanost je prisotna med spremljanjem uspešnosti, plačo in nagradami za 
uspešnost ter usposabljanjem in razvojem. Srednje močno povezanost je moč opaziti tudi pri 
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izbiranju in zaposlitvi, kar pa je odraz spremljanja pretekle uspešnosti kandidatov za 
zaposlitev. Ostali podsistemi se med seboj bistveno ne povezujejo. 
 
 

• Plače in nagrade za uspešnost 
 
Kot že omenjeno, se aktivnosti plače in nagrade za uspešnost najbolj povezujejo s 
spremljanjem uspešnosti ter usposabljanjem in razvojem, organizacija dela ter izbiranje in 
zaposlitev se povezujeta s srednjim močnim učinkom, interno komuniciranje in planiranje 
človeških virov pa imata šibko povezanost. 
 
 

• Organizacija dela 
 
Organizacijo dela v Poslovni skupini X planirajo tako, da na posamezna delovna mesta 
zaposlijo takšne ljudi, ki se bodo najbolje vključili v organizacijo dela in naloge, ki jih 
izvršujejo na teh delovnih mestih. Zato se planiranje človeških virov ter izbiranje in zaposlitev 
z organizacijo dela še najbolj povezujejo med seboj. Ostale aktivnosti imajo srednje močno 
povezanost, le spremljanje uspešnosti ima v Poslovni skupini X šibko povezanost z 
organizacijo dela. 
 
 

• Interno komuniciranje 
 
Interno komuniciranje sicer je še najbolj povezano z organizacijo dela, a še to le s srednjim 
stopnjo, z ostalimi aktivnosti RSČV pa ima interno komuniciranje zgolj zanemarljivo 
povezanost. 
 
 
4.3. Ugotavljanje ujemanja aktivnosti RSČV z njihovimi učinki 
 
Naslednja stopnja pri analizi usklajenosti v Poslovni skupini X je ugotavljanje ujemanja 
predstavljenih aktivnosti RSČV z njihovimi učinki. Med učinke RSČV sodijo: fluktuacija in 
absentizem, pripadnost podjetju, osredotočenost na izvajanje strategije, zadovoljstvo 
zaposlenih, produktivnost, stroški dela in inovativnost.  
 
V tabeli 4 smo s predstavniki Poslovne skupine X ocenjevali stopnjo (ob predpostavki enakih 
ponderjev), po kateri navedene aktivnosti RSČV pospešujejo oz. zavirajo razne s človeškimi 
viri povezane učinke.    
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Tabela 4: Ugotavljanje ujemanja aktivnosti RSČV z njihovimi učinki 
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1. Ocenjevanje ujemanja posameznega učinka človeških virov z aktivnostmi RSČV in 
obratno 

 
V tabeli 4 sem na koncu ocenjeval stopnjo, po kateri posamezni učinki človeških virov 
vplivajo na skupek podsistemov RSČV ter kako posamezen podsistem RSČV vpliva na 
skupek vseh učinkov povezanih s človeškimi viri.  
 

• Ocenjevanje ujemanja posameznega učinka človeških virov z aktivnostmi RSČV 
 
Najvišja vsota enega učinka, povezanega s človeškimi viri, ki deluje negativno, je -35, 
najvišja pozitivna vsota pa 35. Na aktivnosti RSČV najbolj negativno vpliva fluktuacija in 
absentizem, ki je blizu maksimalne negativne vrednosti. Višja kot bosta fluktuacija in 
absentizem v poslovni skupini, slabše je planiranje človeških virov, izbiranje in zaposlovanje 
nista primerna, zaposleni niso zadovoljni s plačo in ugodnostmi, ki jih dobivajo itd. Enako 
velja v nasprotnem primeru, torej ko sta fluktuacija in absentizem nizka. Slednje velja tudi za 
Poslovno skupino X. Visok negativen učinek na aktivnosti RSČV ima tudi strošek dela.  
 
Največji pozitivni učinek predstavlja osredotočenost na izvajanje strategije, saj so v Poslovni 
skupini X močno naravnani na izvajanje le-te. Visok pozitivni rezultat pomeni dobro 
ujemanje s posameznimi aktivnostmi, kar pa je nujno, če želi biti poslovna skupina pri 
zastavljenih strategijah uspešna. Nekoliko manj, a še vedno pomembno in v pozitivni meri, na 
posamezne aktivnosti vplivajo ostali učinki človeških virov.  
 
 

• Ocenjevanje ujemanja posamezne aktivnosti RSČV z učinki človeških virov 
 
Najvišja vsota ene aktivnosti RSČV na učinke RSČV je lahko bodisi -35 bodisi 35. Vendar 
zaradi izmenjujočih se pozitivnih in negativnih vrednosti, maksimalnih vrednosti ni moč 
doseči. Vse aktivnosti delujejo na učinke pozitivno, še največji vpliv pa ima interne 
komuniciranje, ki je najbolj pomemben pri učinkih osredotočenosti na izvajanje strategije in 
zadovoljstvu zaposlenih. Ostale aktivnosti imajo na celoto učinkov, predvsem zaradi 
nekaterih negativnih učinkov, zanemarljiv pozitivni vpliv. 
 
 

2. Fluktuacija in absentizem 
 
Fluktuacija in absentizem sta močno negativno povezani s planiranjem človeških virov ter 
izbiranjem in zaposlovanjem, saj je potrebno uravnavati spremembe števila zaposlenih, da se 
zagotovi normalno poslovanje. V Poslovni skupini X imajo dobro razvito usposabljanje in 
razvoj zaposlenih, zato le-ta dokaj močno negativno vplivata na fluktuacijo in absentizem, saj 
zaposleni čutijo napredek in razvoj v svoji karieri. Prav tako močno negativno vplivata na 
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fluktuacijo in absentizem primerna plača in nagrade za uspešnost, ki jih Poslovna skupina X 
nudi svojim zaposlenim, ter dobra organizacija dela. Interno komuniciranje je dobro razvito in 
pozitivno vplivajo na celotno Poslovno skupino X, zato preprečujejo fluktuacijo in 
absentizem. 
 
 

3. Pripadnost zaposlenih podjetju 
 
Planiranje človeških virov dokaj dobro vpliva na pripadnost zaposlenih podjetju, a ne v 
največji meri. V Poslovni skupini X se zaposleni čutijo povezani s podjetjem, saj veliko 
zaposlenih dela po 30 let in več svoje delovne dobe v tej poslovni skupini. Pri izbiranju in 
zaposlovanju so pozorni, da izbirajo takšne kandidate, ki imajo podobne vrednote, kot jih 
imajo v Poslovni skupini. To jim omogoča ohranjati pripadnost zaposlenih podjetju na visoki 
ravni. Pripadnost zaposlenih podjetju je dokaj močno povezana tudi z usposabljanjem in 
razvojem, saj zaposleni menijo, da poslovna skupina skrbi za njihovo kariero ter razvoj in le-ti 
nimajo potrebe, da bi nadaljevali in razvijali svojo kariero v drugih podjetjih. Spremljanje 
uspešnosti ter plača in nagrade za uspešnost srednje močno vplivata na pripadnost podjetju, 
čeprav menim, da mora biti plača na zadovoljivi ravni, da lahko zaposleni nemoteno in 
zadovoljno delajo v organizaciji. Organizacija dela ne vpliva na pripadnost podjetju, prav tako 
pa ima majhen vpliv tudi interno komuniciranje.  
 
 

4. Osredotočenost na izvajanje strategije 
 
Planiranje človeških virov je dokaj močno podrejeno osredotočenosti na izvajanje strategije. 
Poslovna skupina X je namreč močno usmerjena v izvajanje strategije, zato so posledično vse 
aktivnosti v poslovni skupini, vključno z aktivnostmi RSČV, podrejene izvajanju strategije. 
Pri zaposlovanju iščejo ljudi, ki so sposobni slediti strategiji in jo tudi izvajati. Izvajanje 
strategije se najmočneje povezuje z usposabljanjem in razvojem zaposlenih ter z internim 
komuniciranjem v Poslovni skupini. Na izvajanje strategije močno vpliva tudi organizacija 
dela, medtem ko plača in nagrade za uspešnost nimata bistvenega vplivata nanj. 
 
 

5. Zadovoljstvo zaposlenih 
 
Zadovoljstvo zaposlenih je v dokaj močni pozitivni korelaciji s plačo in nagradami za 
uspešnost zaposlenih, usposabljanjem in razvojem, ki ga je deležen posameznik v podjetju, 
spremljanjem uspešnosti in organizacije dela, še najbolj pa na zadovoljstvo v Poslovni skupini 
X vpliva interno komuniciranje. Planiranje človeških virov ter izbiranje in zaposlovanje 
nimata močnejšega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 
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6. Produktivnost 
 
Produktivnost je pod močnim vplivom planiranja človeških virov, saj je potrebno s pomočjo 
organizacije dela planirati takšne strokovno usposobljene ljudi, da bodo na določenem 
poslovnem področju najbolj produktivni. Na produktivnost močno vplivajo tudi jasne in hitre 
informacije, ki potekajo prek dobro razvitega internega komuniciranja, nekoliko manj od 
pričakovanega pa na produktivnost vpliva usposabljanje in razvoj zaposlenih. Ostale 
aktivnosti RSČV ne vplivajo bistveno na produktivnost. 
 
 

7. Stroški dela 
 
Stroške dela je težko ovrednotiti pri planiranju človeških virov ter izbiranju in zaposlovanju, 
vendar se v Poslovni skupini X strinjajo, da obe aktivnosti močno negativno vplivata na 
stroške dela. Prav tako nanje močno negativno vpliva spremljanje uspešnosti ter plača in 
nagrade za uspešnost, kar pomeni, da bolj kot so uspešni zaposleni na določenem poslovnem 
področju, nižji bodo stroški dela. Interne komuniciranje na stroške dela v Poslovni skupini X 
nima vpliva. 
 
 

8. Inovativnost 
 
Na inovativnost najbolj vplivata spremljanje uspešnosti ter plača in nagrade za uspešnost, 
močno vpliva tudi interno komuniciranje med zaposlenimi na vodoravnih in navpičnih 
ravneh. Usposabljanje in razvoj vplivata malo pod pričakovano ravnjo, saj je njun vpliv na 
inovativnost zgolj zmeren. Planiranje človeških virov nima vpliva na inovativnost. 
 
 
4.4. Ocenjevanje učinkov človeških virov 
 
Ocenjevanje učinkov človeških virov glede na glavne strateške cilje sem prikazal v tabeli 5. 
Glavni strateški cilji za Poslovno skupino X so povečanje prodaje za 50 odstotkov, velike 
investicije, s katerimi bi omogočili nadaljnjo rast skupine, rast knjigovodske cene delnice, 
povečanje števila zaposlenih, rast vseh dejavnosti v poslovni skupini in doseganje vsaj 15-
odstotne donosnosti kapitala. Strateški cilji so bili izoblikovani za štiriletno obdobje. V tabeli 
so ocene, kako se v Poslovni skupini X učinki človeških virov prilegajo oz. dopolnjujejo s 
strateškimi cilji skupine. 
 
Skupaj s predstavniki Poslovne skupine X smo ocenjevali (ob predpostavki enakih 
ponderjev), po kakšni stopnji vsak učinek človeških virov splošno pospešuje oz. zavira glavne 
strateške cilje na skali od 5 do +5. 
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Tabela 5: Ocenjevanje učinkov človeških virov 
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4.4.1. Ocenjevanje ujemanja in povezovanja učinkov človeških virov z glavnimi 
strateškimi cilji za Poslovno skupino X 

 
• Vpliv posameznih glavnih strateških ciljev za Poslovno skupino X na učinke 

človeških virov 
 
Maksimalna vsota vseh učinkov človeških virov za posamezen strateški cilj je 40 oz. -40, a 
zaradi izmenjujočih se pozitivnih in negativnih vrednosti učinkov se maksimalne vrednosti ne 
bodo pojavljale. Na učinke človeških virov v največji pozitivni meri vpliva strateški cilj 
povečanje prodaje za 50 odstotkov, kar je razumljivo, saj je cilj postavljen zelo optimistično 
in kot tak mora imeti močan vpliv na izvajalce strateškega cilja, torej na človeške vire.  
 
Vsi strateški cilji, z izjemo povečanja števila zaposlenih, delujejo pozitivno na učinke 
človeških virov s srednjo močjo. Strateški cilj povečanja števila zaposlenih deluje na učinke 
človeških virov negativno, kar se še najbolj odraža pri stroških dela, ki se povečajo z 
dodatnimi zaposlenimi ter pri produktivnosti, ki se s tem zmanjša. 
 
 

• Vpliv posameznih učinkov človeških virov na glavne strateške cilje za Poslovno 
skupino X 

 
Maksimalna vsota vseh strateških ciljev za posamezni učinek človeških virov je lahko bodisi 
30 bodisi -30. Zelo blizu maksimalne vrednosti je učinek osredotočenosti na izvajanje 
strategije, saj kot že prej omenjeno, v Poslovni skupini X zelo natančno izpolnjujejo zadane 
strategije. Za primer lahko povem, da so v Poslovni skupini X v preteklem štiriletnem 
obdobju zadane strateške cilje izpolnili že leto pred predvidenim koncem strateškega obdobja.  
 
Na izvajanje strateških ciljev zelo močno pozitivno deluje tudi inovativnost, saj zelo močno 
vpliva na skoraj vse strateške cilje. Zadovoljstvo zaposlenih, produktivnost, pripadnost 
podjetju in delež strokovno usposobljenih zaposlenih imajo pozitivni učinek na strateške cilje, 
ne vplivajo pa bistveno nanje. Zmerne negativne učinke imata učinka fluktuacije in 
absentizma ter stroški dela, a jih v Poslovni skupini X uspešno obvladujejo.  
 
 
4.4.2. Ujemanje in usklajevanje strateških ciljev z učinki človeških virov 
 

a. Povečanje prodaje za 50 odstotkov 
 

• Učinek fluktuacije in absentizma je negativen, saj bo podjetje zvišalo prodajo le z 
zaposlenimi, ki so že nekaj časa v podjetju in poznajo njegovo delovanje. Manj kot bo 
nepredvidenih izostankov od dela, lažje bo podjetje doseglo zastavljeni cilj. 
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• Pripadnost podjetju je pozitivno korelirana s povečanjem prodaje, a ne vpliva bistveno 
nanj. Zaposleni morajo čutiti pripadnost do podjetja, saj bodo tako lahko v prodaji bolj 
prepričljivi in resnično verjeli v izdelke oz. storitve, ki jih prodajajo. 

 
• Osredotočenost na izvajanje strategije zelo močno pozitivno vpliva na prodajo. 

Zaposleni morajo biti zelo motivirani, da bi dosegli 50-odstotno povečanje prodaje. 
Visoko zastavljen cilj zahteva močno povezovanje obeh kategorij. 

 
• Delež strokovno usposobljenih zaposlenih je prav tako močno povezan s strateškim 

ciljem povečanje prodaje, saj morajo imeti zaposleni na različnih delovnih področjih 
(od marketinga do zaposlenega na neposrednem prodajnem mestu) različna strokovna 
znanja ter morajo biti dovolj usposobljeni, da lahko uresničujejo zastavljeni cilj. 

 
• Zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na povečanje prodaje, a ne v največji meri. 

Menim, da bi lahko Poslovna skupina X posvečala nekoliko več pozornosti 
zadovoljstvu zaposlenim, saj bo vsak zaposleni, ki je zadovoljen, v povprečju prodal 
veliko več kot nezadovoljni. 

 
• Produktivnost in inovativnost sta zelo močno povezani s povečanjem prodaje. Prodajo 

je smiselno povečevati, dokler ima poslovna skupina dobiček z na novo ustvarjenimi 
proizvodi oz. storitvami. To pa je vse do takrat, ko se izenačijo mejni stroški z mejni 
prihodki. Večja kot bo produktivnost in inovativnost zaposlenih, kasneje se bodo 
izenačili mejni prihodki z mejnimi stroški. 

 
• Stroški dela nimajo vpliva na povečanje prodaje 

 
b. Velike investicije za rast poslovanja 

 
• Fluktuacija in absentizem, pripadnost podjetju, delež strokovno usposobljenih in 

zadovoljstvo zaposlenih imajo zanemarljiv vpliv na strateški cilj velikih investicij 
 

• Osredotočenost na izvajanje strategije močno pozitivno vpliva na strateški cilj velikih 
investicij, saj sta kategoriji neposredno povezani. V strategiji je točno zapisano, 
kakšen delež se bo porabil za investiranje, in to je potrebno pri kasnejših aktivnostih 
tudi upoštevati 

 
• Produktivnost in inovativnost močno pozitivno vplivata na strateški cilj velikih 

investicij za rast poslovanja 
 

• Stroški dela imajo negativni vpliv na velike investicije, saj je ob visokih stroških dela 
praktično nemogoče realizirati vse zadane investicije 
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c. Rast knjigovodske cene delnice 
 

• Osredotočenost na izvajanje strategije, produktivnost in inovativnost imajo močan 
pozitivni vpliv na rast knjigovodske cene delnice Poslovne skupine X. Ti učinki so na 
rast knjigovodske cene delnice zelo ugodno vplivali že v preteklost, saj le-ta dosega 
konstantno rast. 

 
• Delež strokovno usposobljenih zaposlenih ima šibak pozitivni vpliv na rast 

knjigovodske cene delnice 
 

• Ostali učinki nimajo nikakršnega vpliva na rast knjigovodske cene delnice 
 
 

d. Povečanje števila zaposlenih 
 

• Fluktuacija in absentizem imata močan negativni vpliv na povečanje števila 
zaposlenih, prav tako tudi produktivnost in stroški dela. S povečanjem števila 
zaposlenih stroški naraščajo, hkrati je težje nadzorovati zaposlene, zato produktivnost 
pade, več je tudi bolniške in druge odsotnosti. 

 
• Pripadnost podjetju pozitivno vpliva na povečanje števila zaposlenih 

 
 

e. Rast vseh dejavnosti v skupini 
 

• Fluktuacija in absentizem ter stroški dela negativno vplivajo na strateški cilj rasti vseh 
dejavnosti v skupini. Ob menjavi zaposlenih, njihovi odsotnosti ter stroških dela, ki 
naraščajo, je praktično nemogoče slediti strategiji večanja poslovanja. V Poslovni 
skupini X ti dve kategoriji dobro obvladujejo, tako da imajo dobre pogoje za 
izpolnitev strateškega cilja rasti poslovanja. 

 
• Učinki, ki dajejo največjo spodbudo rasti dejavnosti v Poslovni skupini X, so 

osredotočenost na izvajanje strategije, produktivnost, delež strokovno usposobljenih 
zaposlenih ter inovativnost. 

 
• Pripadnost podjetju in zadovoljstvo zaposlenih imata srednji pozitivni vpliv na rast 

vseh dejavnosti v skupini. 
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f. Doseganje vsaj 15-odstotne donosnosti kapitala 
 

• Osredotočenost na izvajanje strategije, produktivnost, inovativnost in delež strokovno 
usposobljenih zaposlenih zelo močno vplivajo na strateški cilj doseganja vsaj 15-
odstotne donosnosti kapitala. 

 
• Stroški dela imajo močan negativni vpliv na strateški cilj doseganja vsaj 15-odstotne 

donosnosti kapitala. 
 

• Ostali učinki ne vplivajo bistveno na strateški cilj doseganja vsaj 15-odstotne 
donosnosti kapitala. 

 
Za zaključek lahko povem, da je v Poslovni skupini X tako vodoravno,kot tudi navpično 
ujemanje dobro, kar odražajo tudi rezultati v poslovnem svetu. Pri ujemanju na vodoravni 
ravni je najpomembnejša aktivnost plača in nagrade za uspešnost, kar nakazuje na dejstvo, da 
ima Poslovna skupina X v svojem programu tudi proizvodnjo in ostale programe, kjer plača 
delavcem pomeni največ. Še najslabšo povezanost z ostalimi aktivnosti RSČV ima interno 
komuniciranje. Menim, da bi v Poslovni skupini morali delati na izboljšanju usklajenosti 
internega komuniciranja z ostalimi aktivnostmi RSČV, saj bi tako povečali tako zadovoljstvo 
zaposlenih kot tudi uspešnost podjetja. 
 
Pri ujemanju aktivnosti RSČV z njihovimi učinki ima najpomembnejšo vlogo izvajanje 
strategije. Poslovna skupina je, kot že zgoraj omenjeno, močno usmerjena na izvajanje 
strategije. Vedno si prizadevajo, da zadano strategijo izpolnijo še pred rokom.  
 
Povečanje prodaje v štirih letih za 50 odstotkov je najpomembnejši strateški cilj Poslovne 
skupine. Kot tak ima največjo povezanost z ostalimi učinki RSČV. Izmed učinkov poleg 
osredotočenosti na izvajanje strategije zelo močno vpliva tudi inovativnost, kar je po mojem 
mnenju ključnega pomena za rast in razvoj celotne skupine. 
 
 
 
5. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA  
 
Največji prispevek diplomske naloge je v povezanosti vsebinskega in empiričnega dela na 
področju vodoravnega in navpičnega ujemanja. Za to področje sem literaturo zbral ne enem 
mestu ter jo smiselno kronološko in vsebinsko povezal. Prednost raziskave na konkretnem 
primeru je v tem, da takšnih raziskav v Sloveniji še ni bilo opravljenih in bi mogoče v 
prihodnosti, v kakšni različici moje raziskave, podjetja lahko sama ugotavljala vodoravno in 
navpično ujemanje. Tako bi lažje spoznali vzroke, ki zavirajo izvajanje sprejete strategije.     
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V prihodnosti bi bilo zanimivo proučiti, kakšno je navpično in vodoravno ujemanje v večjih 
slovenskih podjetjih, kako to vpliva na njihovo uspešnost ter narediti primerjave med načini 
vodenja in kako ta podjetja obravnavajo človeške vire. Tudi primerjava s tujimi podjetji bi 
bila zanimiva, vendar bi jo težje izvedli, saj imajo v državah s povsem drugačno kulturo, tudi 
drugačno opredeljene aktivnosti RSČV. Primerjava bi bila smiselna za zahodni, torej razviti 
svet. 
 
Analiza usklajenosti, ki sem jo izvedel na primeru Poslovne skupine X, je po mojem mnenju 
nujna za vsa večja podjetja, ki želijo izboljšati svoje poslovanje. Pri analizi morajo sodelovati 
kadroviki, managerji srednjih ravni in tudi najvišje poslovodstvo nekega podjetja. Tako bodo 
dejansko dobili celotno sliko vodoravnega in navpičnega ujemanja. Po analizi je potrebno 
rezultate primerno komentirati in začeti iskati razloge za dejansko stanje. Aktivnosti RSČV, 
ki se med seboj ne ujemajo oz. se morda celo izključujejo je potrebno primerno prilagoditi. 
Ujemanje na navpični ravni bo pokazalo, kako je poslovna strategija podjetja sprejeta in 
kakšne so dejanske možnosti (glede na ujemanje), da bo tudi uspešno izvedena.  
 
 
 
SKLEP 
 
Z razvojem strateškega RSČV zaposleni v podjetju dobijo čisto nov pomen, saj postanejo za 
organizacijo strateški resurs. Strateško RSČV je sicer nastalo s sintezo znanja s področij 
strateškega ravnanja in RSČV. 
 
Strateško RSČV je skupek kontinuirano načrtovanih ukrepov in izvedenih aktivnosti RSČV, 
ki omogočajo organizaciji doseči zastavljene cilj. Bistvena značilnost strateškega RSČV je 
torej navpično in vodoravno strateško ujemanje.  
 
Da bi zagotovili ustrezno navpično ujemanje, moramo najprej integrirati strateško planiranje z 
aktivnostmi RSČV. Integracija bo najbolj uspešna takrat, ko bo obstajal recipročen odnos med 
obema kategorijama. Integracijo sem opredelil v šestih korakih. V prvem koraku je potrebno 
opredeliti poslanstvo, vizijo in vrednote, katerim zaposleni sledijo s svojim vedenjem v 
organizaciji. Tako organizacija začrta najbolj osnovno raven svojega delovanja, ravnanje z 
zunanjimi udeleženci in drugimi vplivi iz okolja.  
 
Sledi SWOT analiza, ki v prvem delu analizira zunanje okolje. Ta vpliva na način vodenja 
organizacije in posledično tudi na RSČV. Vplivi iz okolja so lahko močnejši ali šibkejši, bolj 
intenzivni ali manj. Pomembno za vsako organizacijo je, da izkoristi priložnosti, ki se 
pojavijo in se izogne nevarnostim. V notranjem delu SWOT analize preučujemo prednosti in 
slabosti organizacije. Strateškim managerjem priskrbi podatke o organizacijskih veščinah in 
virih,kot tudi o delovni uspešnosti. 
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Po preučitvi priložnosti, nevarnosti, prednosti in slabosti, dobimo potrebne informacije za 
oblikovanje korporacijske, poslovne in operativne strategije. Za potrebe navpičnega ujemanja 
zadostuje poslovna strategija. Sprejeto strategijo je potrebno učinkovito izvajati, ocenjevati in 
spremljati v vseh fazah ter primerno ukrepati.  
 
Po uspešni integraciji lahko začnemo proučevati ustreznost ujemanja tako na vodoravni kot 
tudi na navpični ravni. Vodoravno ujemanje se nanaša na skladnost med raznimi aktivnostmi 
RSČV, navpično ujemanje pa se nanaša na ujemanje aktivnosti RSČV s procesom strateškega 
managementa organizacije. Navpično ujemanje je ključni korak k doseganju organizacijskih 
ciljev skozi aktivnosti RSČV, ki se ujemajo s cilji organizacije, medtem ko je vodoravno 
ujemanje nujno pri učinkoviti izrabi teh virov. 
 
V Poslovni skupini X sem proučeval navpično in vodoravno ujemanje v praksi. Njihova 
uspešnost v poslovnem svetu dokazuje in potrjuje moje domneve, da je za uspešno 
poslovanje potrebno v prvi vrsti obravnavati človeške vire kot strateški resurs. Zgledno je 
ujemanje  aktivnosti RSČV med seboj, še boljše pa je ujemanje med aktivnostmi RSČV in 
glavnimi strateškimi cilji. V ospredje stopa predvsem osredotočenost na izvajanje strategije, 
kar pojasnjuje njihove visoke cilje in tudi uspešnost pri njihovem izvajanju. 
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