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POVZETEK
Organizacije, v katerih menedžment zna, želi in zmore v svojem kadru poiskati potencial
in z njim ustrezno ravnati, so v konkurenčni prednosti in se lahko fleksibilno odzivajo na
številne spremembe, ki so gonilo razvoja. Izjemno pomembno vlogo imajo menedžerji in
strokovnjaki za človeške vire, ki lahko s svojo kompetentnostjo pravočasno zaznajo
spremembe in se nanje ustrezno odzovejo. Obstoj in razvoj organizacije je mogoče
zagotoviti le s sistemskim pristopom in ustrezno strategijo razvoja kadra, ki mora izhajati
iz razvojnega potenciala. Pri tem je ključnega pomena vloga in pozicioniranost kadrovske
funkcije v odnosu do ostalih poslovnih funkcij ter podpora tej funkciji s strani najvišjega
menedžmenta.
Kompetenčni model je sodobno zasnovan sistem, ki podpira vse ključne kadrovske
procese in je hkrati povezan s preostalimi poslovnimi funkcijami. Prednosti, ki jih model
prinaša, so učinkovit, prožen in celovit pristop pri upravljanju s človeškimi viri. Kadrovski
strokovnjaki v javni upravi se zavedajo, da ima ta model veliko prednosti, kar potrjujejo
izkušnje v zasebnem sektorju.
Izsledki raziskave nakazujejo, da kadrovska stroka dobro pozna svojo vlogo oziroma
poslanstvo v okviru kadrovske funkcije v javni upravi in večinoma še ne temelji na
kompetenčnem pristopu, je pa stroka temu pristopu naklonjena. Ugotoviti je bilo mogoče,
da je dejanska stopnja razvitosti kompetenc kadrovskih strokovnjakov v zasebnem
sektorju primerljiva s stopnjo razvitosti kompetenc strokovnjakov iz javne uprave.
Zasnovan je bil predlog kompetenčnega modela ter predlog kompetenčega profila za
menedžerja za človeške vire in za strokovnjaka za upravljanje človeških virov v državni
upravi.
Pojmi: javna uprava, upravljanje s človeškimi viri, kadrovski strokovnjaki, kompetence,
kompetenčni modeli
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SUMMARY
STUDY AND BUILDING COMPETENCY MODELS OF HUMAN RESOURCES
MANAGER IN SLOVENIAN PUBLIC ADMINISTRATION
Organisations, in which management knows how, is willing and able to find the potential
in its employees and can handle them adequately, are more competitive and can be more
flexible to the changes of development. Managers and HR experts have an important role
in this process and with their expertise they are able to detect changes on time and
respond accordingly. Existence and development of an organisation can be ensured only
with systematic approach and suitable human resources strategy, which should stem from
development potential. Role and positioning of the human resources function in relation
to other business functions and support from HR management is of key importance.
Competency model is a contemporary system that supports all key HR processes and is at
the same time connected with other business functions. The advantages of the model are
efficient, flexible and comprehensive approach to managing HR. HR experts in public
administration are aware of the advantages the model offers, which is certified by HR
experts in the private sector.
Results of research indicate that HR experts know well their mission in public
administration and mostly do not have the competence approach; however they are in
favour of it. We have established that the level of competence of HR experts in private
sector equals those of the public sector.
A proposal of competence model has been designed and a proposal of competence profile
for the HR managers and experts for managing human resources in public administration.
KEY WORDS: public administration, human resource management (HRM), human
resource professional's, competence, model of competence.
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1 UVOD
Kadri predstavljajo gonilno delovno silo, od organiziranosti in vpetosti kadrovske funkcije
ter uspešnosti pri povezovanju z ostalimi poslovnimi funkcijami pa je odvisna njihova
uspešnost. Jedro in gibalo vsake organizacije so ljudje, ki se pojavljajo kot ključni
dejavnik, saj na eni strani odločajo o viziji, stategiji, organiziranosti in strukturi
organizacije, o potrebnih virih in o delovnih procesih, na drugi strani pa so eden izmed
virov. V zadnjem času upravljanje človeških virov (UČV) predstavlja vse večji izziv za
menedžment. Človeški viri so najbolj spremenljivi in jih je najtežje obvladovati, lahko so
celo najbolj kritičen dejavnik, če menedžment ne zna z njimi ustrezno ravnati. Bistvenega
pomena je prepoznati njihov razvojni potencial in na tej podlagi sprejemati vse ključne
strateške in organizacijske odločitve. Smotrna aktivacija človeških virov predstavlja
konkurenčno prednost in fleksibilen odziv na vse spremembe, kar je ključnega pomena za
obstoj in nadaljnji razvoj organizacij.
Vsaka organizacija želi imeti v svojih vrstah kader, ki zna, želi in zmore na učinkovit način
prispevati k realizaciji organizacijskih ciljev in k uresničevanju poslanstva. V organizacijah,
v katerih še vedno prevladuje tradicionalno zasnovana kadrovska funkcija, ne ustvarjajo
dodane vrednosti, čeprav razpolagajo z najnovejšo vrhunsko tehnologijo in sodobno
informacijsko podporo za kadrovske procese. Cilj vsake organizacije ob vse večji
konkurenčnosti na globalnem tržišču je nenehen razvoj in napredek na vseh področjih
poslovanja. Da bi organizacija te cilje dosegla, mora med drugim zagotoviti kakovostno in
učinkovito ravnanje s človeškim potencialom.
Uspešne organizacije se od manj uspešnih razlikujejo po tem, kako menedžment načrtuje
in izbira nov kader, kako skrbi za razvoj, usposabljanje in motivacijo svojega kadra ter
kako ga nagrajuje, z eno besedo, kako upravlja človeški potencial. UČV je odgovornost
najvišjega vodstva in je strateško usmerjena dejavnost. Na moč UČV vplivajo številni
različni dejavniki, med katerimi velja izpostaviti kompetentnost strokovnjakov za UČV in
vodij, ki izvajajo aktivnosti UČV, ter vlogo, položaj, organiziranost in ugled organizacijske
enote, odgovorne za strokovno izvedbo kadrovske funkcije. Zelo pomemben dejavnik je
tudi razvitost kadrovsko informacijskega sistema, v okviru katerega se vodi kadrovska
evidenca.
V preteklosti je bila kadrovska funkcija tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju
večinoma bolj administrativne narave, manj pa je bila strateško razvojno naravnana.
Uspešne sodobne organizacije v zasebnem sektorju so spoznale, da so zaposleni ključni
dejavnik za konkurenčno prednost, zato so vloge UČV transformirale v sodobno
zasnovano kadrovsko arhitekturo. Ti pristopi že dajejo vzpodbudne rezultate, zaradi
katerih postajajo zanimivi tudi za javni sektor. Z Zakonom o javnih uslužbencih1 (ZJU) je

1

Zakon o javnih uslužbencih je bil sprejet 28. 6. 2002, uporabljati pa se je začel 28. 6. 2003.

1

bil vzpostavljen sistem javnih uslužbencev in sistem razvoja javnih uslužbencev, ki je
narekoval potrebo po redefiniciji vloge kadrovskih strokovnjakov in upravnega
menedžmenta.
Tuja in sčasoma tudi slovenska podjetja so uvedla kompetenčni model, ki predstavlja
celosten pristop pri UČV, učinkovit, prožen in pregleden sistem, ki je tesno povezan s
preostalimi poslovnimi procesi. Kakovosten kompetenčni model podpira vse ključne
kadrovske procese in vodjem predstavlja odlično in nepogrešljivo orodje za uspešno in
učinkovito delo s sodelavci. Pri zasnovi in vpeljavi kompetenčnega modela v organizacijo
je ključna vloga vseh nosilcev kadrovske funkcije od menedžmenta, linijskih vodij do
strokovnjakov za UČV. Posebej pomembna je vloga strokovnjakov za UČV, ki so običajno
nosilci sprememb in se lahko učinkovito in uspešno odzovejo na nove vloge ter
spremenjene pogoje dela le, če stalno krepijo in razvijajo svoje sposobnosti in znanja ter
hkrati upoštevajo strateške usmeritve organizacije in sledijo razvoju stroke, z eno besedo,
če so kompetentni.
Za nov pristop UČV, ki bi slonel na kompetenčnem modelu, je treba pridobiti podporo
najvišjega upravnega menedžmenta ter v proces uvajanja vključiti čim širši krog javnih
uslužbencev in jim podrobno predstaviti vse značilnosti tega pristopa. Da bi nov pristop
dal pričakovane rezultate, je treba zagotoviti povezavo vseh aktivnosti UČV ter podporo in
svetovanje linijskim vodjem, ki bi se bili primorani še več časa ukvarjati s svojimi
sodelavci. Ključnega pomena pri zasnovi in implementaciji kompetenčnega modela je
razumevanje in sprejemanje vloge s strani vseh nosilcev kadrovske funkcije ter
vzpostavitev odlične komunikacije in kulture znotraj organizacije. Pri tem velja izpostaviti
vlogo strokovnjakov za UČV v javni upravi, kajti od njihove pripravljenosti, zmožnosti,
znanj, veščin, sposobnosti in motivov bo v največji meri odvisna uspešnost pri zasnovi in
uvedbi takega modela.
V javnem sektorju so prizadevanja že bila usmerjena v zasnovo predloga kompetenčnega
modela, in sicer za vodje. Razvita je bila tudi metodologija za oblikovanje modela
kompetenc ter določitev profilov posameznih kompetenc. Naveden prispevek in izhodišča
za oblikovanje kompetenčnih modelov in profilov je mogoče uporabiti za izdelavo
kompetenčnega modela za strokovnjake za UČV kot tudi za vse ostale javne uslužbence.
Pri izgradnji kompetenčnega modela za strokovnjake za UČV v državni upravi je smotrno
upoštevati izkušnje zasebnega sektorja, a hkrati izhajati iz posebnosti ureditve državne
uprave in želenega prihodnjega stanja. Vodilo pri tem bi morali predstavljati vizija razvoja
Slovenije in vizija razvoja javne uprave, kakovost odnosov med zaposlenimi, organizacijo
in uporabniki ter priznavanje kadrovske stroke.
Hipoteze
•
•

H1: Kompetenčni model strokovnjaka za UČV v javni upravi ne obstaja,
predpostavljam, da ga je možno zasnovati.
H2: Strokovnjaki za UČV v javni upravi opravljajo pretežno administrativno operativne
naloge, manj časa pa namenijo svetovalni vlogi.
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•
•

H3: Strokovnjaki za UČV svoji osebni, strokovni in profesionalni rasti posvečajo
premalo časa in pozornosti, zato niso pripravljeni na nove izzive, ki jih prinaša razvoj.
H4: Strokovnjaki za UČV v javni upravi imajo slabše razvite dejanske kompetence v
primerjavi s strokovnjaki v zasebnem sektorju.

Osnovni namen in cilji magistrske naloge
Osnovni namen proučevanja oziroma raziskovanja je bil preveriti, ali je sistem kompetenc
v javni upravi že zasnovan, in če je, kakšne rezultate daje, v kolikor je tudi implementiran.
Eden od namenov je bil tudi zasnovati predlog kompetenčnega modela in kompetenčnega
profila za strokovnjake za UČV v državni upravi in poudariti pomen kadrovske funkcije.
Prav tako je bil namen opraviti primerjavo razvitosti kompetenc strokovnjakov za UČV v
zasebnem in javnem sektorju. Nenazadnje je bil namen izdelati priporočila za nadaljnje
ukrepe oziroma aktivnosti v smeri izboljšave UČV oziroma modernizacije kadrovske
funkcije v javni upravi.
Predmet proučevanja je bila vloga strokovnjaka za UČV kot ključnega nosilca kadrovske
funkcije, njegove naloge, odgovornosti in vloga v prihodnosti. Od njegove kompetentnosti
je namreč odvisna prihodnost kadrovske funkcije kot tudi obstoj, razvoj in perspektiva
organizacije.
Eden izmed ciljev raziskovanja je bil ugotoviti, ali so vloge in odgovornosti za kader
porazdeljene med vse nosilce, ter koliko časa strokovnjaki za UČV namenijo opravljanju
administrativnih, svetovalnih oziroma razvojnih nalog. Cilj je bil tudi ugotoviti, ali
strokovnjaki za UČV dobro poznajo svojo vlogo in kakšen je razkorak med dejanskimi in
pričakovanimi kompetencami strokovnjakov za UČV.
Ocena že opravljenih raziskav
Na podlagi proučevanja razpoložljive literature in virov je mogoče ugotoviti, da se
raziskovanja področja kompetenc in modelov kompetenc za strokovnjake za UČV v javni
upravi še nihče ni lotil. Prvi primer raziskav na področju kompetenčnega modela v državni
upravi je izvedel dr. Janez Stare v svoji doktorski disertaciji z naslovom Povezanost
osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja v organih državne uprave.
Izoblikoval je predlog modela kompetenc vodij in kompetenčnega profila vodij v državni
upravi.
Nadalje je mag. Alenka Kveder v svoji magistrski nalogi proučila kompetenčni model vodij
na Geodetski upravi Republike Slovenije in zasnovala kompetenčni model za nižji in
srednji upravni menedžment. Kompetence vodij v Davčni upravi Republike Slovenije je
proučeval tudi mag. Mitja Zakonšek, medtem ko je mag. Marija Klavs pri proučevanju
kompetentnosti zaposlenih glavno pozornost namenila Službi za UČV v istem državnem
organu.
Bolj poglobljeno se je proučevanja kompetentnosti strokovnjakov za UČV lotil dr. Andrej
Kohont v magistrski nalogi z naslovom Kompetenčni profili slovenskih strokovnjakov za
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upravljanje človeških virov in v doktorski disertaciji z naslovom Vloge in kompetence
menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije.
S projektom Določitev kompetenc zaposlenih v javni upravi so bile v letu 2007 v okviru
Ciljno raziskovalnega programa (CRP) Konkurenčnost Slovenije 2006–2013 in tematskega
sklopa Razvoj sistema učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja izoblikovane generične
kompetence na področju vodenja. Razvita je bila tudi metodologija za oblikovanje modela
kompetenc ter določitev profilov posameznih kompetenc. Navedeni projekt je zelo
pomemben prispevek in izhodišče za oblikovanje kompetenčnih modelov in profilov za
javne uslužbence.
Navedene magistrske naloge, obe doktorski disertaciji in izsledki raziskovalnega programa
so bili pomembno izhodišče in vodilo pri oblikovanju predloga kompetenčnega modela
strokovnjakov za UČV v državni upravi. V veliko pomoč pri zasnovi in oblikovanju predloga
so bili zaključki, do katerih je prišel dr. Andrej Kohont v svoji raziskavi. Predlog modela
kompetenc in kompetenčnega profila vodij v državni upravi, ki ga je pripravil dr. Janez
Stare, pa je bil v veliko pomoč pri zasnovi predloga kompetenčnega profila za menedžerja
ČV.
Metode raziskovanja
Magistrska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del zajema spoznanja različnih avtorjev s
predstavitvijo teoretične obravnave pojmov s proučevanega področja in različnih modelov
na področju ravnanja z ljudmi pri delu. Prav tako so predstavljeni različni sistemi, pristopi,
metode oziroma orodja za UČV. Pri pripravi teoretičnega dela naloge je bila uporabljena
metoda deskripcije, ki je služila za opis proučevanega področja v smislu opisovanja
dejstev in procesov. Zgodovinska metoda je služila za oris razvoja kadrovske funkcije od
njenega začetka pa vse do danes. Na podlagi pregleda literature in virov so s pomočjo
metode kompilacije povzeta opazovanja, spoznanja, stališča in ugotovljena dejstva
različnih avtorjev.
V drugem delu magistrske naloge so navedeni izsledki izvedene raziskave s področja
kompetenc strokovnjakov za UČV, pri čemer je bila uporabljena metoda anketiranja. S
pomočjo statistične metode so bili pridobljeni podatki, informacije, stališča, mnenja in
predlogi glede proučevanega področja obdelani v programu SPSS. Za preerjanje podatkov
je bil uporabljen tudi T-test.
Pripravo magistrske naloge so spremljale nekatere omejitve in težave. Prva težava je bila
neenotna in nedosledna opredelitev osnovnih pojmov. Oviro je nadalje predstavljalo
pomanjkanje ustrezne strokovne literature na področju kompetenc strokovnjakov za UČV
v državni upravi in neobstoj raziskave, ki bi imela strokovno oziroma znanstveno veljavo.
Težava pri določitvi vzorca za anketiranje je bila pridobitev podatkov o strokovnjakih, ki
izvajajo kadrovsko funkcijo. Zaradi tega so bili anketni vprašalniki poslani na uradne
elektronske naslove in odziv respondentov je bil bistveno manjši od pričakovanega.
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Omejitev je predstavljal tudi izjemno slab odziv na povabilo k izpolnjevanju anketnega
vprašalnika s strani članov Društva kadrovskih delavcev.
Struktura magistrskega dela
V okviru teoretičnega sklopa je magistrska naloga razdeljena v šest med seboj povezanih
poglavij. V uvodnem delu so opredeljeni predmet, namen in cilji ter hipoteze in metode, ki
so bile uporabljene pri proučevanju, navedene so tudi težave in omejitve, ki so spremljale
raziskavo in pripravo naloge.
V drugem poglavju je osrednja pozornost namenjena teoretični predstavitvi strateškega
pomena kadrov in njihovemu razvoju. Predstavljene so prednosti, ki jih prinaša sistem
razvoja kadrov, in kakšne cilje zasleduje. Poglavje je zaključeno z opisom sistema razvoja
kadrov v državni upravi s podrobnejšo predstavitvijo novih pristopov oziroma orodij za
UČV v javnem sektorju.
V tretjem poglavju je opredeljena kadrovska funkcija, njena organizacija, vloga in pomen
v organizaciji. Nadalje je opisan zgodovinski razvoj kadrovske funkcije v tujini in v
Sloveniji. Predstavljeni so nosilci te funkcije in podrobnejša primerjava UČV v evropskem
prostoru. Prav tako je predstavljena primerjava značilnosti kadrovskega menedžmenta in
UČV ter modeli. Poglavje je zaključeno s predstavitvijo kadrovske funkcije v državni
upravi, in sicer pred modernizacijo javne uprave in po njej ter UČV v državni upravi.
Vlogi, pomenu in nalogam, ki jih opravljajo tako kadrovski menedžerji kot strokovnjaki za
UČV, je osrednja pozornost namenjena v četrtem poglavju. Predstavljena je tipologija
vlog, ki jo je zasnoval Ulrich, in izpostavljena problematika v povezavi s profesionalizacijo
vloge strokovnjaka za UČV. Predstavljene so naloge strokovnjaka za UČV v državni upravi
in pričakovanja glede njegove vloge v prihodnosti.
V petem poglavju so opredeljene različne opredelitve pojma kompetenc, predstavljena sta
pomen in razvrstitev kompetenc. Sledi predstavitev pojma kompetenčega modela in
kompetenčnega profila ter posameznih faz izgradnje kompetenčnega modela.
Izpostavljene so prednosti, ki jih ima kompetenčni model pri povezovanju bistvenih
kadrovskih orodij za UČV, in sicer letnega pogovora, sistema izobraževanja, usposabljanja
in izpopolnjevanja, ocenjevanja delovne uspešnosti, nagrajevanja ter napredovanja
zaposlenih.
Peto poglavje služi kot vsebinsko nadaljevanje s poudarkom na predstavitvi posebnosti in
preverjanju dosedanjih praks kompetenčnega pristopa v javnem sektorju. V šestem
poglavju so predstavljeni pomen in vrste kompetenc, značilnih za delo javnih uslužbencev.
Predstavljeni so izsledki raziskovalne naloge, ki so podlaga za zasnovo kompetenčnega
modela vodenja in so pomembno izhodišče pri zasnovi in implementaciji kompetenčnega
pristopa v javnem sektorju. Podrobno so predstavljene in opisane kompetence prej
navedenega modela. Poglavje je zaključeno s predstavitvijo prednosti upravljanja s
kompetencami v državni upravi.
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V sedmem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena z anketiranjem
strokovnjakov za UČV v javni upravi in v zasebnem sektorju. Naveden je potek
raziskovanja in rezulati splošnega ter vsebinskega dela raziskave. V okviru splošnega dela
so navedeni demografski podatki, v vsebinskem pa obstoj kompetenčnega pristopa,
stopnja kompetentnosti strokovnjakov za UČV v javnem sektorju in primerjava
kompetentnosti le-teh s kompetentnostjo strokovnjakov iz zasebnega sektorja.
Osmo poglavje zajema zasnovo predloga kompetenčnega modela za menedžerja za ČV in
strokovnjaka za UČV v državni upravi ter zasnovo predloga kompetenčnih profilov.
Rezultati raziskave so potrdili potrebo po kompetentnih strokovnjakih za UČV v državni
upravi, kar je navedeno v devetem poglavju. Rezultati so nakazali možnosti in načine za
izboljšave sistema razvoja javnih uslužbencev s pomočjo kompetenčnega pristopa.
Deseto poglavje je namenjeno preverjanju in obrazložitvam hipotez, medtem ko je
enajsto namenjeno opredelitvi prispevka raziskovanja k znanosti in stroki ter dvanajsto
predstavitvi uporabnosti rezultatov raziskovanja. Sledi zaključek z ugotovitvami in predlogi
za izboljšave.
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2 STRATEŠKI POMEN KADROV IN SISTEM RAZVOJA KADROV
Spremembe na trgu, močan vpliv globalizacije, (ne)prožnost zaposlitve in izjemen razvoj
informacijske tehnologije ter drugi sodobni pojavi so po mnenju Lipičnika (Možina et al.,
2002, str. 445–465) tako hitri, da je vsako analitično pojmovanje ljudi pri delu prepočasno
in neučinkovito in ne daje odgovorov na tista vprašanja, ki jih in ko jih pri ravnanju z
ljudmi kot viri potrebujemo. Po njegovem na ravnanje z ljudmi pri delu ne vpliva zgolj
poznavanje načinov dela z ljudmi, ampak je bistvenega pomena, da je to ravnanje
povezano izključno z osnovno strategijo organizacije.
Če želimo obravnavati in uporabljati pojem ravnanje z zaposlenimi, moramo najprej
opredeliti pojem organizacija2. Ivanko (2007, str. 9–16) meni, da pojma organizacija ni
mogoče enotno opredeliti, ker se z opredelitvijo ukvarjajo ljudje različnih poklicev. Povzel
je opredelitve številnih avtorjev in oblikoval štiri temeljna pojmovanja organizacije. Po prvi
opredelitvi je organizacija zavestna človekova dejavnost usklajevanja proizvodnih
ustvarjalcev ali tehnika kombiniranja procesov z namenom zagotavljanja večje smotrnosti.
Nadalje organizacijo pojmuje kot sociotehnični sistem, ki je vsaka kombinacija tehničnih in
naravnih sistemov, od katerih je najmanj eden od podsistemov človek. Organizacijo je
nadalje opredelil tudi kot sestav medsebojnih razmerij vseh udeležencev, ki združujejo
svoje delo zaradi smotrnega uresničevanja skupnih ciljev, in nenazadnje je organizacija
znanstvena disciplina, ki raziskuje, oblikuje in uporablja zakonitosti, metode,
organizacijska sredstva in načela za organiziranje, razvijanje, upravljanje, prilagajanje in
ukinjanje sociotehničnih sistemov.
Kramberger, Ilič in Kohont (Svetlik et al., 2004, str. 4) so organizacijo pojmovali kot
dinamično strukturo internih in eksternih socialnih vezi, razmerja med ljudmi pa so odsev
splošnejših kulturnih in političnih razmerij, v katerih organizacije rešujejo vse probleme.
Skozi zgodovino se je pojem kader3, kot tudi vloga, pomen in položaj v družbi, vseskozi
spreminjal oziroma se je razvijal, na kar je vplivalo več različnih dejavnikov, med katerimi
velja izpostaviti družbeni razvoj, ekonomsko ureditev, izjemen razvoj tehnologije in
globalizacijo. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pojem kader opredeljuje kot
delavci, usposobljeni za določeno področje, stroko.
Na začetku industrijskega razvoja so si vlogo zaposlenih zamišljali kot podporo stroju s
ponavljajočim se številom kratkih in enostavnih operacij oziroma je veljala podobna
mehanska zakonitost vedenja tako pri človeku kot pri delovanju stroja. To je bilo značilno
za t. i. klasični koncept znanstvenega menedžmenta v začetku 20. stoletja (Možina, 1998,
str. 6–7). Organizacijo so si v tem obdobju zamišljali kot piramido s cilji na vrhu,
uresničevanje ciljev pa je bilo mogoče doseči le z načrtnim oblikovanjem delovnih mest,
2

Izraz organizacija je grškega izvora, organon pomeni ud ali del telesa, instrument v večjem orkestru.
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Pojem kader izvira iz francoske besede cadre, ki pomeni osnovni skupek načrtno šolanih delavcev.
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določitvijo pogojev za njegovo zasedbo ter ljudmi, ki bodo ustrezali opisanim pogojem. To
teorijo so označili kot tradicionalno teorijo o delu z ljudmi. Glavne podmene te teorije so,
da zaposleni sovražijo delo in jih je treba k delu priganjati, da je njihov osnovni motiv za
delo plačilo in da si le malo delavcev želi ustvarjalno delo.
Togo obnašanje zaposlenih ni več zadoščalo za zadovoljevanje potreb uporabnikov, zato
je bilo treba človeku nameniti vidnejšo vlogo, kar pa je menedžerje postavilo pred nove
izzive. Pomen človeka kot dejavnika je poudarila teorija o medčloveških odnosih, katere
predstavnik je McGregor s teorijo Y (Možina, 1998, str. 6–7). Podmene te teorije so, da si
zaposleni želijo biti koristni, pomembni, pripadni, prepoznavni in zadovoljni na svojih
delovnih mestih ter obveščeni o rezultatih svojega dela.
Da ljudje radi opravljajo svoje delo in da se bo človek, ki je predan ciljem, usmerjal sam,
je podmena teorije ravnanja s kadrovskimi viri. Podmeni te teorije sta, da zaposleni
razpolagajo z veliko ustvarjalnostjo, ko gre za reševanje organizacijskih problemov, in da
je intelektualni potencial zaposlenih le delno izkoriščen (Možina, 1998, str. 6–7).
Sredi šestdesetih let preteklega stoletja se je vzpostavil temelj za sodobne pristope k
človeku in ravnanju z njim pri delu. Spremenjena vloga človeka in njegov pomen v
organizacijskem procesu sta privedla do spoznanja, da je človek s svojim znanjem,
sposobnostmi ter motiviranostjo najpomembnejši proizvodni tvorec (Možina, 1998, str. 7).
Svetlik in Zupanova (2009, str. 46) navajata, da so zaposlene v tradicionalnih
organizacijah obravnavali kot organizacijske ljudi4, ki so se ob vstopu v organizacijo morali
odpovedati svojim osebnim ciljem ter se v celoti podrediti ciljem in zahtevam organizacije.
V tradicionalnih organizacijah se je od zaposlenih zahtevala lojalnost v zameno za varnost
zaposlitve. Organizacije so se v 20. stoletju postopoma spreminjale in se razvijale ter
sprejemale sodobnejša menedžerska načela, vendar niso bile v zadostni meri pripravljene
na poslovanje v povsem drugačnih razmerah. Huda konkurenca in globalizacija ter
izjemen razvoj informacijske tehnologije so vplivali na nenehen razvoj organizacij. Ti novi
načini dela v ospredje postavljajo ljudi, ki postajajo glavni nosilci znanja.
V sodobni organizaciji je zaposlenim v zameno za doseženo konkurenčnost ponujena
možnost njihovega osebnega in strokovnega razvoja, pri tem pa menedžment na
zaposlene prenaša jasno vizijo, vrednote in cilje ter jim omogoča učinkovito izmenjavo
informacij, usposabljanje in razvoj, dobre delovne pogoje, ustrezno delovno klimo ter nudi
ustrezen razlog, da si zaposleni želijo ostati v organizaciji. Ljudje so ključni izvor
konkurenčnosti, zato uspešne organizacije namenjajo razvoju kadra čedalje več
pozornosti, da so korak pred ostalo konkurenco. V praksi lahko najdemo številne izvirne
pristope pri izboru sodelavcev, usposabljanju, oblikovanju sistema plač in nagrajevanja ter
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Prvi je pojem vpeljal W. H. White v svoji knjigi z naslovom The organization Man (1996).
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pri drugih pomembnih področjih za zaposlene, npr. fleksibilen delovni čas, delo na domu,
organizirano varstvo otrok v organizaciji ipd.

2.1 VLOGA IN POMEN KADROV
Veliko menedžerjev se že zaveda, da so zaposleni največje bogastvo neprecenljive
vrednosti, da so ključni in nepogrešljivi vir za konkurenčni boj na trgu, predvsem v času
globalnih in gospodarskih sprememb. Celoten menedžment je odgovoren za zagotavljanje
pogojev, ki kadrom omogočajo ustrezno in vzpodbudno delovno klimo, dobro dvosmerno
komunikacijo ter spoštljive in korektne medsebojne odnose, ohranjanje in krepitev
strokovne usposobljenosti, zadovoljstvo pri delu, motivacijo, osebni in delovni razvoj ter
kariero. Prav tako je pomembno, da menedžment zna prenesti vizijo in cilje na vse
zaposlene oziroma da pri vodenju daje dober zgled s svojim pričakovanim vedenjem, saj
je običajno stanje duha v organizaciji v prvi vrsti odvisno prav od menedžmenta.
Zaposleni lahko v urejenem in stimulativnem poslovnem okolju resnično prispevajo velik
delež k uspešnemu poslovanju organizacije in na najboljši način predstavljajo organizacijo
navzven oziroma na trgu. Njihov prispevek se odraža v kakovostnejših izdelkih oziroma
storitvah, v učinkoviti uporabi razpoložljivih virov in hitri prilagoditvi vedno novim
zahtevam na trgu ter v težnji po napredku in razvoju. Z vstopom v informacijsko dobo se
od zaposlenih zahteva, da bodo popolnoma sposobni zadostiti zahtevam in pričakovanju
organizacije, katere cilj je optimizirati alokacijo vseh resursov (Zjalić, 2009, str. 103).
Ljudje imajo raznovrstne potrebe, želje, pričakovanja in motive za delo. Možina (Možina et
al., 2002, str. 5) meni, da so kadri ljudje, ki lahko ustvarjalno sodelujejo pri delu,
načrtovanju, odločanju in izvajanju nalog za dosego osebnih in delovnih ciljev v
organizaciji. Kadri so torej ljudje, ki v najširšem smislu sodelujejo v neki obliki
organiziranega dela. Pojem se je dodobra uveljavil tudi v Sloveniji in se ga pogosto
uporablja, kadar je govora o ljudeh, zaposlenih oziroma delavcih v organizacijah. Merkač
Skokova (2005, str. 19) pripisuje kadrom še večji pomen, saj po njenem predstavljajo
največji potencial in konkurenčno prednost za organizacije, zato jih je treba jemati kot
poslovno naložbo oziroma investicijo, in ne kot strošek.
Za Florjančiča (2004, str. 30) so kadri v širšem smislu ljudje, ki sodelujejo v organizirani
obliki človeškega dela. Po njegovem so kadri najpomembnejši element v vsaki
organizaciji, kjer se uresničujejo posamični in skupinski cilji, in v ožjem smislu
predstavljajo vse delovne ljudi. Človeški viri so najbolj spremenljivi in jih je najtežje
obvladovati, zato je njihov potencial, če ga menedžment zna prepoznati in z njim
upravljati, konkurenčna prednost.
Slovenski avtorji zelo različno prevajajo angleški pojem Human Resource (HR) oziroma
Human Resource Management (HRM). Lipičnik (Možina et al., 2002, str. 445–465) meni,
da je pojem človeški viri neposreden prevod HR, ki pa slovenskim razmeram in etiki ne
ustreza najbolje, zato uvaja pojem ljudje kot viri, pri čemer v okviru pojma človeški viri
(ČV) izpostavlja vsaj tri zanimive vire, in sicer znanje, sposobnosti in motivacijo, ki zanj
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kot celota predstavljajo zmožnosti. Meni, da je zato treba ravnati s celim človekom, in ne
s človekom kot virom, pri čemer ne gre za pravilno ali nepravilno rabo pojma, ampak
izpostavlja etično in človeku dostojno razumevanje ljudi.
Za Brejca (2002, str. 23–24) so pojmi ravnanje s ČV ali ravnanje z ljudmi pri delu ali
menedžment kadrovskih virov sinonimi. Pojem ravnanje s ČV je po njegovem mnogo širši
kot pojem kadrovska dejavnost, saj gre za nov pogled na vlogo ljudi v organizaciji, ki ni
omejen zgolj na klasično kadrovsko službo, ampak se širi na vse ravni vodenja. Da bi
jasno razmejili pojme v tej magistrski nalogi pojem upravljanje človeških virov (UČV)
predstavlja ravnanje z ljudmi pri delu v najširšem smislu. Pojem UČV je namreč mogoče
zaslediti tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju oziroma ga stroka v zadnjem času
najpogosteje uporablja, ne glede na to, da nekateri avtorji za ravnanje z ljudmi pri delu
uporabljajo pojem menedžment človeških virov (MČV).
DeSimone in Harris (1998, str. 6–7) definirata HRM kot učinkovito rabo ČV za doseganje
organizacijskih clijev in strategij. Po njunem je odgovornost za HRM razdeljena med
kadrovske strokovnjake in linijske vodje. Ločita glavno in sekundarno funkcijo. V glavno
funkcijo umeščata pridobivanje in izbor kadra, določanje plače in ugodnosti,
organizacijsko klimo, načrtovanje kadra, zagotavljanje enakih možnosti zaposlitve in
razvoj kadra, medtem ko v sekundarno funkcijo uvrščata sistemske aktivnosti, ohranjanje
odgovornosti ter sistem za raziskovanje.
Storey (2001, str. 9) meni, da ČV predstavljajo konkurenčno prednost in po njegovem se
uspešne organizacije od manj uspešnih razlikujejo po pripadnosti in zavzetosti zaposlenih.
Odločitve o UČV imajo po njegovem strateški pomen in zato bi morale biti politike UČV
integrirane v poslovno strategijo oziroma bi morale na poslovni strategiji temeljiti, jo
dopolnjevati in prispevati k njeni uresničitvi. Po njegovem so ključnega pomena pri
prenosu politik UČV linijski vodje.
Možini, Svetliku in Iliču so izhodišča za opredelitev pojma kadrovski viri oziroma ČV
sposobnosti in zmožnosti. Možina (1998, str. 3) s kadrovskimi viri opredeljuje zaposlene,
njihove sposobnosti, znanja, motiviranost, vrednote, navezanost na skupino, organizacijo
in pripravljenost na sodelovanje. Kadrovski viri so po njegovem najpomembnejše
premoženje, ki ga ima organizacija, učinkovito upravljanje z njimi pa je ključ do
uspešnega poslovanja. Uspešnost katere koli organizacije je po njegovem v glavnem
odvisna od smotrnega usklajevanja in razvijanja vseh obstoječih virov, tj. kadrovskih,
finančnih, tržnih, tehnoloških in drugih, glede na cilje organizacije.
Lipičnik (1998, str. 26) loči ČV v širšem in ožjem smislu. Zanj so ČV v širšem smislu
človekove psihične, fiziološke in fizične zmožnosti, pri tem pa razlikuje zmožnosti glede na
način pridobivanja le-teh. ČV v ožjem smislu zanj predstavljajo večinoma sposobnosti,
znanje in motivacija. Svetlik (2004) ČV ne enači z ljudmi, temveč z njihovimi
sposobnostmi, značajem, spretnostmi in kompetencami, ki jih pri svojem delu uporabljajo
zaposleni posamezniki.
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Podmena, da je človek najpomembnejši vir in da so zaposleni najpomembnejše
premoženje, ki ga ima organizacija, pripisuje kadrovskim virom strateški pomen. Ustrezno
ravnanje z njimi postaja ključ do uspeha, ki ga je mogoče dosegati, če so kadrovske
politike in ukrepi ter poslovne dejavnosti organizacije tesno povezane pri uresničevanju
ciljev organizacije (Možina et al., 1998, str. 7).
Goleševa in Škrabova (2012, str. 3) menita, da potrditev o tem, ali imajo kadri nujno
potrebno strateško vlogo v organizaciji, dajo odgovori na naslednja vprašanja:
1. Kaj kader dela, da bi notranjim strankam zagotavljal doprinos k dodani vrednosti?
2. Kako organizacijska enota, ki je pristojna za izvedbeno raven kadrovske funkcije,
lahko prispeva k dobičku oziroma dodani vrednosti organizacije?
3. Kako organizacija meri učinkovitost kadra?
4. Kako investirati v kader?
5. Katero kadrovsko strategijo uporabiti za premik poslovanja z ene k drugi točki?
6. Zakaj si zaposleni želijo ostati v organizaciji?
7. Na kakšen način priti do organizacijske enote, ki je pristojna za izvedbeno raven
kadrovske funkcije, ki bo boljša od konkurence?
8. Kaj je treba postoriti na področju UČV, da bi si izboljšali konkurenčni položaj?
9. Katera sprememba, ki jo lahko dosežemo, je tista, ki bo organizacijo najbolje
pripravila za prihodnje izzive?
Avtorici menita, da v kolikor organizacija nima jasnih odgovorov na navedena vprašanja,
ni mogoče govoriti o tem, da kader predstavlja konkurenčno prednost, in organizacija ni
zmožna slediti konkurenci, kaj šele narekovati hitrost razvoja.
Uspešnost posamezne organizacije je v največji možni meri odvisna od njene sposobnosti,
da pravočasno zazna, kako izkoristiti priložnost v notranjem in zunanjem okolju (Možina et
al., 1998, str. 8). Pojave uspešnih organizacij je bilo mogoče pojasniti z odkritjem, da je
človek s svojo sposobnostjo načrtovanja in prilagajanja spremembam v okolju ključni
dejavnik. Pomembno je, da organizacija doseže optimalno ravnotežje med vizijo5,

5

Vizija je projekcija stanja prihodnosti.
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poslanstvom6, cilji7, organizacijsko kulturo8 in strategijo organizacije9. Poleg tega pa je
pomebno tudi, da priprava vseh ključnih dokumentov in sistemov organizacije temelji na
odličnem poznavanju razvojnega potenciala kadra, ker bo v največji meri prav od tega
odvisno, kako se bo odzivala na nenehne spremembe, ki vplivajo tako na obstoj kot tudi
na njen razvoj.

2.2 STRATEGIJA RAZVOJA KADROV
V teoriji in praksi se pojma razvoj kadrov in usposabljanje v organizaciji nenehno
prepletata, meja med njima pa je pogosto zabrisana in nejasna. Prav tako se zavoljo tega
prepletajo tudi posamezni procesi v okviru kadrovske funkcije. Prve opredelitve in potrebe
po uvajanju sistematičnega in načrtovanega razvoja kadrov v organizacijah zasledimo v
strokovni literaturi sredi osemdesetih let.
Uspešnost in razvoj posamezne organizacije sta v veliki meri odvisna od celovite poslovne
strategije, v okviru le-te pa bi morala imeti strategija razvoja kadrov prav poseben pomen.
Zjalićeva (2009, str. 109) je prepričana, da bi se morala strategija razvoja kadrov nasloniti
na organizacijsko strategijo in cilje organizacije ter izhajati iz prepoznanega razvojnega
potenciala kadra oziroma zmožnosti za njeno realizacijo. Goleševa in Škrabova (2012, str.
4) pa menita, da je nujno potrebna dvosmerna povezanost med strateškim načrtovanjem
in strategijo razvoja kadra ter njuna nenehna interakcija.
DeSimone in Haris (1998, str. 11) menita, da bi strategija razvoja kadra morala odgovoriti
na naslednja vprašanja: Ali so organizacijska stategija, politike in programi jasno
postavljeni? Ali je strategija razvoja skladna s poslanstvom organizacije in okoljem? Kako
uspešna je funkcija razvoja kadra pri izboljševanju posameznika pri njegovih nalogah? In
nenazadnje, ali so koncepti in metode primerni za evalvacijo?
Razvoj kadrov kot del strategije organizacije pripomore tudi k oblikovanju kulture v
organizaciji skladno z želenimi vrednotami. Odlična organizacijska kultura je privlačna za
vstop najboljšega kadra, ki v taki delovni sredini običajno ostane dalj časa. Strateško
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Poslanstvo je opredelitev, kaj organizacija želi biti ali postati.

7

Cilji so želena prihodnja stanja, ki si jih posamezniki, skupine ali organizacije prizadevajo doseči.

8

Organizacijska kultura je vzorec temeljnih domnev in prepričanj, ki so skupne vsem članom organizacije in se po njih
ravnajo.
9
Strategija je vsaka možna poslovna usmeritev, ki obeta, če bo uresničena, da bomo dosegli načrtovane cilje. Pojem
strategija izvira iz grške besede "strategos", kar pomeni vojskovodja in v prvotnem pomenu označuje spretnost in znanje za
usmerjanje vojaških sil, ter se je na poslovno področje prenesel z razvojem teorije iger. Ivanko (Ivanko, 1992, str. 19–36)
na poslovnem področju loči strategijo v ožjem in širšem pomenu. Zanj je strategija v ožjem pomenu izbira opredeljenih
ciljev in alokacija virov za doseganje teh ciljev. Širši pojem pa se dotika pojma politika. Oba se nanašata na vprašanja, ki so
pomembna za uspešno poslovanje in delovanje organizacije.
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naravnan sistem razvoja kadrov omogoča, poleg razvoja zaposlenih, tudi načrtovanje
aktivnosti, ki jih je treba izpeljati, da se bo lahko kader fleksibilno odzval na kakršne koli
spremembe, ki bi utegnile vplivati na preživetje oziroma razvoj organizacije.
Prvotno so različni avtorji uporabljali pojem razvoj kadrov predvsem kot sinonim za
usposabljanje v organizaciji. S postopnim vključevanjem tudi drugih kadrovskih ukrepov in
postopkov pa je pridobival vedno širši pomen (Možina, 1998, str. 44–45). Možina definira
pojem razvoj kadrov kot sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in
nadzorovanja vseh kadrovsko-izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih
strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju vseh zaposlenih. Instrumenti razvoja
kadrov so med seboj povezani in prepleteni sistemi sprejemanja, premeščanja,
napredovanja in izobraževanja kadrov.
Področja delovanja razvoja kadrov so po Možini:
• usmerjanje zaposlenih in mladine v izobraževanje za pridobitev ustreznih poklicev,
smeri in stopenj strokovne izobrazbe,
• strokovno uvajanje novo sprejetih delavcev,
• zagotavljanje menedžerskih in ključnih strokovnih kadrov ter njihova priprava za
prevzem določenih funkcij,
• sistematičen in stalen strokovni, delovni in osebnostni razvoj zaposlenih, skladen z
zahtevami dela,
• spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih,
• zagotavljanje prenosa znanja na vseh ravneh in med njimi,
• razvoj čuta pripadnosti zaposlenih organizaciji.
DeSimone in Haris (1998, str. 2–3) razvoj kadrov definirata kot splet sistematičnih in
načrtovanih aktivnosti v organizaciji, ki zaposlenim zagotavljajo, da pridobijo znanja in
spretnosti za opravljanje vseh sedanjih in prihodnjih delovnih izzivov. Razvoj posameznika
se lahko prične z vstopom v organizacijo in se nadaljuje skozi njegovo celotno delovno
kariero. Razvojni programi morajo biti vključeni v organizacijsko strategijo, ki bo
zagotavljala uspešno in učinkovito uporabo virov.
Organizacija, če želi biti konkurenčna na trgu, mora prepoznati, spremljati in zagotavljati
razvoj posameznikovih sposobnosti, zmožnosti in potencial oziroma mora oblikovati svoj
sistem razvoja kadrov. Ključnega pomena je izgradnja lastnega sistema, kajti zgolj prenos,
četudi zelo uspešno implementiranega sistema razvoja iz druge organizacije, ni smotrna
rešitev. Sistem bo dal pričakovane in želene rezultate šele takrat, ko bo odražal potrebe in
posebnosti organizacije oziroma strukture njenega kadra in ko bo razpolagal s popolno
informacijo o razvojnem potencialu svojega kadra.
Razvoj zaposlenih Trevnova (1998, str. 197) obravnava kot posebno področje UČV, ki
vključuje naslednje dejavnosti:
• učenje, kot dolgoročno spremembo v vedenju, ki se pojavi kot posledica izkušenj in
prakse;
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• izobraževanje, ki je povezano s pridobivanjem znanja, razvijanjem vrednosti in
inteligence, ki se lahko uporabi na vseh področjih;
• razvoj, ki se nanaša na izboljšanje ali uresničevanje sposobnosti in možnosti
posameznika na podlagi učenja in izkušenj, ki si jih ta pridobi z izobraževanjem;
• usposabljanje, ki je opredeljeno kot načrtovana in sistematična sprememba vedenja,
ki je posledica spremljanja učnih primerov in programov, s katerimi je omogočeno
doseganje potrebne ravni znanja, spretnosti in sposobnosti za učinkovito izvedbo
dela.
Za ustrezno usmerjanje dejavnosti razvoja zaposlenih mora vrhnji menedžment sprejeti
določeno strategijo in pri njenem oblikovanju upoštevati oziroma izhajati iz strateškega
načrta organizacije. S strategijo razvoja zaposlenih se predvidi, kako bodo razvojni
procesi, politika ter programi, ki se nanašajo na razvoj zaposlenih, pripomogli k uresničitvi
poslovnih ciljev (Treven, 1998, str. 198).
Strateški razvoj kadrov je identifikacija in razvoj tistih srednjeročno in dolgoročno
potrebnih sposobnosti in izkustvenih zmožnosti zaposlenih, ki so nujen pogoj za
doseganje strateških ciljev organizacije. Sistem razvoja kadrov ne more biti učinkovit in
uspešen, če nima podpore vodstva organizacije. Vodstvo mora problematiko razvoja kadra
opredeliti v strateških načrtih, sistemu pa mora zagotoviti vse potrebne kadrovske,
materialne in finančne pogoje oziroma vire (Možina et al., 1998, str. 51–56).
Strateško usmerjene kadrovsko razvojne dejavnosti podpirajo realizacijo specifičnih
individualnih razvojnih programov, ki po mnenju Možine (1998, str. 54) temeljijo na:
• dolgoročnem načrtovanju kariere zaposlenih, predvsem naslednikov,
• vključevanju vodilnih menedžerjev in strokovnjakov v izvajanje programov, npr.
mentorstvo,
• reševanju strateško pomembnih ključnih problemov organizacije v okviru različnih
projektov, npr. projektno delo,
• razvojnih izkušnjah, npr. vodenje.
Drugo programsko sestavino sistema razvoja kadra pa po njegovem mnenju sestavljajo
skupinski razvojni načrti, s katerimi so opredeljene predvsem kratkoročne razvojne
dejavnosti in aktivnosti, ki so namenjene zagotavljanju stalnega usposabljanja. Torej gre
za zadovoljevanje tistih razvojnih potreb, ki jih lahko opredelimo v letnih načrtih
izobraževanja.

2.3 SISTEM RAZVOJA KADROV
Avtorja Florjančič in Jereb (1998, str. 30) menita, da je razvoj kadrov proces, v katerem
tako posameznik kot organizacija rasteta in v nekem času dosežeta svoj polni potencial.
Avtorja menita, da je bistvo nenehnega razvoja povezovanje dela in učenja ter
samorazvoj, glavna cilja, ki ju je mogoče doseči s povezovanjem učenja in dela, pa sta
doseganje operativnih ciljev in stalno povečevanje sposobnosti za učenje na vseh ravneh.
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Razvoj in usposabljanje, ki vključujeta tako posameznika kot organizacijo, sta trajna in
neprekinjena procesa in sta ena od temeljnih dejavnosti za spodbujanje razvoja
organizacije.
DeSimone in Haris (1998, str. 8–10) identificirata tri osnovne funkcije sistema razvoja
kadrov, in sicer usposabljanje in razvoj, organizacijski razvoj in razvoj kariere. V okvir
usposabljanja in razvoja po njunem sodi izboljšanje znanja, veščin in sposobnosti
posameznika, v okvir organizacijskega razvoja po njunem sodi izboljšanje učinkovitosti, v
okviru razvoja kariere pa avtorja ločita dva procesa, in sicer načrtovanje kariere in
upravljanje kariere.
2.3.1 POMEN SISTEMA RAZVOJA KADROV
Možina (2002, str. 63) vidi pomen razvoja kadrov v večji storilnosti, boljši kakovosti
izdelkov ali storitev in večji prilagodljivosti zaposlenih, medtem ko Florjančič in Jereb
(1998, str. 51) vidita pomen razvoja kadrov v zagotavljanju možnosti za strokovni, delovni
in osebni razvoj, v zagotavljanju možnosti napredovanja in s tem povezanih ugodnosti, v
povečanju zanesljivosti zaposlitve in socialne varnosti, v večji fleksibilnosti posameznika
ter v večji možnosti za poklicno samopotrjevanje.
Možina (2002, str. 56) meni, da je temeljna naloga sistema razvoja kadrov v zagotavljanju
optimalne poklicne, izobrazbene in kvalifikacijske strukture zaposlenih glede na sedanjo
razvitost in strateške cilje organizacije. Z vidika razvoja kadrov mora po njegovem (Možina
et al., 1998, str. 58) kadrovska in izobraževalna funkcija v organizaciji podpirati realizacijo
naslednjih procesov, nalog, postopkov in ukrepov:
•
•
•
•
•
•
•
•

ugotavljanje kadrovskih virov,
ugotavljanje in načrtovanje kadrovskih potreb,
načrtovanje pridobivanja kadrov,
izbor in sprejem kadrov,
nameščanje, premeščanje in nadomeščanje kadrov,
napredovanje kadrov,
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov,
obveščanje oziroma informiranje kadrov.

Pri tem je ključnega pomena, da vodilni kader načelno podpira in dejavno sodeluje pri
načrtovanju in uresničevanju razvojnih načrtov.
Razvoj kadrov lahko privede do pričakovanih rezultatov le na podlagi sistematičnega
načrta razvoja skozi daljše časovno obdobje. Ker je dolgoročna naložba, pomembnih
sprememb in resničnega napredka v razvoju sposobnosti zaposlenih ne moremo doseči
kar čez noč. Sistem razvoja kadrov prispeva k uspešnosti in učinkovitosti organizacije
tako, da zagotavlja optimalno usposobljenost zaposlenih za delo, da prispeva k motivaciji
zaposlenih in k izboljšanju določenih zunanjih dejavnikov (Možina et al., 1998, str. 51). Z
ustreznim sistemom razvoja kadrov lahko organizacija zagotovi optimalno usposobljen in
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motiviran kader, ki razpolaga s pravimi sposobnostmi in zmožnostmi ter z ustreznim
vedenjem dosega zastavljene cilje organizacije. Vsaka organizacija si s sistematičnim
razvojem kadrov zagotavlja svoj obstoj, razvoj in perspektivo.
Strateške usmeritve in organizacijska kultura opredeljujejo temeljne procese sistema
razvoja kadrov. Pri tem gre predvsem za procese, kot so: izbira kandidatov za razvoj,
usklajevanje interesov posameznikov z interesi organizacije, ocenjevanje delovne
uspešnosti in razvojnih zmožnosti, motiviranje kandidatov za razvoj ter priprava
individualnih in skupinskih razvojnih načrtov (Možina et al., 1998, str. 61).
Na sistem razvoja kadrov oziroma razvojno strategijo vpliva veliko najrazličnejših
dejavnikov. Medsebojna povezanost teh dejavnikov se označuje kot koncept razvoja
kadrov (Možina et al., 1998, str. 45–50). Izpostavlja pa se naslednje dejavnike, ki
bistveno vplivajo na sistem razvoja kadrov:
• tržni pogoji, ki organizacije silijo k večji prilagodljivosti ter s tem k uvajanju
ustrezne tehnologije in organizacije dela, kar vodi k ustreznemu prilagajanju
zaposlenih vedno novim zahtevam; pomembno je tudi poznavanje trga delovne
sile, saj je treba znotraj organizacije zagotoviti razvoj tistega kadra, ki ga na trgu
najbolj primanjkuje;
• dejavniki okolja, kot so socialna politika, politika zaposlovanja in delovnopravna
zakonodaja ter sistem poklicnega izobraževanja;
• sistem razvoja kadrov mora biti v funkciji razvojne strategije organizacije oziroma
ustrezna kadrovsko razvojna strategija mora biti sestavni del celovite razvojne
strategije organizacije;
• dejavnost in programi organizacije sta dejavnika, ki sta ključnega pomena, saj
poleg tehnologije in organizacije določata tudi potrebno število in vrsto kadra;
• tehnologija opredeljuje temeljno kadrovsko-izobrazbeno strukturo organizacije;
• sistem razvoja kadrov mora temeljiti na mikroorganizaciji dela, tj. opisih delovnih
mest s pogoji za zasedbo in opredelitvi zahtev po usposabljanju, da bodo zaposleni
kos novim delovnim izzivom;
• zagotavljanje pogojev za razvoj kadra, da bodo v vsakem trenutku najmanj
kritičen dejavnik;
• posameznik mora imeti prava in ustrezna znanja, ki jih zna in želi uporabiti pri
svojem delu, kajti kader je pri opravljanju dela uspešen in učinkovit, če zna in če
hoče, torej če je zadovoljen in motiviran;
• zagotovljanje dobrih delovnih pogojev, kjer se dober sistem ukvarja tudi z zasebno
in družinsko platjo življenja svojih zaposlenih;
• ocenjevanje delovne uspešnosti oziroma prispevka naj bo sistematično;
• kader mora biti ustrezno strokovno usposobljen, da se bo zmogel soočati z
nenehnimi spremembami in novimi zahtevami oziroma izzivi v prihodnosti.
V idealnem primeru se sistem razvoja sodelavca prične s štipendiranjem, nadaljuje s
pripravništvom oziroma uvajanjem in prvo razporeditvijo na delovno mesto. Nato se
razvoj nadaljuje s pridobivanjem delovnih izkušenj in prilagajanjem organizacijski kulturi,
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od sposobnosti in ambicij posameznika pa je odvisno njegovo napredovanje oziroma
kariera (Možina et al., 1998, str. 56).
Za Novakovo (2008, str. 147) je ustrezen sistem razvoja kadrov tisti, ki zagotavlja
odkrivanje potencialov, znanj in zmožnosti posameznika, njegovih potreb, hkrati pa
omogoča spremljanje in analiziranje razvoja tako osebnostnega kot strokovnega
potenciala ter načrtovanje razvoja in kariere z usmerjanjem v strokovno ali vodstveno
delo ter temu primerno usposabljanje. Merkač Skokova (2005, str. 143) pa meni, da
sistem razvoja kadrov posveča posebno pozornost načrtovanju kariere kadra, stalnemu
usposabljanju, privajanju na nov način dela ter sposobnosti hitrega odzivanja na
spremembe v okolju.
Sistem razvoja kadrov v organizaciji mora biti povezan s poslanstvom, vizijo in cilji, ki jih
želi organizacija uresničiti. Možina (2009, str. 506) meni, da morajo biti ostali sistemi
(sistemi zaposlovanja, učenja, nagrajevanja, napredovanja, internega komuniciranja idr.)
uglašeni s tem, sicer UČV ne bo zagotavljalo smiselne uporabe in razvoja vseh
potencialov. Nadaljnja predpostavka je, da je temeljna vrednota organizacije doseganje
postavljenih ciljev in da moč v organizaciji temelji na znanju, veščinah in odgovornosti.
Zaposleni morajo biti optimalno usposobljeni za svoje delo, poudarjen pa mora biti tudi
občutek pripadnosti organizaciji (Možina et al., 1998, str. 45).
2.3.2 CILJI SISTEMA RAZVOJA KADROV
Z vidika družbenega okolja so cilji sistema razvoja kadrov v zagotavljanju možnosti za
razvoj posameznika in s tem tudi družbe kot celote. Sistem razvoja kadrov mora
upoštevati interese organizacije, posameznika, pa tudi širše interese okolja. Z vidika
organizacije mora prispevati predvsem k večji učinkovitosti in konkurenčnosti. Možnosti
napredovanja in izobraževanja, ki jih zaposlenim zagotavlja sistem razvoja kadrov, so
tesno povezane tudi z individualnimi potrebami in interesi zaposlenih (Možina et al., 1998,
str. 51).
Temeljni cilj razvoja kadrov je pravočasno in učinkovito prilagajanje zaposlenih
spremembam v organizaciji in okolju. Večje in zahtevnejše so spremembe, daljši čas je
potreben za prilagajanje znanja, sposobnosti, stališč in vedenja zaposlenih tem
spremembam (Možina et al., 1998, str. 54). Eden izmed ciljev razvoja kadrov je doseganje
čim večje skladnosti med profilom zahteve delovnega mesta in profilom usposobljenosti
posameznega zaposlenega. Gre za ocenjevanje razkoraka med pričakovanim in dejanskim
potencialom kadra.
Merkač Skokova (2005, str. 143–144) deli razvoj kadra na strokovni, delovni in osebnostni
razvoj. Meni, da strokovni razvoj predstavlja doseženo raven formalne in neformalne
izobrazbe, kamor sodi razvoj preko izobraževanja z izbiro poklica, usposabljanjem in
strokovnim izpopolnjevanjem, ki zagotavljajo njegovo napredovanje pri delu. V okviru
strokovnega razvoja si posameznik po njenem mnenju povečuje svoje razumevanje in
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znanje, izboljšuje svoje spretnosti in sposobnosti, bolje dela na svojem trenutnem
položaju ali se pripravlja za nov položaj, ki ga lahko realno pričakuje v bližnji prihodnosti.
Strokovni razvoj je praktične narave in osredinjen na rezultate.
Delovni razvoj je za Merkač Skokovo (2005, str. 143–144) uveljavitev ali uspeh
posameznika na nekem področju delovanja. Značilnost te sestavine je, da je vedno
vezana na neko delovno okolje, v katerem posameznik deluje. Pogosto se delovni razvoj
povezuje tudi z doseganjem nekega delovnega položaja ali funkcije ali ga potrjujejo
delovni rezultati. Osebnostni razvoj pa definira kot razvoj osebnostnih lastnosti
posameznika v širšem smislu. Pri tem misli na splet osebnostnih lastnosti, vrednot,
motivov, stališč in interesov, ki skupaj s sposobnostmi in znanjem ter delovnimi dosežki
oblikujejo celovito osebnost posameznika.
Vodje bi morali ob pomoči strokovnjakov za UČV posameznike usposabljati, motivirati in
vzpodbujati za načrtovanje, uresničevanje, spremljanje in usmerjanje lastnega razvoja,
jim v tem procesu svetovati, skrbeti za usklajevanje ciljev posameznika s cilji skupine in
organizacije ter zagotavljati posameznikovo vključevanje v skupinski in organizacijski
razvoj.

2.4 SISTEM RAZVOJA KADROV V DRŽAVNI UPRAVI
Tako kot zasebni je tudi javni sektor podvržen nenehnim spremembam iz okolja, ki
vplivajo na vsakodnevno uspešnost opravljanja upravnih in strokovnih nalog. Stare
predstave o togi, nefleksibilni, strogo hierarhični organizaciji postopoma zamenjujejo
učinkovitejše, prijazne in k strankam usmerjene organizacije. Javni sektor10 stremi k cilju
večje učinkovitosti in racionalnega pristopa pri reševanju nalog s čim nižjimi vloženimi viri.
Če je poslanstvo državne uprave11 v najširšem smislu služiti državljanom, potem je cilj
vsakodnevnega dela in prizadevanj organizacij zagotavljati javne storitve in zadovoljstvo
strank. Za dosego tega cilja je treba razvijati človeški potencial. Korektni medsebojni
odnosi, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih so predpogoj za dobre odnose do strank,
vendar tudi to ne zadošča, če je samo sebi namen, potrebna je tudi opredeljena
odgovornost posameznika.
Razvoj kadra je po mnenju Kohonta (Svetlik et al., 2004, str. 294) vse pomembnejše
področje upravljanja. Na ta način se ustvarja interni kadrovski bazen v organizaciji, lahko
se dviguje kompetentnost vodij za učinkovitejše vodenje, prav tako pa se lahko motivira
zaposlene in hkrati krepi organizacijska kultura, kar velja tako za zasebni kot javni sektor.

10

Javni sektor po določbi 1. člena ZJU predstavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne
agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, če so posredni proračunski
uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
11

Državno upravo po ZJU predstavljajo državni organi in uprave lokalnih skupnosti.
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Klasično upravljanje kadrov v državni upravi je pred reformo državne uprave pomenilo čim
doslednejše izvajanje delovnopravne zakonodaje in vzdrževanje kadrovskih evidenc,
razvoja kadrov pa v državni upravi ni bilo mogoče zaznati (Pretnar, 2004, str. 27).
Kovačeva in Virant (2011, str. 40) izpostavljata ZJU kot enega pomembnejših t. i.
reformnih zakonov, katerega glavni poudarki so v prenovi sistema kadrovskega
načrtovanja in zaposlovanja, v decentralizaciji upravljanja kadrovskih virov in optimalni
izrabi le-teh, povečanju interne mobilnosti, oblikovanju ravni vrhunskih javnih
menedžerjev, profesionalizaciji in stabilnosti uprave, objektivnejšem sistemu izbire in
nagrajevanja ter vzpostavitvi politike horizontalnega usposabljanja in izpopolnjevanja.
Korade Purgova (Kovač in Virant, 2011, str. 125–126) pa dodaja, da je bil cilj novega
uslužbenskega sistema tudi uvedba elementov kariernega sistema, sistema usposabljanja,
sistema nazivov in delovnih mest, sistema izbire ter sistema nagrajevanja in
napredovanja, kar predstavlja sistem razvoja javnih uslužbencev.
ZJU je sledil standardom in načelom, kasnejše spremembe pa so pokazale nekolikšen
odmik, kar je bilo ugotovljeno v raziskavi12, ki je zajemala članice, ki so leta 2004 vstopile
v EU. Slovenija je po tej raziskavi uvrščena v sredino lestvice vseh novih članic, kar
pomeni, da je na nekaterih področjih napredovala, na drugih pa nazadovala. Med
neustreznimi rešitvami ZJU velja izpostaviti odpravo državnega izpita iz javne uprave, ki
ga je nadomestilo obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Na ta način je veliko
težje zagotavljati strokovnost javnih uslužbencev, ki vstopajo v uslužbenski sistem,
ugotavlja Korade Purgova (Kovač in Virant, 2011, str. 128–129), s tem pa se posledično
znižuje tudi raven kakovosti storitev.
Sistem razvoja javnih uslužbencev ponuja več različnih orodij, s katerimi se skuša približati
objektivnejšemu pristopu do njih, med temi pa velja izpostaviti letni pogovor s
sodelavcem, usposabljanje in izpopolnjevanje, ocenjevanje delovne uspešnosti,
napredovanje in kariera.
2.4.1 LETNI POGOVOR S SODELAVCEM
Razvoj uprave je po mnenju Stareta (2002, str. 1–8) možen zgolj preko strokovnega,
osebnostnega in delovnega razvoja javnih uslužbencev, ki pa je odvisen od njihove
pripravljenosti, motivacije in zavzetosti. V ta namen je treba več pozornosti usmeriti ČV in
njihovemu razvoju. Eden od instrumentov razvoja javnih uslužbencev predstavlja letni
pogovor s sodelavcem (LPS), ki ga je uvedel ZJU. Stare navaja, da je cilj LPS jasna
postavitev nalog, kritika nalog in nakazovanje možnosti za nadaljnji razvoj, kar vpliva na
kakovost delovnih odnosov in upravnega dela. 105. člen ZJU določa, da je nadrejeni
dolžan spremljati delo in kariero javnih uslužbencev in vsaj enkrat letno opraviti o tem
pogovor z vsakim javnim uslužbencem. LPS predstavlja instrument vodenja, ki temelji na

12

Rezultati raziskave so zapisani v poročilu Sigma Paper No. 44, 2009: Sustainability of Civil Service Reforms in Central and
Eastern Europe Five Years After EU Accession.
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zaupanju med vodjem in sodelavcem in je vodji v pomoč pri razvoju sodelavcev,
sodelavcem pa nudi možnost aktivnega sooblikovanja njihovega sedanjega in prihodnjega
položaja.
LPS je sistematično načrtovan in strukturiran pogovor med sodelavcem in njegovim
vodjem o širših ciljih in rezultatih dela, posebnih težavah, ki so povezane z delovnim
področjem, o vprašanju sodelovanja javnih uslužbencev ter o pričakovanjih glede
načrtovanja nadaljnjega razvoja javnega uslužbenca (Bagon, 2003, str. 16). Je torej
sestavni del procesa vodenja in predstavlja eno izmed bistvenih nalog vodje. Predmet LPS
so strokovna usposobljenost, primernost, kompetence13, v ozadju pa tudi presojanje
razvojnega potenciala javnega uslužbenca in delovne usmerjenosti. Slednje je vir za
načrtovanje in organizacijo razvoja ter izobraževanja vodilnih, vodstvenih in ključnih
strokovnih kadrov.
Z LPS je mogoče zbrati kakovostne informacije o zaposlenih, ki so podlaga za učinkovito
ravnanje z njimi, in odkriti ter razvijati potenciale, da bi jih kar najbolje izrabili (Majcen,
2003, str. 6). Večina vodij meni, da je LPS koristen instrument za razvoj javnega
uslužbenca. V LPS vidijo priložnost za oseben in usmerjen pogovor s sodelavcem, za
motivacijo sodelavca, za zbiranje podatkov o izobraževalnih potrebah in za zbiranje
predlogov glede izboljšanja oziroma optimizacije opravljanja dela in vodenja. Na ta način
vodja in sodelavec izmenjata mnenja, predstave in pričakovanja, ki jih imata drug do
drugega. Jasno opredelita cilje, ki so pomembni za organizacijo, in se dogovorita o
kriterijih za ocenjevanje opravljenega dela. Ob ponovnem pogovoru preverita, ali so bili
dogovori uspešno realizirani in kje so priložnosti za izboljšave. LPS je prav tako priložnost,
da sodelavec sam oceni svoj prispevek z vidika uspešnosti in predlaga izboljšave. Ob
zaključku pogovora se dogovorita o razvojnih ukrepih na podlagi prepoznanih potencialov
sodelavca in sooblikujeta predlog ukrepov nadaljnjega razvoja sodelavca in definiranje
prispevka obeh.
2.4.2 KARIERA JAVNIH USLUŽBENCEV
DeSimone in Harris (1998, str. 345) menita, da ima beseda kariera za ljudi različen
pomen, prav tako jo tudi strokovnjaki različno pojmujejo. Po njunem definicija vključuje
tako objektivna dejstva kot subjektivni pogled na delo, kot npr. vedenje, vrednote in
pričakovanja.
Pojem kariera14 ima še danes negativen prizvok, ker se pogosto povezuje z rivalstvom,
prizadevanjem za zmago za vsako ceno in brezobzirnim uspehom (Možina, 2002, str. 73).

13

Kompetence so znanja, veščine, sposobnosti in druge osebnostne lastnosti, ki so potrebne za uspešno opravljanje
določenega dela oziroma izvajanje določene vloge v organizacijski enoti.

14

Izraz kariera carrier je francoskega izvora in označuje življenjsko, poklicno pot, pomeni pa tudi narediti kariero, naglo
napredovati". Včasih je imel ta izraz bolj negativno konotacijo, kar pa se postopoma spreminja.
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Možina meni, da je delovna kariera tesno povezana s poklicno in strokovno kariero in
zlasti z doseženimi rezultati. Delovna kariera je proces, ki je načrtovan in določa, kakšno
poklicno pot oziroma poklicni in osebni razvoj bo posameznik zasledoval. Dubois (2000,
str. 214–251) meni, da je uspešnost pri načrtovanju in razvoju kariere odvisna od vrednot,
osebnih stališč posameznika, zastavljenih delovnih ciljev, njegovih osebnostnih lastnosti,
sposobnosti, veščin, spretnosti, strokovnosti in nenazadnje od načrta za uresničitev in
sprejemanja odločitev.
ZJU določa, da je nadrejeni dolžan spremljati kariero uradnikov, ki je odvisna od njegove
strokovne usposobljenosti in drugih delovnih in strokovnih kvalitet ter rezultatov dela (29.
člen ZJU). ZJU je uveljavil mešani karierno pozicijski sistem, kar pomeni, da se uradnik
načrtno premika od enega k drugemu delovnemu mestu oziroma nazivu v obstoječem
sistemu, ob dodatnem načrtnem usposabljanju. Uradnik razvija svojo kariero ob skrbi
vodje, kadrovske službe in na lastno pobudo. Ločimo strokovno kariero, kjer se
posameznik razvija v smeri poglabljanja in nadgrajevanja znanj na strokovnem področju,
in vodilno oziroma menedžersko kariero, ki je namenjena mlajšim in bolj nadarjenim
posameznikom, ki bodo kasneje prevzeli najvišje uradniške položaje (delovna skupina,
2002, zbirno gradivo).
Za državno upravo je značilna birokratska kariera, Brečkova (2006, str. 39–41) pa kariero
nadalje deli še na profesionalno in podjetniško. Birokratsko kariero opredeljuje kot
napredovanje po hierarhični strukturi organizacije, ključni dejavnik te kariere pa je
hierarhični položaj. Profesionalno kariero zaznamuje predvsem znanje, ki ga imajo
zaposleni, kar jim omogoča poseben status in ugled v organizaciji, in jo najdemo zlasti v
raziskovalni sferi. Logika podjetniške kariere pa je predvsem povezana z večjo
odgovornostjo in večjo močjo, ne pa z višjim nazivom, in jo najdemo v podjetjih in
zasebnem sektorju, kot je razvidno že iz samega poimenovanja.
Brejc (2002, str. 71–72) vidi razvoj kariere kot zagotovilo, da bodo javni uslužbenci lahko
pridobljena znanja in sposobnosti uporabili v prihodnosti. Po njegovem je namen razvoja
kariere v tem, da se zaposleni pripravijo na to, da bodo zmožni spoznati bodoče potrebe
državnega organa in zasesti ključna delovna mesta, zato zaposleni in njihovi predstojniki
oblikujejo razvojni načrt, ki je usmerjen na strokovno rast in razvoj zaposlenih. Na ta
način se izboljšuje raven usposobljenosti in na daljše obdobje zagotavlja možnosti za
razvoj zaposlenih. S kariernim načrtom je mogoče predvidevati, kdo so potencialni
kandidati za zasedbo prostega delovnega mesta višje zahtevnosti, vprašanje pa je, ali je v
državni upravi mogoče razviti tak karierni sistem, ki bo uspešen in učinkovit glede na
precejšnje vplive dinamičnega okolja, predvsem vplive politike, ki ob vsakokratni
zamenjavi vlade na najvišja karierna mesta nastavlja sodelavce, ki niso nujno tudi
ustrezno strokovno usposobljeni.
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2.4.3 OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV
Sistematično spremljanje delovne uspešnosti sodelavcev zagotavlja vrsto koristnih
podatkov, ki so podlaga za oblikovanje različnih razvojnih ukrepov (Možina, 2002, str. 62).
Ocenjevanje delovne uspešnosti po mnenju Bagonove (2008, str. 18) predstavlja formalni
proces zagotavljanja povratnih informacij sodelavcem o njihovih dosežkih na delovnem
mestu, s čimer naj bi upravni menedžment skušal vplivati na njihovo vedenje in delovne
dosežke.
Mihaličeva (2006, str. 236) meni, da je rezultate, pridobljene z ocenjevanjem zaposlenih,
smotrno uporabiti v povezavi z nagrajevanjem, izdelavo kariernih načrtov, izvedbo letnih
pogovorov, izdelavo kompetenčnih načrtov, sistemom napredovanja ter izdelavo letnih
individualnih načrtov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.
ZJU je uvedel ocenjevanje uradnikov, kar je v praksi pomenilo, da je bil od leta 2004 pa
vse do leta 2008 ocenjen samo del javnih uslužbencev. Leta 2008 je stopil v veljavo nov
plačni sistem, ki ga je uvedel Zakon o sistemu plač v javnem sektorju15 (ZSPJS), s katerim
se ocenjuje prispevek vseh javnih uslužbencev. Ocenjevanje temelji na kriterijih, ocene pa
imajo med drugim vpliv tudi na pravico do napredovanja v višji plačni razred vseh javnih
uslužbencev in v višji naziv za uradnike. Postopek ocenjevanja in napredovanja je določila
Vlada RS z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbo o
napredovanju uradnikov v nazive.
Bagonova (2008, str. 18) je na podlagi rezultatov, pridobljenih z anketiranjem, izpostavila
potrebo po praktičnem usposabljanju vodij za delo z ljudmi, saj so javni uslužbenci podali
veliko pripomb na njihovo ocenjevanje. Javni uslužbenci menijo, da njihovi vodje oziroma
ocenjevalci niso zmožni kompetentno izvesti postopka ocenjevanja in seznanitve z oceno,
kajti za to so potrebna posebna znanja in razvit občutek za delo z ljudmi.
Napredovanje je po mnenju Možine (2002, str. 66) poseben podsistem, ki je soodvisen od
delovne uspešnosti in razvojnega potenciala posameznika ter strokovnega usposabljanja.
Mihaličeva (2006, str. 242) meni, da morajo biti mehanizmi napredovanja v organizaciji
natančno definirani in transparentni, pri čemer se zlasti zahtevajo zelo jasna objektivna
merila oziroma kriteriji za napredovanje.
V državni upravi obstaja horizontalno in vertikalno napredovanje. Horizontalno
napredovanje pomeni premik po plačni lestvici navzgor, medtem ko vertikalno pomeni
napredovanje v višji naziv. Mihaličeva (2006, str. 242–243) horizontalno napredovanje
opredeljuje kot napredovanje v okviru delovnega mesta. Kar po njenem pomeni večjo
odgovornost in pristojnost, zahtevnejše naloge, večjo plačo, višji naziv, boljše delovne

15

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet v paketu skupaj z Zakonom o javnih uslužbencih, vendar se je
njegova implementacija izvajala postopoma. V celoti se je pričel uporabljati 1. 8. 2008, ko je bila izvedena prevedba plač
javnih uslužbencev. Na njegovi podlagi sta bili v letu 2008 sprejeti tudi Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede in Uredba o napredovanju uradnikov v nazive.
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pogoje, večjo pisarno, večji obseg bonitet in podobno. Vertikalno napredovanje pa zanjo
predstavlja napredovanje po hierarhični lestvici organizacije navzgor, kar praviloma
pomeni vodenje večjega števila sodelavcev, novo delovno mesto oziroma nov naziv, večjo
plačo, višjo stopnjo odgovornosti in pristojnosti, več delovnih zadolžitev ter podobno.
Haček in Bačilja (2012, str. 167) ugotavljata, da javni uslužbenci ne napredujejo
avtomatično, pač pa na podlagi izpolnjevanja predpisanih pogojev. Največ lahko javni
uslužbenec napreduje za dva plačna razreda. Špenko (2009, str. 71) navaja, da mora biti
sistem napredovanja natančno določen na podlagi jasnih in objektivnih meril oziroma
kriterijev, pri čemer morajo javni uslužbenci razpolagati z informacijo o tem, katera znanja
in druge kompetence morajo pridobiti, da bodo izpolnili vse pogoje za napredovanje, in
kateri so še drugi pogoji za napredovanje. Špenko izpostavlja problem uravnilovke, kadar
ni izdelanih sistemov in se napreduje avtomatično, zaposleni pa zgolj stremijo k vedno
višji plači.
2.4.4 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE V DRŽAVNI
UPRAVI
Znanje je ključni dejavnik razvoja in ga Možina (2002, str. 207–216) opredeljuje kot
razumevanje in obladovanje posameznih informacij in procesov. V najožjem smislu zanj
izobraževanje predstavlja pridobivanje potrebnega znanja, ki posamezniku omogoča
reševanje različnih problemov. Usposabljanje Možina opredeljuje kot proces, s katerim
posameznik razvija tiste sposobnosti, ki jih potrebuje pri opravljanju natančno določenega
dela v okviru dejavnosti.
Za Mihaličevo (2006, str. 190) je izobraževanje sistematičen in načrten proces razvijanja
in pridobivanja tako splošnih kot strokovnih in tudi znanstvenih znanj, sposobnosti, veščin,
navad in drugih kompetenc posameznega zaposlenega. Usposabljanje pa zanjo
predstavlja proces razvijanja in pridobivanja specifičnih znanj, sposobnosti, veščin, navad
in drugih kompetenc, ki jih zaposleni potrebuje pri svojem opravljanju dela.
Haček in Bačilja (2012, str. 70) povzemata različne avtorje in ugotavljata, da je
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev ključnega pomena, ker
so potrebe po znanju in novih veščinah vse večje. Ugotavljata tudi, da je prav z
usvajanjem novih znanj javnih uslužbencev javnemu sektorju zagotovljen kakovosten
nadaljnji razvoj, pri tem pa izpostavljata odgovornost slehernega javnega uslužbenca, ki
mora prepoznati svojo vlogo ter aktivno sodelovati pri načrtovanju osebnega in poklicnega
razvoja.
Izobraževanje v najširšem smislu ZJU deli po namenu v dve skupini, in sicer na formalno
izobraževanje za namen pridobivanja javno priznane stopnje izobrazbe ali usposobljenosti
(v nadaljevanju: izobraževanje) in na neformalno izobraževanje za namen opravljanja
poklica, poklicnega dela ali neke splošne potrebe (v nadaljevanju: usposabljanje in
izpopolnjevanje). ZJU obravnava izobraževanje javnega uslužbenca kot pravico, pri tem
pa poudarja, da gre za izobraževanje, ki je v interesu delodajalca. Javnega uslužbenca se
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na izobraževanje napoti zgolj na podlagi izvedenega internega natečaja, ki ga objavi
predstojnik organa, če so zagotovljena finančna sredstva proračunskega uporabnika.
ZJU je na področju izobraževanja določil izhodišča za strategijo izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja. Prav tako je vzpostavil povezavo med delovno
uspešnostjo, uporabo novega znanja in mehanizmi nagrajevanja ter mehanizmi
spremljanja kariere in strokovnosti dela javnih uslužbencev. Poleg financiranja zakon
opredeljuje tudi odgovornosti do izobraževanja. Namen zakona je v poudarku pomena
ugotavljanja učnih potreb in ciljev, načrtovanja izobraževanja ter spremljanja njegovega
učinka in priprave poročila o izvedbi in učinkih načrta izobraževanja. Z uvedbo internega
natečaja je vpeljan mehanizem, ki omogoča spremljanje in odločanje o dodatnem
izobraževanju na podlagi objektivnih kriterijev in meril. Na ta način je poudarjeno
izobraževanje, ki je neposredno povezano s potrebami upravnega dela, s čimer je izločeno
izobraževanje, ki ni v interesu organa.
Špenko (2009, str. 73) povzema ugotovitve različnih avtorjev in navaja, da se lahko z
usposabljanjem in izpopolnjevanjem pristopi k reševanju upravnih disfunkcij, kot so npr.
nizka motivacija, neenotnost upravne kulture itd., pri čemer se je treba osrediniti na
prispevek usposabljanja, kot so večje zadovoljstvo zaposlenih, večja učinkovitost in
uspešnost pri opravljanju nalog, večja kakovost storitev, manj absentizma in fluktuacije
ter še trdnejši občutek pripadnosti zaposlenih organizaciji.
Standard Vlagatelji v ljudi16 se v primerjavi z drugimi pristopi bolj poudarjeno ukvarja z
UČV. Vsebuje načrtovan, sistematičen, merljiv in primerljiv pristop, ki je uporaben tudi v
javnem sektorju (Rman, 2005, str. 25–30). Standard omogoča, da UČV v javni upravi
primerjamo z merljivimi cilji, ocenjujemo in korigiramo načine uresničevanja interesov
posameznikov kot tudi celotne organizacije. Pokazal se je kot dobra praksa za javno
upravo, ki bistveno vpliva na izboljšanje povezav med vsebino poslovnega načrta in
kadrovskim načrtom, boljšo komunikacijo med sodelavci in vodji, usposabljanje v skladu s
cilji in potrebami organizacije, večje sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju procesov,
sistematično izobraževanje ter osredinjenost organizacije na merjenje učinkovitosti
modela s pomočjo anket, ocen in poročil. Sprememba se je pokazala v večji kakovosti
storitev ter večji odgovornosti in zanesljivosti zaposlenih. Upravna enota Trebnje je na
podlagi lastne izkušnje pri pilotni uvedbi standarda ugotovila, da le-ta omogoča prispevek
pri razvoju modela UČV in uspešno izvajanje posameznih institutov ZJU, ki se lahko tudi
jasno kvantificirajo. Izvirnost rešitve vidijo tudi v konkretnem orodju za srednji upravni
menedžment in kadrovske službe, da ugotovijo aktualno stanje na področju ravnanja z

16

Domovina standarda Vlagatelji v ljudi – angl. Investors in People – je Velika Britanija, ki je v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja iskala načine in možnosti izhoda iz recesije gospodarstva. Vodilna gospodarska podjetja, kadrovska, poklicna in
delavska združenja so ob analizi ugotovila, da je edina pomembna značilnost, ki ločuje uspešne organizacije od neuspešnih,
dejavnejši odnos do človeških virov. Leta 1989 je bil oblikovan ta standard, ki je bil leta 1999 tudi že posodobljen, dosegel
pa je veliko uveljavitev in tržno veljavo. Standard temelji na ravni podjetja, posameznika in na ravni vodilnih. Leta 2002 je
ta standard v Veliki Britaniji pridobilo nekaj manj kot 50 % organizacij. V slovenskem prostoru so ga leta 2003 najprej
pridobili v podjetju Iskra Mehanizmi, leta 2004 pa ga je v državni upravi pridobila tudi Upravna enota Trebnje.
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ljudmi in vidijo možnosti razvoja. Standard omogoča, da se uspešnost uporabe navedenih
institutov preveri tudi v praksi in da se preko njega jasno definirajo razvojna področja
ravnanja z ljudmi pri delu v posameznem upravnem organu.
UČV je po ugotovitvah domačih in tujih strokovnjakov prednostnega pomena za nadaljnji
razvoj državne uprave. V veliko pomoč je lahko zelo enostaven model, t. i. model CAF17, ki
organizaciji omogoča, da se uči sama o sebi (Ivanko, 2007, str. 191). Model CAF temelji
na modelu poslovne odličnosti EFQM18 in je zelo razširjen v javnem sektorju držav
Evropske unije. V tem sistemu UČV zaseda enega osrednjih dejavnikov sprememb in
razvoja organizacije. CAF kot analitsko orodje pomaga analizirati stanje na področju UČV
in uvesti ustrezne načine ravnanja, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti v organizaciji.
Evropski model kakovosti CAF je eden od modelov, ki kakovost celovito obravnava v
smislu povezovanja vseh dejavnikov. CAF izboljšuje komunikacijo med vodstvom in
javnimi uslužbenci in poudarja možnost posebne pomoči za razvoj polnega potenciala
javnih uslužbencev (Pretnar, 2004, str. 28–30).

17

CAF – angl. Common Asesment Framework – je evropski model kakovosti za organizacije v javnem sektorju.

18

EFQM - European Foundation for Quality Management.
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3 KADROVSKA FUNKCIJA
Uspešne organizacije odlično upravljajo z zaposlenimi, njihovo pozicioniranje je odvisno od
organiziranosti kadrovske funkcije. Miklavčič in Mihaličeva (2004, str. 10) navajata, da se
je na podlagi tujih raziskav, tako teoretično in znanstveno kot tudi praktično, ta domneva
potrdila. Po njunem je temeljni cilj kadrovske funkcije ustvarjanje ustreznih delovnih mest
in delovnega okolja. Ključni dejavniki odličnosti so medsebojno zaupanje, ponos na svoje
delo in uživanje pri delu.
Odlične organizacije se zavedajo, da mora biti kadrovska funkcija v organizaciji
obravnavana kot ena izmed poslovnih funkcij, in ne kot administrativna podpora ostalim
funkcijam. Poslovna funkcija za Ivanka (1992, str. 251) predstavlja sintezo s posebnim
predmetom poslovanja povezanih in medsebojno odvisnih delnih nalog, ki jih opravljajo za
to usposobljeni nosilci nalog v zaokroženem delnem poslovnem procesu. Opravljanje
delnih nalog v poslovnih procesih zagotavlja izvršitev skupne naloge v skupnem
poslovnem procesu, ki omogoča, da organizacija uresniči zastavljene organizacijske cilje.
Vse poslovne funkcije so namreč soodvisne, in če so medsebojno usklajene in se
podpirajo, bodo organizacijski cilji doseženi. Na ta način so se organizacije zmožne
fleksibilno odzivati na nenehne spremembe iz okolja, ki so edina stalnica v tem času, in so
zmožne zagotavljati svoj obstoj oziroma razvoj in krepiti konkurenčno prednost.
Kadrovsko funkcijo podpira vrsta dejavnosti oziroma procesov. Slovenski avtorji niso
poenoteni pri definiranju oziroma uporabi pojma kadrovska funkcija. Svetlik in Zupanova
(2009, str. 21) jo označujeta kot izvajanje različnih dejavnosti, ki so povezane s kadri. V
organizaciji se ta funkcija izvaja zato, da bi dosegali zastavljene poslovne cilje in razvoj
organizacije z uporabo ustreznih človeških virov.
Kadrovska funkcija v strateškem smislu obsega vse naloge od načrtovanja kadrov do
vodenja in spremljanja in je hkrati usmerjena v najboljšo izrabo kadrovskih virov, meni
Jereb (Možina et al., 2002, str. 24). V operativnem smislu pa je po njegovem mišljena kot
njena logistika, ki zajema tradicionalne naloge, njen glavni cilj pa so pravočasno
opravljene naloge in razpoložljivost kadra za določeno delo.
Florjančič (2004, str. 94–95) definira kadrovsko funkcijo kot načrtovanje, usmerjanje,
usklajevanje, nadzor in razvoj mreže kadrovskih procesov v organizaciji, ki se nanašajo
predvsem na:
•
ocenjevanje kadrovskih potreb,
•
odkrivanje kadrovskih resursov,
•
preskrbo organizacije s kadri,
•
izbiranje ustreznih kadrov,
•
dodelitve delovnih nalog,
•
premeščanje ob spremenjenih pogojih,
•
družbeno in delovno življenje,
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•
•
•
•
•

ustrezno informiranje kadrov,
skrb za njihovo socialno varnost,
varstvo pri delu,
delitev plače,
proučevanje in razvoj organizacijskih razmerij.

Prav slednje bo moralo v bodoče postati področje zelo širokih interesov v organizaciji in je
zato treba analizo vseh razmerij povezati s kadrovsko funkcijo.
Ivanko (2002, str. 273) kadrovski funkciji glede vsebine in značaja pripisuje veliko
zahtevnost in raznovrstnost, ki zajema med seboj povezane naloge in opravila v povezavi
s pripravo sistemizacije delovnih mest, medsebojnih odnosov, izobraževanja in
ocenjevanja kadrov, delovnega časa, delitve sredstev za plače, motiviranja, izbora kadrov,
reševanja socialnih vprašanj, informiranja idr. Trevnova (1998, str. 44) pa vlogo
kadrovske funkcije vidi v zagotavljanju primernega števila zaposlenih z ustreznim znanjem
in spretnostmi, ki jih zahteva strateški načrt organizacije ter v uravnavanju delovanja
zaposlenih, da se določeni strateški cilji čim hitreje dosežejo.
Merkač Skokova (2005, str. 34) meni, da je izvajanje kadrovske funkcije dinamičen
proces, ki je najtesneje povezan s snovanjem bodočega razvoja. Domneva, da so z
organizacijsko strategijo določeni tudi osnovni vidiki ravnanja z ljudmi, pridobiva potrditev
tudi v praksi. Vrsta izbrane organizacijske strategije, ki določa osnovne smernice njenega
delovanja, se nanaša na prepoznavanje konkurence, gibanja na trgu dela, nove poslovne
priložnosti ter prepoznavanje notranjih rezerv in potencialov, med katerimi so na prvem
mestu kadri. Usklajevanje teh dejavnikov je izhodišče za kadrovsko strategijo in določa
vsebino kadrovske funkcije. Podobno razmišljata tudi Mayrhofer in Holt Larsen (Holt
Larsen et al., 2006, str. 2–3), ki navajata, da mora biti kadrovska funkcija integrirana z
organizacijsko strategijo. Avtorja še ugotavljata, da se kadrovska funkcija spreminja in da
je potreben nov pristop pri izvajanju te funkcije tako s strani strokovnjakov za UČV kot
linijskih vodij.
Kar nekaj časa je veljalo, da je ukvarjanje s kadri predvsem formalne narave in da je
potrebno zgolj zaradi tega, da se zadosti zahtevi po urejenosti različnih evidenc in zaradi
izvajanja predpisov (Merkač Skokova, 2005, str. 24). Merkač Skokova meni, da se je vloga
ukvarjanja s kadri pričela izraziteje spreminjati v zadnjih dveh desetletjih, in gre v smeri
še večjega poudarka in skrbi za to področje.
Tako tuji kot domači strokovnjaki ugotavljajo, da je funkcija UČV v organizacijah
prepogosto zgolj administrativna in nadzorna ter da kot taka ne zadošča več novim
zahtevam (Miklavčič in Mihalič, 2004, str. 11–14). Miklavčič in Mihaličeva izpostavljata
nujnost redefinicije kadrovske funkcije v smeri strokovne vloge in aktivne ekspertne
podpore organizacijski strukturi ter strategiji razvoja, s čimer pritrjujeta Ulrichu (1997, str.
232–233), ki opozarja, da se kadrovska funkcija lahko in se mora nujno spremeniti in biti
integrirana s poslovno strategijo ter da se morajo temu prilagoditi tudi vsi podsistemi.
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Avtorja še ugotavljata, da se razvoj ČV tako v tujini kot doma vedno bolj usmerja v
uveljavljanje menedžmenta kompetenc. Študije kažejo, da modeli, ki temeljijo na
kompetencah, omogočajo kakovostnejši razvoj kadrov, predvsem pa veliko bolje
integrirajo kadrovsko politiko s poslanstvom, vizijo, politiko in cilji celotne organizacije.
Farnham in Hortnova (1996, str. 324) menita, da kadrovska funkcija skozi razvoj od
tradicionalne k sodobnejši obliki postaja strateško zelo pomembna. Z njuno navedbo se
strinjata tudi Goleševa in Škrabova (2012, str. 3), ki pravita, da se kadrovska funkcija
nahaja v fazi tranzicije od administrativne oblike proti strateško poslovnemu partnerstvu.
Po njunem gre razvoj kadrovske funkcije v smeri izgradnje partnerstva med človeškimi viri
in linijskimi vodji s ciljem doseganja konkurenčne prednosti.

3.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ KADROVSKE FUNKCIJE
DeSimone in Harris (1998, str. 2) prve zametke kadrovske funkcije postavljata v 18.
stoletje v t. i. obdobje vajeništva. Novinec je z vajeništvom pridobil izkušnje za
samostojno opravljanje dela, njegovo usposabljanje pa je spremljal mojster. Ker so bile
potrebe po proizvodih vedno večje, je v obdobju pred in med 1. svetovno vojno delavce
pričel nadomeščati stroj z namenom masovne proizvodnje izdelkov. Pojavili so se novi
poklici, kot npr. inženir in mehanik, ki so potrebovali povsem drugačne kompetence za
delo. Prva bolj poznana organizacija, ki je pričela z masovno proizvodnjo, je bila Fordova
tovarna avtomobilov.
V dobi industrializacije, ko so bili v ospredju produktivnost, naloga in tehnologija, je bil
človek eden izmed proizvodnih subjektov. Kadrovsko funkcijo so izvajale kadrovske službe
na podlagi organizacijskega predpisa, ki je določal notranjo strukturo, manj pomemben pa
je bil vpliv okolja in dejanske potrebe organizacije. Zaradi svoje togosti in ločenosti od
okolja je bila kadrovska služba prej ovira kot pa dejavnik razvoja (Brejc, 2002, str. 24).
Zaposleni v teh službah so se v glavnem ukvarjali s kadrovsko evidenco, s sprejemanjem,
nameščanjem in odpuščanjem zaposlenih, z rekreacijo in prehrano ter bolezninami
(Možina, 1998, str. 3). Če je bilo vodstvo osveščeno, se je tej funkciji namenilo več
pozornosti in tako so delovna mesta v teh službah zasedali zaposleni z višjo oziroma
visoko strokovno izobrazbo.
V informacijski dobi se je kadrovska funkcija iz toge in izolirane enote, ki jo zanima
predvsem lastno delo, pričela spreminjati v odprto in prožnejšo organizacijsko obliko, ki
sproti zaznava spremembe v okolju in se nanje hitro odziva (Brejc, 2002, str. 24).
3.1.1 RAZVOJ KADROVSKE FUNKCIJE V SLOVENIJI
Kadrovska politika je bila v okviru bivše Socialistične federativne republike Jugoslavije
določena pretežno s t. i. družbenimi dogovori in z Zakonom o združenem delu19.

19

Zakon o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/1976 (63/1979 popr., 6/1988 popr., 19/1988 popr., 38/1988 popr.)
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Kadrovska politika in njeno izvajanje je bilo opredeljeno kot sistem norm, načel in
temeljnih odločitev o kadrovskih zadevah, ki so izvirale iz strokovnih dognanj (Možina,
1998, str. 4). V kadrovsko funkcijo so se uvrščale nove naloge, kot npr. načrtovanje
kadrov, izobraževanje in osebni razvoj, mobilnost kadrov, kultura, vrednote, komunikacija
in odnosi med zaposlenimi, inovativna dejavnost, medicina dela, nagrajevanje,
spremljanje razvoja kadrov in raziskovanje kadrovskih pojavov.
Izkušnje iz tujine so utrjevale spoznanje, da so kadrovsko dejavnost po svetu pričeli
proučevati z znanstvenega vidika. Razvoj stroke je šel v smeri strokovne poglobljenosti in
celovitega obravnavanja človeka v povezavi z drugimi dejavniki v organizaciji (Možina,
1998, str. 4). Tak pogled na kadrovsko funkcijo se je počasi pričel uveljavljati tudi v
Sloveniji.
Kohont in Svetlik (Kohont 2011, str. 219) sta določila pet razvojnih obdobij kadrovske
dejavnosti, ki so značilna za Slovenijo. Prvo obdobje, ki je zajemalo čas od leta 1945 do
1960, sta poimenovala administrativno ideološko. Za to obdobje je značilno kadrovanje po
politični prepričanosti, ki ga izvajajo t. i. personalne službe. Te službe so opravljale zgolj
administrativne naloge, zato njihova strokovna izobrazba ni bila bistvenega pomena.
Naloge teh služb so bile zagotavljanje zaposlitve, plačilo in skrb za družbeni standard
delavskega razreda.
Sledilo je obdobje iniciacije v letih med 1960 in 1970, za katerega je značilen pojav prve
ekonomske krize samoupravljanja. Pojavile so se prvine vpeljevanja tržnega socializma in
menedžment je imel več avtonomije. Vloga kadrovske funkcije je bila še vedno zgolj
administrativna in pod vplivom politike, posledica tega pa je bilo slabo načrtovanje kadra.
V letih med 1971 in 1980 je mogoče zaznati prvi premik v smeri razvoja kadrovske stroke.
Oblikovani so bili prvi dodiplomski študijski programi kadrovskega menedžmenta, ki jih je
leta 1971 začela izvajati Fakulteta za družbene vede20. Istega leta je pričelo delovati tudi
strokovno združenje kadrovskih strokovnjakov, t. i. ZDKDS.21 Leta 1974 je bil sprejet
Zakon o združenem delu, hkrati pa je Svetlik s sodelavci izvedel prvo obsežno raziskavo o
kadrovski dejavnosti v slovenskih organizacijah, ki je bila zaključena ob koncu tega
obdobja. V tem času se je vse bolj uveljavljalo prepričanje, da je kadrovska funkcija ena
od ključnih funkcij v organizaciji in da zelo pomembno vpliva na uspešnost organizacije.
To obdobje sta avtorja poimenovala obdobje pionirstva.
Obdobje t. i. kadrovskega menedžmenta se je pri nas pojavilo leta 1980 in se razvijalo vse
do leta 2000. Za to obdobje je značilna osamosvojitev Slovenije, ekonomska kriza,
zmanjševanje števila delavcev, brezposelnost, iskanje novih trgov in poti. V tem obdobju

20

Takratna Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

21

Zveza društev kadrovskih delavcev Slovenije, ki se je novembra 2010 preimenovala v Slovensko kadrovsko združenje
(SKZ).
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so strokovnjaki, predvsem v gospodarstvu, odigrali zelo pomembno vlogo pri vključevanju
slovenskih podjetij na tuje trge. Kot primer dobre in uspešne prakse velja izpostaviti
Gorenje. Merkač Skokova (2005, str. 14) kadrovski menedžment opredeljuje kot proces, v
katerem organizacija sistematično in integrirano s svojo poslovno strategijo načrtuje
potrebe po kadrih, kadruje, razvija in vrednoti svoje kadre, jih nagrajuje in z njimi
vzdržuje učinkovite odnose.
Obdobje od leta 2000 je poimenovano kot obdobje devolucije in UČV. Gre za prenos
velikega dela nalog, ki so jih pred tem opravljale klasične kadrovske službe, na linijski
menedžment. Na ta način je linijski menedžment prevzel večjo odgovornost za svoje
sodelavce, zato se je zmanjšalo število kadrovskih strokovnjakov. V tem procesu linijski
menedžment ni bil ustrezno strokovno usposobljen za nove naloge, prav tako pa jim
kadrovski strokovnjaki niso nudili ustrezne strokovne pomoči, zato ta proces ni zadostil
pričakovanjem. Za navedeno obdobje sta značilni tudi vse večja strateška in svetovalna
oziroma ekspertna vloga kadrovskih menedžerjev ter pojav zunanjih kadrovskih storitev, t.
i. outsoursing (Mesner Andolšek in Štebe, 2004, str. 36).
3.1.2 PRIMERJAVA UČV PO EVROPI
Organizacija se je po mnenju Trevnove (1998, str. 24–26) sposobna odzvati na vse
spremembe s pomočjo ustrezno zasnovanega sistema UČV. Vse aktivnosti UČV, kot npr.
kadrovanje, izobraževanje in razvoj ter nagrajevanje, so povezane z investicijami, in ne s
stroški. Po njenem med te aktivnosti sodi upravljanje zunanjega in notranjega okolja
organizacije, ocenjevanje dela in rezultatov, načrtovanje in izbira kadrov, razvoj in
izobraževanje ter nagrajevanje zaposlenih.
UČV je odvisno od poslovne strategije organizacije in kadrovske strategije, kar je
prednost, ker izhaja iz sedanjih in prihodnjih potreb. Uspešnost UČV je odvisna od
ujemanja med obema strategijama, kar terja veliko strokovnega znanja in strateško
opredeljenost kadrovske funkcije ter vključevanje nosilcev odločanja v proces oblikovanja
strategij. Raziskave, ki jih je opravila Zupanova (Svetlik et al., 2009, str. 102), kažejo, da
je kritični dejavnik, ki ovira hitrejši razvoj in uspešnost UČV v slovenskem prostoru,
premajhna moč UČV. V primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji je v Sloveniji razvoj
UČV nekoliko počasnejši. Menedžerji so bili sicer vključeni v proces odločanja o kadrovskih
zadevah, vendar je bila povečini to zgolj formalna vloga, vsaj pri vrhnjem menedžmentu,
menedžerji na nižjih ravneh po so manj sodelovali pri oblikovanju sistemskih rešitev in pri
odločitvah glede razvoja zaposlenih. Tudi vloga kadrovskih strokovnjakov je precej šibka.
Na UČV vplivajo številni dejavniki od kulture, politike, gospodarstva pa vse do tehnološke
razvitosti. Kar nekaj tujih avtorjev je analiziralo različne vplive dejavnikov in na podlagi
rezultatov analize uvrstilo evropske države v skupine. Med najbolj znanimi študijami
evropskega političnega konteksta je analiza blaginje, ki jo je napravil Esping-Andersen v
letu 1990. Podobno analizo sta izvedla tudi Bratton in Gold leta 1999 za dejavnik kulture.
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Primerjalno analizo sta opravila tudi Ignjatović in Svetlik (Svetlik, 2004, str. 13–30), kjer
sta uporabila metodo razvrščanja v skupine. Njuna analiza je prispevala k oblikovanju
štirih skupin oziroma grozdov, ki sta jih z geografskega vidika poimenovala:
• centralno južni grozd, ki vključuje Nemčijo, Avstrijo, Španijo, Češko, Slovenijo,
Portugalsko in Italijo;
• obrobni grozd, v katerem so Bolgarija, Estonija, Grčija, Ciper, Irska, Severna Irska
in Turčija (je najmanj homogen);
• nordijski grozd, kjer najdemo Dansko, Finsko, Norveško in Švedsko;
• zahodni grozd, v katerem so Velika Britanija, Švica, Belgija, Nizozemska in
Francija.
Za centralno južni grozd, v katerem najdemo tudi Slovenijo, je značilno delovanje v
razmeroma stabilnem in neprožnem okolju ter umerjenost na notranji trg delovne sile.
Kadrovski menedžerji so pogosto člani uprave in so v pripravo poslovne strategije
vključeni že v začetni fazi. Formalizacija poslanstva in strategije je šibka, odločanje o UČV
je centralizirano, temu področju pa vodstvo ne namenja posebne pozornosti. V oddelkih
za UČV je malo strokovnjakov na 100 zaposlenih, uporabljajo pa se preproste kadrovske
metode in v UČV so zaposleni redko vključeni. V teh skupinah držav redko uporabljajo
zunanje kadrovske storitve in pridobivanje vodij kadrovskih oddelkov iz lastne
organizacije. Ker je politika usposabljanja in zadrževanja šibka, je prožnost takih
organizacij izjemno nizka. Torej UČV v teh državah poteka v razmeroma stabilnem
organizacijskem okolju z majhno dinamiko in prožnostjo zaposlovanja. Uporaba
profesionalnih metod, sistemov in evalvacij UČV je dokaj omejena. Zanemarjen je razvoj
in usposabljanje zaposlenih ter njihova vloga v sistemih in postopkih UČV.
Države v obrobnem grozdu poudarjajo pomen velikega števila kadrovskih strokovnjakov
na 100 zaposlenih in visoko funkcionalno fleksibilnost. Velik delež finančnih sredstev
namenjajo usposabljanju izbranih skupin zaposlenih, posebej vodilnih. Kadrovski oddelki
in učinki usposabljanja so pogosto evalvirani. Za UČV so odgovorni predvsem vodje, ki
imajo zagotovljena dolgotrajna usposabljanja. Malo organizacij ima predstavniške
delavske organe. Zaposlitveno okolje je dinamično, nanj se odzivajo selektivno s
poudarkom na usposabljanju, časovni in prostorski prožnosti pa niso toliko naklonjeni.
UČV je pretežno v rokah vrhnjega in linijskega menedžmenta, medtem ko imajo
strokovnjaki za UČV nizek status, ne glede na to, da se trudijo uporabljati raznovrstne in
nove strokovne metode.
Nordijski grozd razkriva, da organizacije dajejo prednost napisani politiki UČV, za katero v
največji meri odgovarjajo linijski vodje. Kadrovski menedžer je pogosto član vodstvene
ekipe. Politika UČV in politika plač sta decentralizirani. Poudarjena je prostorska prožnost
zaposlovanja in vlaganje v usposabljanje, posledica tega pa je majhna fluktuacija.
Poudarjen je pomen predstavniških organov delavcev, njihovo informiranje o strategiji,
financah in organizaciji dela ter vključevanje v evalvacijo UČV. Število kadrovskih
strokovnjakov na 100 zaposlenih je manjše. Kadrovski menedžerji so vključeni v pripravo
strategije podjetja od začetka. Glavna značilnost tega grozda je vključevanje zaposlenih v
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UČV in druge organizacijske zadeve ter usmerjenost UČV na usposabljanje in razvoj
zaposlenih ter povečevanje prostorske prožnosti zaposlovanja ob razmeroma nizki stopnji
fluktuacije22. Kadrovski menedžer in linijski vodje imajo sorazmerno visoko odgovornost za
UČV, obojim pa pomaga majhna, a profesionalno in strokovno dobro sestavljena ekipa v
oddelkih za UČV.
Organizacije v zahodnem grozdu imajo v veliki meri formalizirano poslanstvo, strategije in
politike, vodja UČV pa je pogosto član uprave. Veliko se poslužujejo outsorsinga.
Sistematično analizirajo izobraževalne potrebe, usposabljajo vse več zaposlenih in posebej
poudarjajo interni prenos znanja. Kadrovski menedžerji so v oblikovanje organizacijske
strategije vključeni že na začetku tudi kot svetovalci. Zaposleni so informirani o strategiji,
financah in organizaciji dela. Uporabljajo zahtevne pristope pri razvoju kariere zaposlenih.
Več kadrujejo iz okolja, fluktuacija je majhna in prostorska prožnost zaposlovanja
nadpovprečna. Organizacije delujejo v stabilnem okolju, kadrovski strokovnjaki pa imajo v
teh organizacijah najpomembnejšo vlogo.
Tabela 1: Primerjava značilnosti UČV v grozdih evropskih držav po posameznih kazalcih
Grozdi držav

CENTRALNO JUŽNI

OBROBNI

NORDIJSKI

Nemčija, Avstrija,
Španija, Češka,
Slovenija, Italija,
Portugalska

Bolgarija,
Estonija, Ciper,
Grčija, Irska,
S. Irska,
Turčija

Položaj in status UČV

povprečen

nizek

visok

visok

Formalizacija strategije in politik

povprečna

povprečna

visoka

visoka

Vključenost vodij v UČV

povprečna

visoka

povprečna

visoka

Vključenost zaposlenih v UČV

nizka

nizka

visoka

visoka

Centralizacija odločanja na področju UČV

visoka

visoka

nizka

povprečna

Kazalci/države

Danska,
Švedska,
Finska,
Norveška

ZAHODNI
V. Britanija,
Švica, Belgija,
Nizozemska,
Francija

Usmerjenost na notranji trg delovne sile

interna

interna

uravnovešena eksterna

Usmerjenost usposabljanja

eksterna

eksterna

uravnovešena eksterna

Usmerjenost UČV na obrobne skupine

nizka

nizka

nizka

visoka

Usmerjenost UČV na vodje

visoka

visoka

povprečna

visoka

Usmerjenost UČV na druge zaposlene

povprečna

povprečna

nizka

povprečna

Prožnost zaposlovanja

slaba

slaba

močna

močna

Usposabljanje zaposlenih

slabo

povprečno

močno

močno

Uporaba metod, analiz, ocenjevanja,
evalvacij

slaba

povprečna

slaba

povprečna

Vir: Svetlik, 2004, str. 23

Primerjava kazalcev kaže, da ima UČV najvišji status v zahodnem in nordijskem grozdu. V
zahodnem je poudarek na profesionalnosti, v nordijskem pa na vlogi vodstva. Najnižji
položaj in status ima UČV v državah obrobnega grozda, v centralnem pa sta nekje v
povprečju. Organizacije imajo dokaj razširjeno prakso oblikovanja politik UČV, in sicer

22

Fluktuacija – po SSKJ pomeni fluktuacija menjava zaposlitve
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imajo oblikovano poslanstvo, poslovne in kadrovske strategije. Velike razlike pa je mogoče
zaznati v stopnji formalizacije politik in strategij, ki je visoka v nordijskem in zahodnem
grozdu in povprečna v obrobnem in centralno južnem grozdu. Vključenost vodij v UČV je
povsod razmeroma visoka. Največjo odgovornost za UČV vodje prevzemajo v nordijskem
grozdu. Glede vključenosti zaposlenih v UČV lahko razdelimo države v nordijskem in
zahodnem grozdu v visoko participativen model UČV, vključenost v centralno južnem in
obrobnem grozdu pa je nizka. Odločanje o politiki in praksi UČV je centralizirano v
centralno južnem in obrobnem grozdu, decentralizirano v nordijskem in nekje v sredini v
zahodnem grozdu.
Pri kadrovanju in uporabi kadrovskih storitev so v zahodnem grozdu bolj usmerjeni na
zunanje trge, v centralno južnem in obrobnem grozdu so bolj usmerjeni v notranje trge,
organizacije nordijskega grozda pa se nahajajo nekje na sredini. Glede usposabljanja so
na zunanji trg bolj usmerjene organizacije iz centralno južnega in najmanj iz nordijskega
grozda. Obrobnim skupinam največjo pozornost posvečajo organizacije zahodnega
grozda, v vseh ostalih grozdih pa pozornost usmerjajo na vodje in ostale zaposlene.
Prakso visoke prožnosti glede zaposlovanja je mogoče zaslediti v nordijskem in zahodnem
grozdu, v preostalih dveh pa je prožnost zaposlovanja nizka. V zahodnem in obrobnem
grozdu dajejo nekoliko večji poudarek uporabi metod, analiz, ocenjevanja in evalvaciji,
razširjenost teh metod pa je v centralno južnem grozdu najmanjša.
Medsebojna primerjava grozdov kaže največjo podobnost med centralno južnim in
obrobnim grozdom in največje razlike med nordijskim in obrobnim grozdom.
Tabela 2: Primerjava UČV v Sloveniji z UČV v centralno južnem grozdu
Kazalci

Glede na centralno južni grozd

Položaj in status UČV

slabši

Formalizacija strategije in politik

približno enaka

Vključenost vodij v UČV

večja

Vključenost zaposlenih v UČV

manjša

Centralizacija odločanja na področju UČV

večja

Usmerjenost na notranji trg delovne sile

večja

Usmerjenost usposabljanja

približno enaka

Usmerjenost UČV na obrobne skupine

večja

Usmerjenost UČV na vodje

manjša

Usmerjenost UČV na druge zaposlene

približno enaka

Prožnost zaposlovanja

manjša

Usposabljanje zaposlenih

približno enako

Uporaba metod, analiz, ocenjevanja, evalvacij

manjša

Vir: Svetlik, 2004. str. 27

Slovenija je uvrščena v skupino centralno južnih držav, za katere je značilna uporaba
neintenzivnega UČV, kar pa ni obetavna praksa z vidika vse večjega pomena UČV.
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Primerjalna analiza UČV v evropskem prostoru Cranet23 je pokazala, da imajo slovenske
organizacije v manj primerih organizirane posebne, t. i. kadrovske službe. Ignjatović in
Svetlik (Svetlik, 2004, str. 27–30) ugotavljata, da je značilno, da na 100 zaposlenih dela
manj kadrovskih strokovnjakov, ki so pri oblikovanju organizacijske strategije manjkrat
povprašani in upoštevani kot v organizacijah drugih držav. Število zaposlenih kadrovskih
strokovnjakov je le malo več kot eden na 100 vseh zaposlenih v organizaciji, medtem ko
sta v Evropi povprečno 2,52 kadrovska strokovnjaka na 100 zaposlenih. Premalo
strokovnjakov za UČV prav gotovo povzroča neodzivnost na številne probleme in naloge,
predvsem na razvojnem področju. Razmeroma dober status imajo kadrovski menedžerji,
ki so v več primerih člani vodstva kot drugje po Evropi in v približno enaki meri od začetka
sodelujejo pri nastajanju organizacijske oziroma kadrovske strategije.
Avtorja ugotavljata, da ima veliko naših organizacij strategijo, posebej za področje UČV,
večja pa je tudi stopnja formalizacije teh dokumentov. Za drugimi državami v okviru
skupine centralno južnih držav slovenske organizacije nekoliko zaostajajo pri formalizaciji
posebnih politik na kadrovskem področju.
Vključenost vodij v UČV je pri nas večja, medtem ko je vključenost drugih zaposlenih
nekoliko manjša, kot je v povprečju v Evropi in v državah centralno južnega grozda. Večja
vključenost vodij se najbolj odraža pri ocenjevanju delovne uspešnosti. Nižja vključenost
preostalih zaposlenih pa se odraža v manjši vključenosti v ocenjevanje kadrovskega
oddelka.
Slovenske organizacije so bolj kot organizacije iz centralno južnega grozda usmerjene na
notranji trg delovne sile, kar pomeni, da imajo domači kadri prednost pri kadrovanju. Ti
kazalniki dosegajo skrajne vrednosti glede na vse vključene države, kar pomeni, da je pri
nas prožnost zaposlovanja izjemno nizka.
Obrobnim skupinam v naših organizacijah se posveča več pozornosti, prav gotovo pa je
več pozornosti namenjene vodjem, ki so deležni obsežnega usposabljanja in materialnih
spodbud. Nasprotno se za preostale zaposlene ne namenja tolikšnega deleža finančnih
sredstev za usposabljanje kot drugje po Evropi, je pa delež zaposlenih, ki se usposabljajo,
nekoliko višji, kot je povprečje v Evropi ali pa v centralno južnem grozdu.
Uporaba analiz, ocenjevanja in evalvacij na področju UČV je v povprečju pri nas manjša,
posebej pa velja izpostaviti skromno uporabo metod izbire kadrov in razvoja njihovih
karier.

23

CRANET je projekt, ki ga koordinira univerza v Cranfieldu, v katerem sodeluje tudi Center za proučevanje organizacij in
človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
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Povzeti je mogoče naslednje ugotovitve avtorjev:
• število kadrovskih strokovnjakov v slovenskih organizacijah je pod kritično mejo, kar
potrjuje tudi njihova šibkost pri uporabi metod izbire in razvoja kadrov;
• vodje so v naših organizacijah nadpovprečno vključeni v izvajanje kadrovskih nalog,
vendar pa ne morejo nadomestiti specialističnega strokovnega dela oziroma brez
zadostne strokovne podpore se ti učinki lahko izničijo;
• preostali zaposleni so podpovprečno vključeni v UČV, kar prinaša izjemno šibko
neposredno komunikacijo;
• na področju UČV naše organizacije kažejo izjemno zaprtost in neprožnost, kar
pomeni, da so pri kadrovanju močno usmerjene na notranji trg delovne sile in dajejo
prednost varnosti pred prožnostjo.
3.1.3 PODROBNOSTI IN RAZLIKE MED KADROVSKIM MENEDŽMENTOM IN UČV
Podobnosti med kadrovskim menedžmentom in UČV so po mnenju Leggejeve (1995, str.
70–71) naslednje, in sicer oba pristopa:
• poudarjata pomen uskladitve kadrovskega menedžmenta in UČV s cilji organizacije,
• prenašata naloge kadrovske funkcije na linijske vodje,
• poudarjata razvoj zmožnosti zaposlenih zaradi njihovih interesov in ciljev
organizacije,
• poudarjata pomen postavitve pravih ljudi na prava mesta.
Med razlikami pa Leggejeva (1995, str. 74–75) izpostavlja naslednje:
• aktivnosti kadrovskega menedžmenta so usmerjene k nevodilnim, medtem ko je
UČV usmerjen na razvoj in oblikovanje vodstvenega tima;
• kadrovski menedžment predpostavlja, da linijski vodje vodijo sodelavce, zato so tudi
kadrovski menedžerji;
• UČV vidi osrednjo vlogo linijskih vodij v tem, da vse vire organizirajo in koordinirajo
tako, da prispevajo k doseganju poslovne strategije organizacije, pri čemer je
poudarjena svetovalna vloga strokovnjakov za UČV;
• kadrovski menedžment ni osredinjen na oblikovanje organizacijske kulture, medtem
ko so UČV aktivnosti usmerjene k razvoju in upravljanju ustrezne organizacijske
kulture;
• kadrovski menedžment nima strateške vloge v organizaciji, medtem ko UČV to vlogo
ima.
Lipičnik (1998, str. 40–41) navaja, da se v praksi zelo pogosto mešata pojma kadrovski
menedžment in ravnanje s ČV, kar je po njegovem razumljivo, ker gre za obdobje
prehoda iz enega na drug način obravnavanja zaposlenih. Po njegovem mnenju ne gre za
sinonima, zato moramo biti previdni pri rabi teh dveh pojmov. Razlika v značilnostih
kadrovskega menedžmenta in ravnanja s ČV je po njegovem razvidna iz spodnje
preglednice.
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Tabela 3: Primerjava značilnosti kadrovskega menedžmenta in ravnanja s ČV
Značilnosti kadrovskega menedžmenta

Značilnosti ravnanja s človeškimi viri

Predvsem gre za taktičen pristop k dejavnosti, kjer Pristop je predvsem strateški, kjer je poglavitno
je poglavitno vprašanje, kako.
vprašanje, kaj.
Kratkoročno naravnan pristop, ki se predvsem
odziva na vplive drugih.

Dolgoročno naravnan pristop, ki nastopa kot
oblikovalec politike in povzročitelj sprememb.

Ne zajema celotnih ciljev, približuje se jim
postopoma, včasih neusklajeno.

Deluje celostno v okviru jasno začrtanih ciljev z
namenom, da za organizacijo ustvari določene
prednosti.

Teži k tradicionalnim oblikam komuniciranja.

Pri komuniciranju uporablja različne in spreminjajoče
se poti.

Deluje v tradicionalnih okoljih in se ne vključuje v
odločanje in delovno silo.

Vsak posameznik je pomemben in namen njegovega
vključevanja v delovno skupino je dvig kakovosti tima.

Želi delovati v organizacijah, ki so tudi
tradicionalno sindikalno organizirane.

Želi delovati v okviru preprostih dogovorov s sindikati,
ne želi pa upoštevati njihovih pravil vedenja.

Teži k tradicionalnim plačilnim sistemom.

V plačnih sistemih teži k nagrajevanju uspešnosti in
želi motivirati ljudi z različnimi plačnimi sistemi ter jih
tako usmerjati k skupnim ciljem organizacije.

Teži k nespremenjenemu stanju, upira se
spremembam.

Spodbuja spremembe in povečuje prožnosti pri delu.

Pluralistični vidik, ki dovoljuje različne poglede.

Unitaristični vidik, ki upošteva potrebe posameznika,
da bi deloval za skupne cilje.

Vsem skupinam želi omogočiti enake pogoje dela.

Osredinjen na individualne dogovore, plačni sistem in
sistem nagrad.

Kadroviki včasih želijo pomagati posameznikom pri Slehernega posameznika je namen pripraviti, da bi bil
reševanju njihovih problemov.
zmožen prevzeti odgovornost za lastne odločitve in
akcije. Želijo samostojnost zaposlenih.
Kadrovski menedžment želi zadovoljiti potrebe
delovne sile in zagotoviti podporo zaposlenim, da
so srečni in da dobro delajo.

Ravnanje s ČV je usmerjeno predvsem na zahteve
dela in se ukvarja z načrtovanjem, opazovanjem in
nadzorom pravega števila ljudi z ustreznimi
zmožnostmi na pravem delovnem mestu ob pravem
času.

Kadrovik zahteva pošten sistem za vse in spodbuja Ravnanje s ČV poudarja, da imajo ljudje pravico biti
oblikovanje jasnih pravil in postopkov dela.
ustrezno obranavani pri delu in učinkovit menedžment
bo to tudi dosegel.
Ker je težko delati z ljudmi, se kadrovski
menedžment poslužuje uporabe posebne metode
dela.
Kadrovski menedžment si želi specializacije na
vseh področjih delovanja.

Z ljudmi je mogoče delati kot z vsemi drugimi viri.

Večino svojih dejavnosti želi prevaliti na izvršne
menedžerje, da bi se lahko posvetil razvojni politiki,
načrtovanju, opazovanju in ocenjevanju.

Vir: prirejeno po Lipičniku (1998, str. 40–41)
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3.2 VLOGA IN POMEN KADROVSKE FUNKCIJE
Ko so se kadrovski strokovnjaki povezali in začeli reševati probleme skupaj s strokovnjaki
na proizvodnem, finančnem, gospodarskem in tržnem področju, je kadrovska funkcija
dobila svoj smisel in pomen. Postala je neizogibna pri ustvarjanju odličnosti pri delu in
zadovoljevanju odjemalcev na trgu. Svetlik in Zupanova (2009, str. 21) menita, da
kadrovsko funkcijo izvajamo z namenom zagotavljanja razvoja in uporabo ustreznih
človeških zmožnosti, da bi dosegli zastavljene cilje organizacije. Po njunem z izvajanjem te
funkcije zasledujemo dva cilja, in sicer je prvi cilj pridobiti in razvijati ustrezne človeške
zmožnosti, ki jih Lipičnik (1998, str. 27) opredeljuje kot znanje, sposobnosti, osebnostne
lastnosti, mišljenje in motivacijo, drugi cilj pa je doseči čim boljšo uporabo le-teh v
delovnem procesu. Oba navedena cilja vodita k doseganju skupnih ciljev organizacije ter
prispevata k njeni uspešnosti.
Temeljne naloge kadrovske funkcije avtorji opredeljujejo na različne načine, vsi pa so
enakega ali podobnega mnenja, da v okvir kadrovske funkcije sodijo aktivnosti, ki so
povezane z zaposlovanjem, usposabljanjem in razvojem, motiviranjem in nagrajevanjem
ter odnosi z zaposlenimi (Svetlik in Zupan, 2009, str. 21).
Gruban (2007, str. 3) med osrednje naloge kadrovske funkcije prišteva aktivnosti:
• motiviranje delavcev s formalnimi programi in zadržanje ključnih kadrov ter
nagrajevanje po delovni uspešnosti in kompetencah,
• sprememba sloga vodenja z drugačno odgovornostjo posameznikov in timov ter
360° povratna informacija vodjem,
• odprava dramatične vrzeli med obstoječimi in potrebnimi znanji ter veščinami s
programi usposabljanja in merjenjem učinkov,
• upravljanje z zadovoljstvom zaposlenih oziroma s kakovostjo delovnega okolja,
• nova merila in upravljanje delovne uspešnosti.
Armstrong (1996, str. 28–29) naloge kadrovske funkcije obravnava kot sestavine procesa
pridobivanja, razvijanja in uporabo človeških zmožnosti in jih povezuje v naslednje
skupine:
• oblikovanje organizacijske strukture in delovnih mest,
• načrtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih,
• zagotavljanje in spremljanje delovne uspešnosti,
• usposabljanje in razvoj zaposlenih ter skrb za kariero,
• vrednotenje dela, plače, plačilo delovne uspešnosti, bonitete in nagrade,
• sodelovanje s sindikati,
• skrb za zdravstveno varstvo, varnost in zdravja pri delu,
• vzdrževanje kadrovske administracije.
Funkcija kadrovske dejavnosti je opis in analiza dela, načrtovanje in pridobivanje, izbiranje
in nameščanje, izobraževanje, razvoj, ocenjevanje in nagrajevanje, vzdrževanje,
spremljanje in izboljševanje ter raziskovanje kadrovske dejavnosti. Možina (1998, str. 4–
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5) pa k navedenemu dodaja, da je funkcija kadrovske dejavnosti tudi v spremljanju,
raziskovanju in izboljševanju kadrovske dejavnosti.
Florjančič je kadrovsko funkcijo razdelil v posamezne procese (Florjančič et al., 2004, str.
96–123). Po njegovem je osnovni proces kadrovske funkcije proces sprejemanja in
usposabljanja ter razvoja kadrov, torej tok dogodkov in aktivnosti, ki vodijo k ustrezni
zasedbi delovnih mest v organizaciji (Florjančič, 2004, str. 76–78). Proces sestavlja cela
vrsta posameznih aktivnosti, kot npr. razpis natečaja za prosto delovno mesto,
izobraževanje ob delu, premeščanje, napredovanje itd. Florjančič loči naslednje procese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proces kadrovanja in razvoja kadra,
proces načrtovanja kadra,
proces izbire novih sodelavcev,
proces pridobivanja in izpopolnjevanja strokovne izobrazbe,
proces usposabljanja,
proces štipendiranja,
proces pripravništva,
proces napredovanja,
proces spremljanja in analiziranja absentizma in fluktuacije,
proces motivacije,
proces izgradnje in vzdrževanje sistema delitve plač,
proces analiziranja delovne discipline,
proces varstva pri delu,
proces varstva invalidov,
proces odkrivanja, odpravljanja in preprečevanja alkoholizma oz. drugih
odvisnosti,
proces varstva družin s slabšim materialnim položajem,
proces ergonomije,
proces vodenja delovnopravnih postopkov,
proces vodenja pogodbenih odnosov,
proces normativne dejavnosti,
proces reševanja stanovanjske problematike,
proces zagotavljanja prehrane med delom,
proces organiziranja kulturne dejavnosti,
proces zagotavljanja organiziranega letovanja,
proces zagotavljanja rekreacije,
proces javnega obveščanja,
proces stikov z javnostmi,
proces varovanja objektov in materialne koristi,
proces opravil za organe upravljanja,
proces splošnih opravil,
proces urejanja administrativnih nalog,
proces arhiviranja poslovne dokumentacije.
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3.2.1 MODELI KADROVSKEGA MENEDŽMENTA
V zgodovini so se oblikovali različni pristopi obravnavanja kadrovskega menedžmenta.
Poglobljeno proučevanje se je pričelo v letu 1984, ko so nekateri svetovni teoretiki
postavili temelje današnjemu delu kadrovske funkcije s svojimi modeli. Oblikovanih je bilo
več modelov, ki jih v splošnem razvrščamo v kategorijo mehkih in trdih modelov
kadrovskega menedžmenta. Pettigrew in Hendry sta predstavnika mehkih modelov, ki
obravnavajo človeka kot socialno bitje. Ta model zagotavlja proučevanje motivacije
zaposlenih na osnovi njihove participacije pri strateških odločitvah in razvoj organizacijske
kulture na osnovi zaupanja in timskega dela. Price, Pinnington in Edwards so predstavniki
trdih modelov, ki človeka štejejo kot vir delovne sile, ki jo je treba čim ceneje pridobiti,
varčno uporabiti in v največji meri izkoristiti. Najbolj tipičen predstavnik mehkih
kadrovskih modelov je Harvardski model, medtem ko je Michiganski model najbolj tipičen
predstavnik trdih modelov (Florjančič, 2004, str. 35).
Po drugi svetovni vojni, ki je bila zaznamovana s pomanjkanjem delovne sile in surovin, je
bila očitna potreba po usposobljenih strokovnjakih za kadre, t. i. personalnih uradnikih. Ob
regulaciji države na področju delovnih razmerij in socialne varnosti ter naraščajoči stopnji
sindikaliziranosti se je krepila vloga kadrovskega menedžmenta (Kohont, 2011, str. 25). V
ospredje je stopal človeški dejavnik, ki je bil okoli leta 1980 obravnavan na drugačen
način.
Brewster (Brewster in Morley, 2000, str. 12–14) navaja, da so za Michigansko šolo
poslovna strategija, organizacijska struktura in HRM trije ključni elementi strateškega
menedžmenta. Pri tem poudarja, da mora biti kadrovska strategija nujno uglašena
oziroma mora biti del poslovne strategije. Hendry in Pettigrew (v: Brewster in Morley,
2000, str. 12–14), sta HRM definirala kot strategijo, ki v celoto povezuje načrtovanje,
skladen pristop pri zasnovi in menedžmentu kadrovskega sistema, povezovanje
kadrovskih aktivnosti in politike v poslovno strategijo, pogled na zaposlene kot potencial
za doseganje ciljev in konkurenčno prednost.
Harvardski model so oblikovali na Harvard Business Scholl. Je mehki model, ki zajema
povezanost kadrovskega menedžmenta z zunanjim okoljem in notranjimi dejavniki
organizacije. Ta model poudarja pomen zadovoljstva zaposlenih kot končnega rezultata
izvajanja kadrovske funkcije in interese delničarjev, medtem ko poslovna učinkovitost
organizacije ni postavljena v ospredje. Zaposlenim v takih organizacijah je omogočena
aktivna vključenost v procese strateškega odločanja in visoka stopnja participacije
(Florjančič, 2004, str. 35–38).
V letu 1984 je bila razvita tudi trda različica modela, tj. Michiganski model, ki temelji na
strateškem nadzoru, organizacijski strukturi in sistemih za upravljanje z ljudmi. Zaposleni
so v tem primeru zgolj orodje za doseganje strateških ciljev organizacije. Prispevek tega
modela se odraža izključno v ekonomski uspešnosti organizacije. Kasnejše raziskave niso
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potrdile uporabne vrednosti tega modela, zato se ni dolgo obdržal (Florjančič, 2004, str.
38–41).
Evropski model sta razvila Chris Brewster in Franqois Bournois leta 1991. Ta model
definira kreiranje kadrovske politike na osnovi različnih vplivov iz okolja. Zanj je značilno,
da uspešno združuje tri elemente, in sicer vlado, zaposlene in sindikate, ki imajo močno
vlogo. Model dopušča vpliv nacionalne kulture na oblikovanje kadrovske politike in kaže
na to, da imajo evropske države veliko bolj razvit socialni aspekt kot ameriške (Florjančič,
2004, str. 41–42).
Našteti modeli so geografsko orientirani in značilni za posamezno nacionalno kulturo.
Pokazala se je potreba po bolj univerzalnih modelih, ki so poudarjali pomen posameznih
segmentov organizacije. Eden izmed teh je tudi motivacijski model, ki sta ga razvila
Florjančič in Kavran leta 1992. Ta model temelji na motivacijskih dejavnikih kadrovske
funkcije. Na podlagi analize obstoječega stanja sta podjetja razdelila v dve skupini, in sicer
na nadpovprečno uspešna in podpovprečno uspešna. Za nadpovprečno uspešna podjetja
je značilna dobra motiviranost zaposlenih, sposobnost hitrega prilagajanja spremembam,
demokratični stil vodenja, sposobnost hitrega učenja in spoštovanje človeka kot
posameznika. Ravno nasprotno velja za podpovprečno uspešna podjetja, zato sta uvidela
potrebo po motivaciji za učenje zaposlenih in omogočanju dodatnih delovnih izkušenj ter
vključitev zaposlenih v proces reorganizacije podjetja (Florjančič, 2004, str. 42).
Skupne značilnosti modelov kadrovskega menedžmenta je Florjančič (2004, str. 44) strnil
v naslednje ugotovitve:
• kadrovski menedžment je osnovni instrument poslovne strategije, ki obravnava
zaposlene kot najpomembnejši del organizacije;
• odgovornost vodenja ljudi ni več del izvajanja funkcij kadrovskih strokovnjakov,
temveč se prenese na vodstvene funkcije, kadrovski strokovnjaki pa imajo zgolj
svetovalno vlogo;
• enostranski dogovori o kadrovskih odnosih med vodstvom in sindikati se umikajo
neposrednemu povezovanju vodstva s posameznimi zaposlenimi;
• povečuje se pripadnost zaposlenih organizaciji in njihova osebna iniciativa.
Florjančič (2004, str. 45–49) meni, da je osnovni cilj kadrovskega menedžmenta povezava
vseh kadrovskih funkcij v integrirano obliko za dosego strateških ciljev organizacije. Na
kakšen način bodo te funkcije povezane, je odvisno od izbora modela. Poznamo modele
"best fit" in "best practice" modele. Model "best fit" predpostavlja, da je povezava
kadrovske strategije s strategijo organizacije učinkovitejša, če so modeli integrirani v
dejansko stanje organizacije in njenega okolja. Modeli "best practice" pa predstavljajo že
preizkušene modele in temeljijo na univerzalnih povezavah kadrovske strategije s
strategijo organizacije.
Menedžment kadrovskih virov je strateški pristop k pridobivanju, motiviranju in razvoju
kadra. Menedžment kadrovskih virov za Možino (1998, str. 3) predstavlja splet različnih
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programov in aktivnosti, s katerimi želimo doseči, da je ravnanje s kadri uspešno, da je v
korist in zadovoljstvo posamezniku, organizaciji in družbi kot celoti. Menedžment se po
njegovem nanaša na vodenje, ravnanje in upravljanje kadrovskih virov v organizaciji.
Menedžment je upravljanje vseh poslovnih procesov v organizaciji in obenem vodenje
ljudi. Je proces načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzora vseh razpoložljivih virov za
doseganje organizacijskih ciljev. Pomembno je, da ločimo pojma menedžment in vodenje.
Vodenje je ožji pojem od menedžmenta in je v njegovi funkciji, saj večina avtorjev
vodenje opredeljuje kot usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na njihovo vedenje in
interakcije za dosego zastavljenega cilja.
3.2.2 MODELI RAVNANJA Z LJUDMI PRI DELU
Ravnanje z ljudmi pri delu Lipičnik (Možina et al., 2002, str. 445–465) opredeljuje kot
sistem in proces vplivanja na vedenje ljudi pri delu z namenom, da bi organizacija skupaj
z drugimi viri dosegla zastavljene cilje. Strategije ravnanja z ljudmi pri delu, ki naj bi
pomagale uresničiti osnovno strategijo organizacije, se zrcalijo v modelih ravnanja z
ljudmi pri delu.
Tuji avtorji so proučevali načine ravnanja z ljudmi pri delu in pri tem izluščili šest modelov.
Lipičnik (Možina et al., 2002, str. 44) meni, da gre za vsebinsko različne modele in da je
malo verjetno, da bodo prevladovali samo modeli ene vrste. Predvideva, da bo situacija
narekovala izbiro enega ali pa kombinacijo več različnih modelov. Modeli so:
1. administrativni model: zanj je značilno vodenje kadrovskih evidenc, vzdrževanje
poročil, podatkov in dokumentov o posameznikih;
2. legalni model: ravnanje z ljudmi je zakonsko določeno in omejeno na izvajanje
delovnopravne zakonodaje v odnosu delavec in delodajalec ter delavec in vodja;
3. finančni model: v ospredju je stroškovni vidik ravnanja z ljudmi pri delu v smislu
optimiziranja stroškov dela pri ravnanju z ljudmi pri delu;
4. vodstveni model: ravnanje z ljudmi pri delu je osredinjeno na vodenje in razvoj
vodje;
5. humanistični model: je osredinjen na idejo, da morajo tisti, ki se ukvarjajo z ljudmi
pri delu, razvijati in vzgajati človeške vrednote in zmožnosti glede na organizacijo;
strokovne službe v tem modelu so usmerjene v posameznika, ki mu pomagajo, da
ta bolje razvije svoje zmožnosti in kariero;
6. vedenjsko-spoznavni model: težnja po vključitvi vseh spoznanj in izsledkov znanosti,
ki se ukvarja z ljudmi, npr. psihologije, sociologije itd., pri čemer naj se izsledki
uporabijo tudi v praktične namene.

3.3 NOSILCI KADROVSKE FUNKCIJE
V evropskem prostoru je Brandlova (Brewster in Mayrhofer, 2012, str. 240–24) našla tri
vrste organiziranosti kadrovske funkcije, in sicer klasično, neoklasično in moderno obliko
organiziranosti. Po njenem klasična organiziranost kadrovske funkcije temelji na
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Webrovem modelu, zato je organizirana centralizirano, vloga linijskih vodij je omejena,
strokovnjaki za UČV imajo zgolj administrativno vlogo in hkrati nadzorujejo skladnost dela
linijskih vodij s standardi oziroma predpisi. Strokovnjaki za UČV imajo zgolj tehnično
znanje in veščine, elektronskih medijev pa ne uporabljajo v zadostnem obsegu. V
neoklasični organiziranosti kadrovske funkcije so naloge, ki jih opravljajo strokovnjaki za
UČV in linijski vodje, že bolj prepletene in tako strokovnjaki za UČV že nudijo strokovno
podporo linijskim vodjem. Avtorica navaja, da je Ulrich ugotovil, da morajo strokovnjaki za
UČV razviti poslovne kompetence, medtem ko linijski vodje kompetence, ki jim bodo
olajšale vodenje sodelavcev. Taka organiziranost kadrovske funkcije je običajna za severni
del Evrope, kjer je zelo prisotna tudi devolucija. Sodobna oblika kadrovske funkcije je
decentralizirana, fleksibilna, bolj neformalna in bolj gibljiva. Za tako obliko je značilno, da
strokovnjaki za UČV in linijski vodje delijo izkušnje, imajo podobna znanja in veščine.
Odgovornost, vloge in naloge se med vsemi nosilci kadrovske funkcije nenehno tesno
prepletajo. Le izjemoma je odgovornost za posamezen kadrovski proces zgolj v domeni
enega od nosilcev. Bistvenega pomena je, da imajo vsi visok sistem vrednot, da stremijo
za istimi organizacijskimi cilji, da so fleksibilni pri udejanjanju svoje vloge in da med njimi
poteka komunikacija s poudarkom na kakovostnih povratnih informacijah. Tako so
zagotovljeni pogoji za krepitev in razvoj kadrovske funkcije, za pripravo ustrezne
kadrovske strategije, za ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov in optimalnih delovnih
pogojev.
Vukovič in Migličeva (2006, str. 14) menita, da spodbujanje in zagotavljanje pogojev
stalnega razvoja ni le dolžnost strokovnjakov za UČV, ampak predvsem vodstva. Da lahko
vodje uspešno opravljajo naloge s področja razvoja podrejenih, so dolžni najprej sami
ustrezno razširiti svoje poglede na to področje.
Kadrovska funkcija v ospredje vse bolj postavlja odgovornost menedžerjev in linijskih
vodij za prepoznavanje in upravljanje razvojnega potenciala zaposlenih. V sodobni
organizaciji so menedžerji in linijski vodje vez med organizacijskimi cilji in zaposlenimi.
Ustrezno delovno okolje omogoča opredelitev pričakovanega prispevka zaposlenih in
želenega vedenja ter jasno definiran sistem kadrovske funkcije in njenih procesov, vse od
nameščanja, izobraževanja, razvoja in kariere, napredovanja, plačila za delo in
nagrajevanja.
Vloge na področju UČV je Svetlik (2008, str. 3) razdelil med tri glavne nosilce. Po
njegovem so v sodobnih organizacijah navadno nosilci vlog na področju UČV linijski vodje
vse od neposrednih vodij do vrhnjega menedžmenta, delavski predstavniki s poudarkom
na sindikatih ter kadrovski menedžerji in strokovnjaki. Delitev vlog med nosilci kadrovske
funkcije je odvisna od številnih dejavnikov. Dejavniki, ki po njegovem pomembno vplivajo
na delitev so naslednji:
• velikost organizacije – večje si lahko privoščijo večje število strokovnjakov za UČV,
ki so specialisti na posameznem področju, npr. strokovnjak za delovno pravo;
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• kakovost ponudbe storitev UČV na trgu, ki lahko nadomesti drage in pogosto
premalo izkoriščene lastne strokovnjake, smiselno predvsem za maloštevilne
organizacije, ki nimajo lastnih kadrovskih strokovnjakov;
• strateška vloga UČV, ki zahteva aktivno vlogo linijskih vodij in nekaj vrhunskih
strokovnjakov za UČV;
• struktura zaposlenih – delo z bolj izobraženimi in usposobljenimi zaposlenimi
zahteva bolj strokovno usposobljene strokovnjake in menedžerje ČV;
• tradicija v organizaciji;
• stil vodenja.
Merkač Skokova (2005, str. 24–27) odgovornost za kadre pripisuje vrhnjemu
menedžmentu, linijskim vodjem in kadrovskim strokovnjakom, tej delitvi pritrjuje tudi
Brandlova (Brewster in Mayrhofer, 2012, str. 239). Merkač Skokova vrhnjemu
menedžmentu pripisuje odgovornost za kadre, linijskim vodjem in kadrovskim
menedžerjem pa odgovornost za uspeh izvajanja kadrovske funkcije. Kadrovski
strokovnjaki so po njenem odgovorni za razvoj in vzdrževanje sistema ter pomoč pri
uvedbi le-tega. V mnogih uspešnih evropskih in ameriških organizacijah je mesto
kadrovskega direktorja ali člana uprave, ki je zadolžen za kadre, drugo najpomembnejše v
menedžerski hierarhiji.
V strokovni literaturi obstajajo številne definicije pojma menedžment. Pojem izvira iz
angleškega termina "to manage", ki je v osnovi izpeljanka iz italijanske besede
"maneggiare", kar pomeni vodenje in izhaja iz besede "manus" – roka. V osnovi zajema
menedžment upravljanje in vodenje. Upravljanje je odgovornost, ki je dodeljena od
zgoraj, vodenje pa je privilegij, delegiran od spodaj. Upravljanje pokriva celoten
upravljavski proces od načrtovanja, usmerjanja, izvajanja in nadzora, medtem ko vodenje
predstavlja sposobnost pozitivnega vpliva na mišljenje, stališča in vedenje sodelavcev pri
izpolnjevanju nalog oziroma zahtev organizacije (Florjančič et al., 2004, str. 13).
Za Ivanka (2007, str. 310–313) pojem menedžment predstavlja usmerjanje in vodenje
organizacije ali procesov proti želenim ciljem in v sodobni organizaciji obsega proces
načrtovanja ciljev, organiziranja virov in aktivnosti, ravnanje s človeškimi potenciali in
materialnimi viri. Po njegovem mora upravljanje organizacije v nestabilnem okolju
temeljiti na znanju in ravnanje s človeškimi potenciali postaja najpomembnejša funkcija
menedžmenta in strateška usmeritev.
Z vidika znanosti je po Florjančiču (2004, str. 14–22) menedžment polidisciplinarna
znanost, sestavljena iz več različnih znanstvenih disciplin, kot npr. ekonomije, tehnologije,
tehnike, prava, kadrologije, psihologije organizacije, informatike, komunikacije,
andragogike, sociologije, antropologije idr. Menedžment je tudi družbena funkcija, ki je
pogojena z družbenim sistemom, kulturo, vrednotami in navadami družbe.
Menedžment organizacije po hierarhiji delimo na vrhnji menedžment, kamor sodijo
direktorji in drugi vodilni uslužbenci, srednji menedžment, ki ga predstavljajo menedžerji
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posameznih poslovnih funkcij, npr. kadrovski menedžer, in nižji menedžment, kamor
sodijo operativni vodje, npr. delovodje. Vrhnji menedžment odloča o strategijah
organizacije, srednji o zagotovitvi in optimalni razporeditvi resursov (npr. kadrovskih), nižji
pa o operativni razporeditvi izvedbenih nalog (Florjančič et al., 2004, str. 14–22).
Za vodenje in odločanje o kadru morajo biti menedžerji ustrezno usposobljeni. Višji
menedžment mora biti predvsem usposobljen za vodenje kadrovske politike v povezavi s
poslovno politiko, medtem ko so nižje ravni vodstvenega kadra usmerjene v pridobivanje
znanja za izvedbo operativnih nalog (Možina et al., 1998, str. 16).
3.3.1 VRHNJI MENEDŽMENT
Vrhnji menedžment je v prvi vrsti odgovoren za ustrezno umestitev kadrovske funkcije v
razmerju do ostalih poslovnih funkcij. Odgovoren je za zagotavljanje vseh pogojev za
kakovostno izvajanje kadrovske funkcije, za potrditev strateških dokumentov s tega
področja, za ustvarjanje take delovne sredine, v kateri bodo zaposleni zadovoljni, in za
krepitev dvosmerne komunikacije med vsemi nosilci kadrovske funkcije ter zaposlenimi.
Pomembno je tudi, da vrhnji menedžment priznava kadrovsko stroko kot profesijo, ki s
svojo strokovnostjo in profesionalnostjo vpliva na prepoznavanje razvojnega potenciala
kadrov, ki je nujen za obstoj in razvoj organizacije, in da prizna kadrovske strokovnjake
kot strateške partnerje in svetovalce.
Vrhnji menedžment bi moral biti po mnenju Florjančiča (2004, str. 341–345) odprt za
inovativne in transformacijske procese. Sposoben bi moral biti sistematičnega mišljenja,
dobrega sodelovanja in vodenja, znati bi moral povezati celostno znanje, imeti bi moral
socialne in pogajalske sposobnosti, visoko razvit občutek za medčloveške in medkulturne
odnose, jasna etična in moralna stališča ter sistem vrednot. Po njegovem se vrhnji
menedžment premalo poslužuje strokovne podpore kadrovskega menedžmenta, predvsem
pri oblikovanju poslovne strategije, kajti ravno kadrovski menedžment zelo dobro pozna
kadrovsko situacijo in lahko oceni, ali bodo zaposleni dovolj uspešni pri obvladovanju
vedno novih zahtev.
Rezultati raziskave, ki jo je opravil Florjančič, kažejo na to, da se vrhnji in kadrovski
menedžment strinjata, da doslej še nista dosegla zadovoljivega sodelovanja na področju
ravnanja s kadrom. V procesu pridobivanja kadrov bi menedžment moral sodelovati tako
pri izbiri ustreznih metod kot pri pripravi in posredovanju informacij, saj menedžment igra
odločilno vlogo, ki prispeva k privlačnosti in ugledu podjetja, da na ta način pridobi
najboljše kadre, ki jim taka zaposlitev pomeni izziv. Tudi v procesu uvajanja novih kadrov
sodelovanje še ni doseglo zadovoljive ravni, kar vodi do prepočasne vključitve kadrov v
poln delovni proces in do nezadostne vpetosti njihovih znanj in izkušenj v delovni proces.
Menedžment v večini še ne namenja posebne pozornosti ključnim in perspektivnim
kadrom, zato je treba zapolniti vrzel tudi na tem področju razvoja kadrov. Poznavanje
razvojnega potenciala zaposlenih je zelo pomembno pri pripravi strategije organizacije,
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ker le na ta način lahko menedžment izbere pravo strategijo, ki jo je mogoče uresničiti in
ki omogoča obstoj ter nadaljnji razvoj organizacije.
Novakova (2008, str. 65–66) meni, da je zelo pomembno, da se vrhnji menedžment
zaveda pomena kadrovske funkcije in da je smiselno, da se v kadrovsko strategijo navede
cilje, ki naj bi jih zasledovala organizacijska enota, odgovorna za kadrovsko funkcijo na
izvedbeni ravni. Pri oblikovanju strategije je bistveno, da vrhnji menedžment razpolaga s
kakovostnimi informacijami o razvojnem potencialu kadra in na podlagi tega izbere
ustrezno kadrovsko strategijo. Razviti je torej treba tako kadrovsko strategijo, s katero so
zaposleni v celoti vključeni v uresničevanje strateških ciljev organizacije, kajti na tak način
bodo kadri učinkoviti, predani ciljem in vsem bo poznana smer razvoja, ki jo organizacija
zasleduje.
3.3.2 LINIJSKI VODJE
Florjančič (2004, str. 79–81) meni, da je razmerje med kadrovsko funkcijo in vodenjem
obojesmerno. Po njegovem kadrovski strokovnjaki skrbijo za profesionalno tehnična
opravila, povezana s kadri, hkrati pa so vodje in kadrovski strokovnjaki skupaj odgovorni
za učinkovit potek vseh kadrovskih procesov.
Florjančič kadrovska opravila linijskih vodij deli na:
• razporejanje sodelavcev na delovna mesta v skladu z njihovimi sposobnostmi in
znanjem ter stalno preverjanje delovnih rezultatov,
• orientacijo novih kadrov – njihovo seznanjanje z elementi delovnega procesa
(uvajanje novih sodelavcev),
• skrb za strokovno usposobljenost zaposlenih in nenehno izboljševanje njihovega
dela,
• zagotavljanje učinkovitega sodelovanja s sodelavci in med njimi,
• skrb za interpretacijo, hitro in enostavno tolmačenje poslovne politike s cilji in
delovnih postopkov sodelavcem in dobro organiziran sistem dvosmernih komunikacij
ter negovanje posvetovalnega položaja delavcev pri izboljševanju delovnih procesov,
• nadzor stroškov dela ter finančnih in materialnih sredstev,
• zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev.
3.3.3 KADROVSKI MENEDŽERJI IN STROKOVNJAKI
Kadrovski strokovnjak v procesu zaposlovanja ne nastopa več v tradicionalni vlogi
specialista, ampak v vlogi strokovnjaka oziroma poslovnega partnerja vrhnjemu
menedžmentu. Po mnenju Florjančiča (2004, str. 341–345) je zato nujno, da kadrovski
strokovnjaki razpolagajo s poslovnim znanjem. Pri tem je treba odpraviti tudi preveč ozko
specializirana usposabljanja, ki ne vključujejo poslovnega in strateškega pristopa. Z
njegovo ugotovitvijo se strinja tudi Gruban (2007, str. 4), ki povzema ugotovitve raziskave
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RBL Group in Ross School of Management Univerze v Michiganu24. Meni namreč, da
prenovljen kompetenčni model kaže, da morajo kadrovski strokovnjaki vse bolj
enakovredno obvladati sklop vloge kadrovskega in poslovnega strokovnjaka. V sklopu
kadrovske vloge morajo obvladati komuniciranje, zavzetost in skrb za zaposlene ter imeti
sočutje za njihove probleme. Poslovna vloga je osredinjena na njihovo uresničevanje
pričakovanja strank in vlagateljev preko artikulacije in implementacije ustreznih poslovnih
strategij. Osredinjanje zgolj na eno ali drugo razsežnost po njegovem ne zagotavlja več
pravega uspeha.
Trevnova (1998, str. 48–56) meni, da so kadrovski menedžerji odgovorni za uresničitev
strategije človeških virov, ki je operativnega značaja in katere namen je uporaba vseh
sposobnosti zaposlenih, da bi uresničili letne cilje in pričakovanja ter njihov razvoj.
Bistvenega pomena je, da je strategija ČV integrirana z globalno strategijo organizacije in
povezana z drugimi strategijami v organizaciji, s čimer pritrjuje Storeyu (2001, str. 59), ki
meni, da mora biti dimenzija UČV popolnoma integrirana v proces strateškega načrtovanja
in hkrati povezana z marketinško, produkcijsko in finančno strategijo.
Kadrovski menedžment mora predstavljati središče pristojnosti v procesu zaposlovanja
kadrov v smislu celostnega razumevanja poslovne organizacije kot učeče se organizacije z
vsemi teoretičnimi in praktičnimi posledicami. Kadrovski menedžerji morajo zato postati
člani uprave in biti usmerjeni v globalnost. Za kadrovske strokovnjake je po mnenju
Florjančiča (2004, str. 341–345) pomembno popolno obvladovanje uporabe kadrovskih
metod, strokovno poznavanje zlasti delovnega prava, področij mikro- in makroekonomije,
sociologije in psihologije. Kadrovski menedžment je tisti, ki nadpovprečno, aktivno,
inovativno in po načelih okrepljenega vodenja in organiziranja samega sebe sodeluje pri
razvijanju in uresničevanju kadrovskih in poslovnih strategij. To lahko stori s
poznavanjem, razmišljanjem, odločanjem, ukrepanjem in odgovornostjo.
Ena od pomembnih nalog kadrovskega menedžmenta je v tem, da je sposoben
identificirati kadre, ki jih je treba vključiti v razvojni ciklus. Možina (1998, str. 54) meni, da
gre pri tem po navadi za posamezne menedžerje na strateško pomembnih nalogah, za
vodje strateško pomembnih organizacijskih enot in za ključne strokovnjake v organizaciji.
Pri oblikovanju in razvoju organizacije se morajo kadrovski strokovnjaki zavedati vsebine
moči, oblasti in vpliva. Prispevati morajo k profesionalizaciji in povečanju vpliva znanja in
strokovnosti ter k odstranjevanju politizacije iz naših organizacij. S strokovnimi predlogi s
področja organizacije morajo sugerirati takšno kadrovsko politiko, ki bo minimizirala
neustrezen vpliv posameznikov in neformalnih skupin na procese odločanja. Kadrovska
funkcija je ob pripravi kadrovskih odločitev za vodilni menedžment tudi sama vitalni del
vodenja in vzajemno poznavanje in priznavanje obeh funkcij je bistvenega pomena, kajti
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RBL Group in Ross School of Management Univerze v Michiganu sta v zadnjih dvajsetih letih že petkrat opravila obsežna
proučevanja HR-stroke, ki velja za najbolj globoko raziskovanje neke profesije. V raziskavi je bilo zajetih preko 40.000 HRstrokovnjakov in linijskih menedžerjev iz Severne in Latinske Amerike, Evrope, Kitajske, Avstralije in Indije.
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brez dela z ljudmi ni vodenja, zato morajo kadrovski strokovnjaki razumeti vodenje, da bi
mogli in znali predlagati dobre kadrovske rešitve (Florjančič, 2004, str. 131).

3.4

KADROVSKA FUNKCIJA V DRŽAVNI UPRAVI

Sodobna javna uprava temelji na sposobnih posameznikih, ki se vse bolj zavedajo pomena
neprestanega učenja in razvijanja sposobnosti. ZJU veliko pozornost usmerja k
strokovnosti javnih uslužbencev, kar je razvidno iz načela strokovnosti, ki poudarja, da
javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in pravočasno, pri svojem delu
ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno strokovno usposablja in izpopolnjuje svoje
znanje (Brejc, 2002, str. 69). Večino javnih uslužbencev so do začetka 19. stoletja
zaposlovali predvsem na podlagi politične pripadnosti, sorodstva, bogastva, vpliva in
osebne lojalnosti. Sposobnost in strokovna usposobljenost za opravljanje dela pri
zaposlovanju ni imela nobene vloge. V razvitih državah so zaščitili sisteme pred vplivi
strankarskih politik zlasti s profesionalizacijo.
Pretnar (2004, str. 27) navaja, da je bila organiziranost kadrovskih služb podrejena vlogi
klasičnega upravljanja kadrov v državni upravi. Izvajanje kadrovske funkcije se je z
izdajanjem odločb zaposlenim praktično zaključilo. Kadrovska funkcija je bila usmerjena
predvsem na izvajanje operativnih aktivnosti. Tak način ravnanja z ljudmi pri delu so
teoretiki uvrstili v administrativni model, ki se prepleta z legalnim modelom. Po njegovem
so bili cilji ravnanja z ljudmi v tradicionalnem pristopu sicer znani in usklajeni z zahtevami
in spremembami v okolju, vendar velikokrat premalo transparentni, nepovezani z dejavniki
in nezavezujoči, medtem ko sodoben pristop zahteva jasne cilje, njihovo merljivost in
spremenljivost.
Špenko (2009, str. 43) meni, da je treba kadrovsko funkcijo v državni upravi vključiti v
proces strateškega načrtovanja, razvoja in upravljanja z namenom zagotavljanja večje
uspešnosti in strateške usmerjenosti UČV. Številne spremembe v družbenem življenju,
politiki, tehnologiji in decentralizacija javne uprave, vse to postavlja odgovornost za kadre
v javni upravi na ključno mesto. Ker so spremembe hitre, bi se morala klasična kadrovska
funkcija preoblikovati v ključno vodilno funkcijo, meni Brejc (2002, str. 25). Takšen način
ravnanja z ljudmi pri delu je mogoče osnovati v humanističnem oziroma vedenjskospoznavnem modelu.
3.4.1 KADROVSKA FUNKCIJA PRED REFORMO SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE
Novega pristopa na področju ravnanja s kadri so se v javni upravi začeli zavedati bistveno
kasneje kot v gospodarstvu. Prvi okvir kadrovske dejavnosti v državni upravi je
predstavljal Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO), ki je bil sprejet leta 1990. Poleg
navedenega zakona pa so bili za kadrovsko dejavnost pomembni tudi Zakon o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ), Zakon o
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni
upravi in pravosodju (ZPSII), Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi in
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Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v organih državne uprave.
ZDDO je kot specialni predpis urejal pravice in obveznosti zaposlenih v državni upravi. Za
področja, ki pa jih ni urejal, sta se uporabljala Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)25 in
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja26 (ZTPDR). Področje kadrovske
dejavnosti je bilo urejeno tudi v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND).
ZDDO je s podzakonskimi predpisi predstavljal okvir za zaposlovanje, premestitve,
imenovanja in razrešitve upravnih delavcev ter njihovo napredovanje in razporeditve ter
določitev plače vseh, tako zaposlenih v državnih organih kot organih lokalnih skupnosti.
Ker so bili postopki nepovezani in z različnimi cilji, je bilo očitno, da je kadrovska funkcija
s tem okrnjena in neučinkovita.
3.4.2 UČV V SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE
Vsak vodja bi moral imeti svoje sodelavce za najpomembnejši dejavnik pri doseganju
organizacijskih ciljev. Omogočati in spodbujati bi moral njihovo samostojnost pri
opravljanju dela in pri reševanju težav, spodbujati inventivno dejavnost ter ustvarjati
ozračje, v katerem zaposleni prevzemajo odgovornost za svoje delo. UČV je nov pogled
na vlogo ljudi v organizaciji in pomeni sodelovanje vodilnega osebja pri vseh vprašanjih, ki
zadevajo zaposlene v organizaciji in njihovo delo (Brejc, 2002, str. 23–24).
Brejc je oblikoval štiri cilje UČV:
• vključevanje ravnanja s ČV v vse funkcije organizacije in zagotavljanje, da
postane delo z zaposlenimi vsakodnevna naloga vsakega vodje;
• razvijanje pripadnosti zaposlenih, identifikacija ciljev posameznika s cilji
organizacije in spodbujanje visoke stopnje učinkovitosti;
• razvijanje prožne organizacijske strukture, ki omogoča učinkovito prilagajanje
nenehnim vplivom iz okolja;
• pridobivanje in razvijanje kakovostnih sodelavcev.
Konec leta 2001 je bila s strani Vlade RS ustanovljena delovna skupina za uvedbo UČV, ki
so jo sestavljali strokovnjaki iz državne uprave in akademske sfere. To je bil prvi poskus v
smeri zasnove modela UČV v javni upravi. UČV je imenovana delovna skupina enačila z
razvojem usposobljenosti zaposlenih. Po njihovem je bilo pomembno, da javni uslužbenci
znajo opravljati delo in izpolniti pričakovanja, da znajo in želijo delati ustvarjalno, da
dobro sodelujejo s sodelavci in strankami, da imajo vodje zmožnosti in ustrezna znanja za
vodenje in ustvarjalno reševanje konfliktov v skupini.
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ZDR je bil delovnopravni predpis, sprejet leta 1990, ki je urejal materijo na področju Republike Slovenije do konca leta
2002, ko je stopil v veljavo nov Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002).
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ZTPDR je bil predpis, ki je urejal temeljne pravice delavcev v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (UL SFRJ, št.
60/89)
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V sklopu UČV naj bi kadrovske službe izvajale vse potrebne aktivnosti za podporo vodstvu
pri izvajanju nalog organizacije. Od vodstva se pričakuje, da bo zagotavljajo pogoje, ki
bodo omogočali kakovostnejše opravljanje upravnih nalog oziroma zakonite, hitre in
učinkovite storitve za državljane in pravne subjekte. Za dosego tega cilja je treba v
državni upravi opredeliti ključne cilje UČV, ki bodo tudi v skladu z njenim temeljnim
poslanstvom. Bagonova (2003, str. 7) v okvir UČV uvršča znanje, sposobnosti, motivacijo
in osebnostne lastnosti zaposlenih. Meni, da pomeni upravljati ljudi enako kot z njimi
manupulirati, zato upravljanje virov opredeljuje kot vzpostavljanje ustreznega vzdušja, ki
zaposlenim omogoča, da izrazijo svoje talente, nagnjenja, sposobnosti in lastnosti z
ustreznim vključevanjem v delovni proces in razvoj organa.
Kohont (Svetlik et al., 2004, str. 287–298) je na podlagi raziskave, ki je bila izvedena s
pomočjo podatkov mednarodne primerjalne študije o UČV Cranet iz leta 2001, ugotovil,
da reforma sistema javnih uslužbencev ne more biti dolgoročno uspešna ob odsotnosti
strategije ČV, saj to pomeni, da je brez jasnega načrta in ciljev. Napredek na področju
razvoja ČV v državni upravi je viden, vendar še ni dovolj poglobljen.
Glede na zastarelo in pomanjkljivo ureditev sistema javnih uslužbencev ter nenehen razvoj
družbe in ekonomije ter zavezo Slovenije Evropski uniji (EU), da bo posodobila sistem
javne uprave, so se leta 2000 pričele aktivnosti za prenovo uslužbenskega in plačnega
sistema. Tako je bil na podlagi teh prizadevanj 28. 6. 2002 sprejet Zakon o javnih
uslužbencih (ZJU), ki se je pričel uporabljati 28. 6. 2003. Ključni dokument na področju
reforme javne uprave je bila tudi Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega
sektorja 2003–2005 in njena nadgradnja, ki jo predstavlja Strategija razvoja Slovenije
2006–2013. Med prednostnimi področji obeh strategij je bilo tudi UČV.
UČV je v slovenski javni upravi večinoma postavljeno kot ena izmed prioritet v
programskih in strateških dokumentih, ugotavlja Korade Purgova (Kovač in Virant, 2011,
str. 126–146). Za uresničitev teh prioritet je bilo treba zagotoviti ustrezne normativne in
sistemske rešitve. ZJU kot sistemski zakon temelji na standardih in načelih, ki so skupni
pravnim ureditvam članic EU in so nakazali, katerim ciljem na tem področju je treba
slediti. Korade Purgova meni, da je treba poenostaviti nekatere postopke in poiskati
ustrezne rešitve, pri tem pa upoštevati tuje izkušnje ter priporočila, zlasti za tiste rešitve,
ki ne sledijo več standardom in načelom, ki so bili podlaga za vzpostavitev sistema.
ZJU predstavlja pravno formalni okvir za uslužbenski sistem in njegov razvoj ter za
sodobno upravljanje javnih uslužbencev. Bistveni instrumenti UČV, ki jih je uvedel ZJU,
so: kadrovski načrt, ki predstavlja izhodišče za kadrovanje, letni pogovor, ki je ključnega
pomena za razvoj javnih uslužbencev in kariere uradnikov, sistem ocenjevanja v povezavi
z napredovanjem v plačne razrede in nazive ter sistem usposabljanja in izpopolnjevanja
javnih uslužbencev. Korade Purgova (Kovač in Virant, 2011, str. 126–145) meni, da je za
nov pristop na področju uslužbenskega sistema bistveno zagotoviti možnost fleksibilnega
UČV, večjo stopnjo pretoka delovne sile med državnimi organi, t. i. interni trg dela in
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sodelovanje reprezentativnih sindikatov pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na pravice in
obveznosti javnih uslužbencev.
Po ZJU je menedžment dolžan spremljati delo, strokovno usposobljenost in kariero javnih
uslužbencev. Glede na to, da je leta 2001 imelo le 5,3 odstotka organizacij, ki so
sodelovale v raziskavi Cranet, zapisano politiko razvoja menedžmenta, se je Kohontu
(Svetlik, 2004, str. 289–291) postavljalo vprašanje, ali so kadrovski strokovnjaki in
menedžment pripravljeni na nove obsežne vloge in odgovornosti. Kot je ugotovil, so bile
politike UČV v državni upravi zelo površinske in usmerjene predvsem na plače, ker je bilo
to področje edino sistemsko urejeno že pred reformo. Z uveljavitvijo ZJU je mogoče
govoriti o procesu devolucije tudi v državni upravi.
Bagonova (2009, str. 9) je organiziranost kadrovske funkcije v državni upravi razdelila na
tri ravni, in sicer je po njenem odgovornost za kadrovsko funkcijo na prvi ravni v domeni
ministrstva, pristojnega za javno upravo, ki je snovalec zakonodaje in skrbi za izvedbo
skupnih razvojnih in operativnih nalog. Na drugi ravni so po njenem odgovorna
ministrstva, ki oblikujejo skupno politiko v okviru resorja s pripravo podzakonskih aktov
ter usmeritvami razvoja in napotili za izvedbo operativnih nalog za vse organe. Na tretji
ravni pa je odgovornost v domeni posameznega organa, predvsem v smislu odgovorne
izvedbe vseh operativnih nalog, ki izvirajo iz zakonodaje in usmeritve matičnega
ministrstva ter ministrstva, ki je pristojno za sistem javnih uslužbencev.
Vsak državni organ, občina ali javni zavod bi moral imeti jasno predstavo o svojem
poslanstvu in vlogi, zato je strategija ravnanja s ČV tukaj enako pomembna kot v
zasebnem sektorju. Brejc (2002, str. 29) meni, da morajo biti vsi, ki se ukvarjajo s
strateškim načrtovanjem, vključeni v procese načrtovanja ČV. Po njegovem strateško
načrtovanje ČV v javnem sektorju upošteva zahteve po zakonitosti, strokovnosti,
vestnosti, pravočasnosti, odgovornosti in javnosti dela.
Temeljni akt za načrtovanje ČV v državnem organu je sistemizacija delovnih mest, ki
določa notranjo organizacijsko strukturo, delovna mesta, nazive in položaje ter
delovnopravni akt, ki določa delovna mesta, za katera se sklepa pogodba o zaposlitvi.
Skupna izhodišča za sistemizacijo v organih državne uprave določi vlada z uredbo. S
kadrovskim načrtom se določa število oziroma dejansko stanje zaposlenosti po delovnih
mestih v skladu z delovnim programom organa za obdobje dveh let (Brejc, 2002, str. 38–
39). Kadrovski načrt določa najvišje dovoljeno število zaposlenih običajno na zadnji dan v
letu. Ta dva instrumenta sta okvir in izhodišče za proces kadrovanja, načrtovanja ter izbire
novega kadra in razvoja v okviru kadrovske funkcije.
Zaradi pritiskov okolja, vse bolj omejenih virov bo po mnenju Pretnarja (2004, str. 28)
treba pri UČV v javni upravi vedno bolj upoštevati načela, ki bodo v skladu s politiko
zaposlovanja, razvoja kadrovskega potenciala in usklajenosti kadrovanja z notranjimi
potrebami, predvsem pa z dolgoročno strategijo razvoja javne uprave.
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4 STROKOVNJAK ZA UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV
Uspešnost UČV je odvisna od pozicije, ki jo zaseda v organizaciji v razmerju do drugih
funkcij, in strokovne usposobljenosti kadrovskih strokovnjakov ter menedžmenta. Nadalje
je odvisna od organiziranosti kadrovske funkcije ter vloge in položaja kadrovskega
menedžerja v organizaciji. Odvisna je tudi od njene odzivnosti in fleksibilnosti, od
vrednost, razvojnega potenciala strokovnjakov za UČV in njihove zmožnosti
prepoznavanja razvojnega potenciala pri ostalih zaposlenih itd. UČV je odvisna tudi od
ugleda kadrovske službe in sredstev, ki so na razpolago za izvajanje vseh aktivnosti ter od
razvitosti kadrovsko informacijskega sistema.
Kohont (Svetlik, 2004, str. 287–289) je s pomočjo podatkov raziskave Cranet ugotovil, da
ima skoraj polovica obravnavanih organov v slovenski državni upravi oddelek ali pa
referenta, kar kaže na to, da se tudi predstojniki državnih organov zavedajo pomena
področja UČV in naloge na tem področju vse bolj zaupajo usposobljenim kadrovskim
strokovnjakom. V primerjavi z zasebnim sektorjem pa je delež mnogo nižji, kajti le–ta ima
v 93,5 % oddelek ali referenta za človeške vire. Nadalje je Kohont ugotovil, da ima
tretjina organov državne uprave, ki so sodelovali v raziskavi, zapisano strategijo UČV,
medtem ko jo ima v zasebnem sektorju zapisano 62 % organizacij.
V majhnih organizacijah (do 100 zaposlenih) se v praksi dogaja, da linijski vodje sami
izvajajo kadrovsko funkcijo, s tem da so ustrezno usposobljeni, v pomoč pa so jim lahko
strokovnjaki v organizaciji ali zunanji kadrovski svetovalci. Večja kot je organizacija, bolj
narašča potreba po kadrovskih opravilih in s tem povezana specializirana znanja. Ta
znanja v organizacijah s 100 do 200 zaposlenimi zagotavlja kadrovski referat z enim ali
dvema kadrovskima strokovnjakoma. V organizacijah z 200 do 600 zaposlenimi za to
področje skrbi kadrovska služba z dvema do sedmimi strokovnjaki in v organizacijah z več
kot 600 zaposlenimi je razmerje en kadrovski strokovnjak na 120 do 200 zaposlenih
(Florjančič, 2004, str. 81).
Na izvedbeni ravni je kadrovska funkcija organizirana v naslednjih oblikah: v referatu,
oddelku, službi ali sektorju, v katerih se odvijajo osnovne procesne dejavnosti, kot so
načrtovanje, sprejemanje, razporejanje, razvoj in usposabljanje kadrov. V nadaljnjem
besedilu bo pojem kadrovska služba uporabljen v smislu organizacijske enote, ki je
odgovorna za kadrovsko funkcijo na izvedbeni ravni, navedeni pojem namreč uporablja
stroka in ga v praksi lahko zasledimo tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Kadrovske
procese lahko združimo v širše dinamične celote, ki določajo vsebino dela pri analizi in
razvoju socialnega sistema organizacije. Nekateri procesi ne spadajo neposredno v
delovno področje in pristojnost kadrovske službe, kljub temu pa odločilno vplivajo na
zavzetost zaposlenih pri uresničevanju organizacijskih ciljev. Takšen proces je vodenje.
Drugi procesi, npr. usposabljanje, sodijo pretežno v pristojnost kadrovske službe, pri
čemer slednja snuje izobraževalne načrte in pripravlja programe skupaj z neposrednimi
vodji, kajti zgolj vodje razpolagajo z informacijo, kje so pomanjkljivosti oziroma vrzeli pri
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opravljanju dela, ki jih lahko sodelavci odpravijo z usposabljanjem (Florjančič, 2004, str.
95).
V Sloveniji kadrovski procesi običajno niso sistemizirani in zato ni mogoče točno opredeliti
razmerja do drugih procesov in pristojnosti. Strokovni profili kadrovskih strokovnjakov ne
ustrezajo zahtevam projekta sistema delovnih mest, zato Florjančič (2004, str. 128–129)
meni, da koncepti sodobne kadrovske politike in funkcije ne pridejo do izraza. Posledica
tega je, da izvajanje kadrovske dejavnosti ostaja še vedno v številnih organizacijah na
najnižji ravni, tj. pri administriranju in evidentiranju. Skladna sistemizacija kadrovskih
opravil in občutno povečanje profesionalnih sposobnosti kadrov vplivata na celotno
strukturo in uspešnost organizacije. Uspešno delo kadrovske službe je torej eden od
osnovnih pogojev za odkrivanje možnosti tako za osebni razvoj kot tudi za razvoj celotne
organizacije. Vsaka organizacija mora oblikovati kadrovsko službo, prilagojeno njenim
potrebam dela in razvoja ter posebnostim. Stopnjo učinkovitosti kadrovskega procesa je
zelo težko ugotoviti, zato se uspešnost kadrovske službe odraža zgolj v splošnem uspehu
organizacije. Vse bolj pa se menedžment zaveda pomena evalvacije kadrovske funkcije, ki
ponuja številne informacije o izbiri nadaljnje razvojne poti.
Kadrovska služba nudi specializirano strokovno pomoč menedžmentu in organizira vse
delo kadrovske funkcije. Vodja kadrovske službe se pojavlja v dveh vlogah, in sicer na eni
strani kot kadrovski strokovnjak, na drugi strani pa kot menedžer. Kot menedžer vodi
kadrovsko službo, poleg tega pa svetuje celotnemu menedžmentu o posameznih
kadrovskih zadevah, zato ima veliko inherentno27 avtoriteto. Nadalje snuje vsa opravila v
okviru kadrovske funkcije in nadzoruje njihovo izvedbo ter svetuje vrhnjemu
menedžmentu glede smeri razvoja organizacije. Kadrovski menedžer mora neprestano
spremljati razvoj stroke in organizacijskih ved v svetu in ta znanja prenašati v organizacijo
(Florjančič, 2004, str. 82).
Pri pripravi načrta normativnih aktov pripada kadrovski službi pomembna vloga. V skupini
kadrovskih strokovnjakov največkrat pride do koncentracije in povezovanja analiz in
rezultatov dela specialistov, ki se ukvarjajo tudi s socialnim, in ne le s tehnološkim
sistemom v organizaciji. Ti specialisti so pravniki, organizatorji dela, psihologi, sociologi,
inženirji za varnost pri delu, idr. (Florjančič, 2004, str. 96).
Pred izborom kadra mora kadrovska služba pripraviti skupino odločilnih kriterijev. Skupaj z
linijskim menedžmentom, ki pozna dela in naloge na delovnem mestu, pripravi kriterije z
analizo opravil in nalog ter pri tem določi zahtevano minimalno raven kakovosti,
kvantitete, točnosti in stanovitnosti (Florjančič, 2004, str. 99). Proces izbora kadra zajema
trajno delo kadrovske službe pri analizi, izboru in zasedbi prostih delovnih mest v
organizaciji. Vsebuje aktivnosti, kot so načrtovanje sprejema zaposlenih, odkrivanje
potencialnih kandidatov, organiziranje natečajev, organizacijo intervjujev in testov ter
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Inherenca pomeni neločljiva, nerazdružna povezanost lastnosti z njenim nosilcem.
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drugih oblik preverjanja, pripravo izbranih kandidatov za delo (npr. organiziranje
pripravništva), uvajanje kandidatov, prilagajanje kandidatov normam in pravilom
organizacije in premeščanje (Florjančič, 2004, str. 109).
Pri ugotavljanju izobraževalnih potreb v okviru procesa izobraževanja kadrovski
strokovnjaki proučujejo strateške plane in cilje organizacije in ugotavljajo, ali obstajajo
dejanske potrebe po pridobitvi znanja, ki izhajajo iz dela (Florjančič, 2004, str. 114–123).
Pri ugotavljanju izobraževalnih potreb so zelo pomembni dogovori, ki jih vodje in
zaposleni zapišejo na letnem pogovoru. Namreč vrzeli, ki jih ugotovita vodja in sodelavec,
se največkrat zapolnjujejo z usposabljanjem in izpopolnjevanjem znanja, veščin in
spretnosti. Da bo linijski menedžment sposoben učinkovito opravljati svoje naloge, je tudi
njim treba zagotoviti ustrezno usposabljanje, vrzel v njihovem znanju pa je dolžan
prepoznati menedžment ob pomoči kadrovskega menedžerja in strokovnjakov za UČV.
Slovenske organizacije področju razvoja in usposabljanja vsaj formalno posvečajo več
pozornosti kot drugim področjem, povezanim z UČV. Na to kažejo rezultati raziskave
Cranet, kjer so organizacije, vključene v raziskavo, na prvo mesto postavile razvoj in
izobraževanje kot glavni izziv za UČV, ugotavljata Kopač in Trbanc (Svetlik et al., 2004, str
203–213). Odgovornost na področju razvoja in izobraževanja je porazdeljena med
kadrovske strokovnjake in linijske vodje. V 44,6 % slovenskih organizacij o razvoju in
izobraževanju odločajo oddelki za ČV po posvetovanju z linijskim vodjem. V državah EU in
še precej bolj v drugih tranzicijskih državah pa so za to področje bolj odgovorni linijski
vodje. Avtorici sta sklepali, da se pri slovenskih organizacijah odraža takšna praksa, ker so
bili linijski vodje dolgo časa odgovorni predvsem za organizacijo, tehnologijo in nemoten
potek dela, v manjši meri pa za ljudi in njihov razvoj, medtem ko so bile ključne
odgovornosti za razvoj prenesene na oddelke za UČV.

4.1 VLOGA, POMEN IN NALOGE MENEDŽERJA TER STROKOVNJAKA ZA
UČV
4.1.1 MENEDŽER ZA ČLOVEŠKE VIRE
Menedžment človeških virov (MČV) svojo teoretično osnovo črpa iz različnih ved, in sicer iz
psihologije, sociologije, organizacijske in ekonomske teorije, zato Svetlik in Zupanova
menita (Svetlik et al., 2009, str. 26), da je za celovito razumevanje MČV nujen
interdisciplinarni pristop. Svetlik in Zupanova opredeljujeta MČV kot stopnjo v razvoju
kadrovske funkcije, ki je posledica prilagajanja vedno novim zahtevam poslovnega okolja.
V tem smislu razumeta MČV na dveh ravneh, najprej kot filozofijo menedžmenta, ki
ljudem pripisuje ključno vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti in je podlaga za konkretne
aktivnosti MČV, po drugi strani pa kot razvit model izvajanja kadrovske funkcije, pri kateri
je poudarjena strateška vloga ČV in zato postaja MČV sestavni del menedžmenta podjetij.
Ključnega pomena je usklajenost obeh ravni, kajti ustrezna filozofija menedžmenta je
nujen pogoj, da se MČV razvije kot način izvajanja kadrovske funkcije v praksi. Na
učinkovitost in uspešnost MČV po njunem vplivajo številni dejavniki, kot npr. prenos
53

filozofije v prakso, usposobljenost menedžerjev in kadrovskih strokovnjakov, interesi in
moč različnih posameznih interesnih skupin ter tradicija in vrednote v organizaciji.
Kohont (2011, str. 186) menedžerja za ČV opredeljuje kot osebo, ki načrtuje, usmerja in
koordinira aktivnosti UČV v organizaciji z namenom optimalne aktivacije ČV v smeri
strateških usmeritev organizacije. Zaradi delitve vlog med nosilce UČV je po njegovem
težko jasno razmejiti naloge, ki jih izvajajo menedžerji in strokovnjaki, zlasti ko gre za
majhne organizacije, ki nimajo veliko strokovnjakov za UČV. UČV je v organizacijah
odvisno od izpostavljenosti vplivom sprememb in gibanju v okolju pa tudi od tega, kako
ga razume in podpira vrhnji menedžment ter od kompetenc strokovnjakov za UČV
(Kohont, 2011, str. 38).
4.1.2 STROKOVNJAK ZA UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV
Obstajajo različne tipologije vlog strokovnjakov za UČV. Ulrich (1996, str. 25–48)
opredeljuje štiri ključne vloge. Vloga strateškega partnerja je usmerjena na sistemska in
strateška vprašanja. Strokovnjak za UČV v okviru te vloge skrbi za skladnost strategije
UČV s poslovno strategijo oziroma sodeluje pri oblikovanju strategij in jih uspešno
prenaša v prakso. V okviru vloge funkcionalnega eksperta se od strokovnjaka za UČV
pričakuje, da bo zagotavljal učinkovito oblikovanje organizacijske infrastrukture oziroma
da bo svetoval menedžmentu na področju razvoja.
Kot zaveznik oziroma zastopnik sodelavcev mora strokovnjak za UČV po mnenju Ulricha
znati prisluhniti in se odzvati na probleme in pričakovanja zaposlenih. V okviru vloge
pobudnika oziroma upravljavca sprememb pa navaja, da se od strokovnjaka za UČV
pričakuje, da bo zmogel v vsakem trenutku zaznati priložnosti za spremembe oziroma
izboljšave, ki bodo za organizacijo pomenile konkurenčno prednost. Ta vloga od
strokovnjaka za UČV tudi terja, da bo znal voditi procese teh sprememb in jih uvajati v
prakso. Ulrich meni, da je lahko strokovnjak za UČV uspešen, če je aktiven v vseh vlogah,
ob tem pa največ pozornosti nameni strateški vlogi in vlogi upravljavca sprememb.

54

Slika 1: Ulrichov model vloge kadrovske funkcije
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Vir: Prirejeno po Ulrichu, 1996, str. 24

Pomen strokovnjakov za UČV v obdobju intenzivnega razvoja informacijske tehnologije se
povečuje. Posledica vsake tehnološke spremembe je spremenjeno delovanje zaposlenih
ter potreba po pridobivanju novega oziroma nadgradnji obstoječega znanja. Če
strokovnjaki za UČV ne uspejo pravočasno zaznati spremembe in zagotoviti vseh pogojev
za prilagoditev zaposlenih na nove razmere, so pri svojem delu neuspešni. Na uspešnost
strokovnjakov za UČV bo v veliki meri vplivala njihova kompetentnost, zato je ključnega
pomena, da identificirajo kompetence, ki jim bodo v pomoč pri izpolnitvi njihovega
poslanstva, in glavno pozornost namenijo tistim kompetencam, ki jih je treba nenehno
razvijati ali jih šele pridobiti (Kohont, 2011, str, 61).
Florjančič (2004, str. 181–182) meni, da morajo kadrovski strokovnjaki poznati
psihofiziologijo dela in higiensko-tehnično zaščito ter morajo sodelovati pri izdelavi
normativnih aktov, poznati morajo psihologijo in socialno psihologijo, sociologijo dela in
varstvo pri delu, strukturo, teorijo in procese izobraževanja, informatiko, antropologijo,
psihologijo dela, osnove uporabne kibernetike in kvanititativnih metod, organizacijske
tehnike, principe in metode vodenja ter sociologijo, etiko, pravo in psihologijo.
Caldwel (v: Holt Larsen in Mayrhofer, 2006, str. 198) poudarja, da so strokovnjaki za UČV
večinoma sorazmerno šibka poklicna skupina, ki se spoprijema s številnimi izzivi,
nejasnostmi in negotovostjo. Njegova ugotovitev je danes še toliko aktualnejša, ker tudi
novejše raziskave potrjujejo dejstvo, da strokovnjaki za UČV v pretežni meri opravljajo
administrativno-operativne naloge, manj časa pa namenjajo svetovanju in vlogi
upravljavca sprememb ter strateškega partnerja. Navedeno potrjuje tudi raziskava
Profesionalizacija kadrovske funkcije, ki je bila opravljena v letu 2005. Špenko (2009, str.
42) navaja, da je več kot 55 % kadrovskih strokovnjakov od 178 respondentov, med
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katerimi jih je bilo 27,8 % iz javne uprave, opravljalo splošne in operativne naloge.
Izsledki raziskave so pokazali, da se je manj kot 10 % respondentov opredelilo, da imajo
kadrovski strokovnjaki vlogo strateškega partnerja in svetovalca vodilnemu menedžmentu.
Očitno je, da je razvoj kadrovske funkcije v slovenskih organizacijah vključno z javno
upravo pravzaprav na začetku, ugotavlja Špenko. Tudi izsledki druge raziskave, ki jo
navajata Mihaličeva in Miklavčič (2004, str. 11), nakazujejo na izjemno administrativno
usmerjenost kadrovskih služb v Sloveniji.
4.1.3 POKLIC ALI PROFESIJA STROKOVNJAKOV ZA UČV
Možina (Možina et al., 2002, str, 414) poklic razume kot smiselno zaokroženo celoto
znanja, sposobnosti, veščin, kompetenc in navad, ki posamezniku omogoča opravljanje
dela in naloge določene zahtevnosti na nekem področju dela posamezne dejavnosti.
Natančne meje med poklicem in profesijo ni mogoče določiti, kajti kjer se poklic konča, se
lahko nadaljuje profesija, pri čemer morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.
S konceptom poklic Pavlin (2007, str. 9) označuje sorodne vrste del oziroma opise
delovnih mest, ki jih je mogoče najti v zaposlitveni sferi, na kar pa vpliva vrsta osebnih in
strukturnih dejavnikov, in sicer zgodovinski, tehnološki, ekonomski, kulturni in socialno–
psihološki. Pavlin (2007, str. 20–70) meni, da je izraz poklic veliko širši pojem, kot bi
morda ocenili na prvi pogled, ob tem pa opozarja tudi na ustrezno rabo pojma, kajti v
Sloveniji se poklic v splošni jezikovni rabi nanaša na pridobljeno izobrazbo formalnega
izobraževalnega programa, in ne na delo, ki ga posameznik opravlja.
Profesijo Pavlin (v: Svetlik 1999, Pavlin, 2007, str. 73–75) opisuje kot tiste poklice, ki v
družbeni delitvi dela zavzemajo osrednja mesta, temeljijo na visoki stopnji organiziranosti
in reguliranosti, zahtevajo visoko stopnjo formalne izobrazbe, posamezniki pa so pri
opravljanju dela avtonomni, vse dokler delujejo v skladu s pravili in standardi, ki jih je
(so)oblikovala poklicna organizacija. Profesije imajo mehanizme, preko katerih
nadzorujejo posamezne poklicne dejavnosti.
Svetlik in Zupanova (Svetlik et al., 2009, str. 13) navajata, da je UČV stroka, ki vodstvu
organizacije in vsem zaposlenim pomaga k uspehu. Ta stroka se razvija, postaja bolj
strateška, vključuje vse več strokovnjakov in hkrati postaja osrednji del dnevne prakse
linijskih vodij.
Diskusija o profesionalizaciji UČV gre v dve smeri. Prva skupina strokovnjakov meni, da bo
profesionalizacija dosežena z vpeljavo standardov, kvalifikacij in etičnega kodeksa, druga
skupina pa mneni, da so za profesionalno delovanje strokovnjaka za UČV pomembne
njegove kompetence, ki mu omogočajo konkretizacijo organizacijske strategije (Kohont,
2004, str. 106).
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Ulrich (1996, str. 17–19) pritrjuje obema skupinama in meni, da bo UČV postala
prepoznana kot profesija, ko bodo strokovnjake za UČV povezovali:
• skupni standardi dela,
• skupno znanje,
• skupne ključne kompetence,
• skupni etični standardi, ki jih bo presojalo stanovsko združenje,
• jasno definirane vloge na področju UČV.
Ulrich meni, da obstajajo določeni stari miti, ki UČV onemogočajo, da bi postala profesija.
Tabela 4: Primerjava starega in novega pogleda na vlogo UČV
Stari miti

Nov pogled na vlogo UČV

Ljudje opravljajo delo
strokovnjaka za UČV, ker imajo
radi ljudi.

Organizacijske enote za UČV niso ustanovljene z namenom, da bi
izvajale terapije v organizaciji. Strokovnjaki za UČV morajo iskati
takšne rešitve, ki bodo zaposlenim zagotavljale višjo raven
kompetentnosti, in ne le več udobja.

Vsakdo lahko opravlja delo na
področju UČV.

UČV temelji na teorijah in raziskavah, strokovnjaki za UČV morajo
obvladovati teorijo in prakso.

UČV se ukvarja z mehkim delom
poslovanja in zato ne šteje kot
pomembno področje.

Rezultati prakse poslovanja UČV so lahko in morajo biti merljivi.
Strokovnjaki za UČV morajo poiskati ustrezen način prenosa
rezultatov svojega dela v finančno vrednost.

UČV pozornost usmerja k nadzoru
stroškov.

UČV mora ustvarjati dodano vrednost z dvigom intelektualnega
kapitala v organizaciji. Strokovnjaki za UČV morajo dodati vrednost,
ne le zmanjševati stroškov.

Vloga UČV je v nadzoru izvajanja
organizacijske politike in v
varovanju zdravja in zadovoljstva.

Vloga UČV ni v zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih, ampak v
zagotavljanju pripadnosti zaposlenih organizaciji. Strokovnjaki za UČV
to dosegajo s pomočjo usmerjanja vodij in izvajanja kadrovskih
politik.

UČV je polno kapric.

Stroka UČV se vseskozi razvija. Strokovnjaki za UČV morajo na
svojem področju dela opustiti žargon in se posluževati strokovne
terminologije.

V organizacijskih enotah za UČV
so zaposleni prijetni ljudje.

Strokovnjaki za UČV naj bi se aktivno vključevali v razprave, nudili naj
bi podporo in se znali soočati z izzivi.

UČV je v domeni strokovnjakov za
UČV.

Področje UČV je pomembno tako za linijske vodje kot za finančni vidik
in strategije. Strokovnjaki za UČV naj se povežejo z menedžerji, da bo
področje UČV postalo vrhunsko.
Vir: Ulrich (1996, str. 18)

Prvi korak v smeri profesionalizacije kadrovske stroke v Sloveniji je bil narejen z
ustanovitvijo poklicnega združenja strokovnjakov za kadrovsko dejavnost leta 1981.
Poslanstvo strokovnega združenja je vzdrževati, razvijati in dvigovati raven standardov v
UČV, zaščititi kakovost, etičnost in postopke ter povečati vpliv kadrovskih strokovnjakov za
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dobro zaposlenih in organizacij. Slovenska kadrovska zveza28 s svojo dejavnostjo prispeva
k razvoju kadrovske stroke in k uveljavljanju kadrovske funkcije v organizacijah.
Drugi korak je bil narejen s sprejemom Kodeksa etike kadrovskih strokovnjakov leta 1985,
katerega vsebina je bila konec leta 2004 posodobljena. Ob posodobitvi je bil kodeks
preimenovan v Kodeks etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije (KEKSS)29. KEKSS
opredeljuje temeljne etične in profesionalne standarde dela, vedenja in ravnanja
strokovnjakov pri izvajanju kadrovske dejavnosti in velja za člane SKZ, za vse ostale, ki se
ukvarjajo s kadrovsko dejavnostjo in niso člani tega združenja, pa velja kot priporočilo in
pripomoček pri delu.
Temeljna načela KEKSS so:
• spoštovanje integritete človekove osebnosti,
• enakopravna obravnava,
• varstvo osebnih podatkov,
• odgovornost za lasten strokovni in osebnostni razvoj,
• nasprotje interesov,
• odgovornost za razvoj in ugled stroke,
• ukrepi zoper kršitve etičnih in profesionalnih standardov, o katerih odloča Častno
razsodišče pri SKZ.
Študijski programi, tako dodiplomski kot podiplomski, prispevajo k promociji poklica in k
njegovi prepoznavnosti in skupaj s profesionalnim združenjem vplivajo na njihov položaj v
organizacijah. Bistvenega pomena za dvig profesionalizacije je znanje, s katerim
razpolagajo pripadniki določenega poklica. V Sloveniji se sicer krepi izobrazbena struktura
ljudi, ki opravljajo ali bodo opravljali naloge na področju UČV v organizacijah, vendar
Kohont (2004, str. 108) meni, da je vpliv strokovnjakov na področje razvoja zanemarljiv.
Kohont (2004, str. 106–108) meni, da gre v primeru strokovnjaka za UČV za poklic, ki pri
nas še ni dovolj poznan. Razvoj področja kaže, da strokovnjaki za UČV v organizacijah vse
bolj prihajajo v ospredje in ob bok ostalim strokovnjakom, ki so do sedaj sprejemali
najpomembnejše odločitve v organizacijah. Po njegovem (Kohont, 2011, str. 227) je
najustrezneje, če strokovnjake za UČV v slovenskem prostoru umeščamo med poklice, ki
se vse bolj prevešajo v profesijo. Največjo oviro na poti razvoja od poklica do profesije
vidi prav v prepoznavnosti področja v družbi. Pri tem je pomembno, da menedžerji in
strokovnjaki za UČV delujejo v okviru sprejetih standardov in svoje delo opravljajo čim
bolj strokovno in v okviru profesionalne etike.

28

Leta 2011 se je preimenovala v Slovensko kadrovsko zvezo (SKZ).

29

KEKSS je bil sprejet 11.–12. 11. 2004 na Študijskih dnevih kadrovskih delavcev v Rogaški Slatini.
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4.1.4 VRSTE STROKOVNJAKOV ZA UČV
Vsak proces v organizaciji ima določene posebnosti, po katerih se razlikuje od drugih, in
več kot je procesov, več je specialistov. Možina (Možina et al. 1998, str. 19) deli
strokovnjake na področju kadrovske dejavnosti na generaliste in specialiste. Zanj je
generalist oseba, ki ima široko kadrovsko izobrazbo in pozna skorajda vsa področja
kadrovske dejavnosti. Kadrovske generaliste po navadi najdemo v manjših organizacijah.
Posamezne naloge v zvezi s kadrovskimi viri, npr. na področju kadrovanja ali
izobraževanja, ki so specialne narave, pa po njegovem opravljajo kadrovski specialisti, ki
jih običajno najdemo v večjih organizacijah.
Florjančič (2004, str. 182–183) razlikuje strokovni profil kadrovskega generalista, ki se
ukvarja s problemi organiziranja kadrovskih nalog in vodi organizacijske enote, v katerih
so združena opravila v zvezi s kadri, in kadrovskega specialista, ki je po njegovem
diplomirani andragog, pravnik, sociolog, sistemski inženir, varnostni inženir itd. Kadrovska
funkcija bo po njegovem najučinkovitejša, če bodo oblikovani kadrovski timi iz obeh
profilov kadrovskih strokovnjakov. Polidisciplinarnost znanja kadrovskih strokovnjakov je
po njegovem poroštvo za nemoten razvoj organizacije in tudi same kadrovske funkcije,
nujno pa je vzporedno usmerjanje na specializacijo in pridobivanje specifičnih znanj.
Prednost kadrovskega generalista je v tem, da opravlja vse naloge v zvezi s ČV in ima širši
pogled na kadrovsko dejavnost, zato lažje povezuje vsa področja kadrovske funkcije ter
celostno obravnava zaposlene. Generalisti običajno zaradi obsežnega področja dela, ki je
občutljivo, strokovno zahtevno in kompleksno, niso usmerjeni v podrobnosti oziroma
globino problematike. Kadrovski specialisti so zelo ozko usmerjeni običajno v eno področje
dela, ki ga dovršeno obvladujejo. Njihova prednost je v tem, da do potankosti obvladujejo
svoje področje dela in sledijo vsaki spremembi, ki so jo zmožni izjemno hitro
implementirati. Nenehno prilagajajo postopke spremembam. Pomanjkljivost takih
strokovnjakov je običajno v tem, da nimajo pregleda nad celotno obravnavo zaposlenih in
ne povezujejo vseh kadrovskih procesov. Možina (Možina et al., 2002, str. 408) z vidika
hierarhije na področju kadrovskega menedžmeta loči direktorje služb za ČV in vodje
oddelkov, ki jih poimenujemo menedžerje ČV.

4.2 STROKOVNJAK ZA UČV V DRŽAVNI UPRAVI
Na hitrost razvoja kadrovske funkcije v javni upravi zelo močno vplivajo globoko zasidrani
klasični pristopi in ozko razumevanje področja UČV. S ciljem povečati učinkovitost in
uspešnost javnih uslužbencev na podlagi drugačnega, sodobnejšega odnosa do njih se
stremi k izboljšanju kakovosti opravljenih storitev za notranje in zunanje stranke.
Delovna skupina za uvedbo UČV v upravo kadrovskemu strokovnjaku pripisuje vlogo
poslovnega partnerja vodstvu (delovno gradivo, 2002, str. 20). Po njihovem mnenju bi
strokovnjak za UČV moral znati predvidevati spremembe na področju UČV. Kadrovski
menedžerji in strokovnjaki imajo pred seboj velik izziv, ker za uspešno izvajanje novih
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vlog potrebujejo drugačna znanja in izkušnje, zato morajo spremljati teorijo in prakso UČV
ter razvoj stroke in se povezati v strokovna združenja. Prav tako je zelo pomembno
poslovno znanje, ki ga je delovna skupina razdelila v štiri skupine:
• poznavanje organizacije, delovanja uprave in procesov, načina dela in financiranja;
• poznavanje prispevka posameznih organizacijskih enot h končnemu poslovnemu
uspehu in problemov, s katerimi se menedžerji teh enot srečujejo;
• dobro poznavanje okolja in sicer trga dela, delovne zakonodaje in delovanja
sindikatov;
• dobro poznavanje notranjih dejavnikov, kot so filozofija in vrednote menedžmenta,
poslovna strategija, problem vodenja, organizacijska klima, kadrovska problematika,
s katerimi se srečujejo vodje na različnih ravneh.
Gruban (2005, str. 16) meni, da administrativna opravila zasedajo približno dve tretjini
dela kadrovskega strokovnjaka v Sloveniji, kar velja tudi za javni sektor. V večini
kadrovska opravila opravlja generalist, ki predvsem izvaja operativne naloge na področju
zaposlovanja, usposabljanja, priprave podatkov za obračun plač, napredovanja in
ocenjevanja delovne uspešnosti.
Naloge, ki jih izvajajo kadrovski strokovnjaki, se razlikujejo glede na organizacijsko raven,
npr. vladna služba, ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, upravna enota ipd. Skupne
naloge pa se delijo na razvojne in operativne. Med razvojne sodijo naslednje naloge:
• sistem načrtovanja kadrovske strukture in kadrovskih ukrepov za izvajanje
načrtov,
• izmenjava dobrih praks, izkušenj, vzorcev in rešitev,
• oblikovanje izobraževalnih programov za posamezne ciljne skupine,
• izdelava sistema usposabljanja, izpopolnjevanja in informiranja kadrovskih
strokovnjakov v upravi,
• izdelava sistema kariernega razvoja v upravi,
• izdelava inštrumentarija za spremljanje učinkov usposabljanja in izpopolnjevanja.
Med operativne naloge pa sodijo:
•
•
•
•
•

izdelava kadrovskega načrta za organ,
izmenjava dobrih praks, izkušenj, vzorcev in rešitev,
vzpostavitev in ažuriranje kadrovske evidence,
priprava podatkov za obračun plač,
priprava delovnopravnih aktov.

Bagonova (2011, str. 5) vidi menedžerja za ČV kot povezovalni člen, ki nudi podporo
menedžmentu pri delu s kadri. Po njenem vzpostavlja podlage za izvajanje kadovske
politike, kjer deluje kot izvedenec v podporo delovanju organa, in ne zgolj kot izvedenec
za ČV, razvija in povezuje kadrovske programe, ki neposredno vplivajo na poslovne cilje in
končni rezultat, oblikuje spremembe in je njihov pobudnik pri povezovanju ČV z drugimi
viri in sodeluje pri razvijanju organizacijske kulture in sistema organizacijskih vrednot.
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4.3 VLOGA STROKOVNJAKA ZA UČV V PRIHODNOSTI
Strokovnjaki za UČV imajo prvič pravo priložnost, da se predstavijo kot ključni deležniki
organizacije ter vzpostavijo aktivnosti in prakse v okviru kadrovske funkcije, ki
zagotavljajo dodano vrednost. Gruban (2007, str. 1) navaja, da so mednarodne študije
pokazale, da marsikje kadrovska stroka še ni pripravljena na novo vlogo. Po njegovem
mora prerasti okvir tradicionalne vloge in si prizadevati, da bo razumela cilje organizacije
in njeno delovanje ter v okviru poslovne strategije uglasiti kadrovsko strategijo za dosego
teh ciljev.
Rezultati raziskave RBL Group in Ross School of Management Univerze v Michiganu, ki sta
doslej kadrovsko področje najintenzivneje raziskovali, za leto 2007 nakazujejo, da bodo
morali strokovnjaki za UČV vse bolj enakovredno obvladati sklop poslovnih in kadrovskih
nalog (Gruban, 2007, str. 3–4). Model, ki je nadgradnja Ulrichovega modela, sestavlja
vloga:
• verodostojnega zastopnika interesov,
• agenta sprememb in organizacijske kulture,
• upravljavca talentov in organizacijskega razvoja,
• arhitekta strategije,
• operativnega izvedbenika,
• poslovnega partnerja.
Eden izmed izzivov strokovnjakov za UČV v prihodnosti je gotovo v vlogi posrednika
oziroma agenta med zaposlenimi in organizacijo z razvojem kadrovske politike, sistemov
in procesov, ki bodo zagotavljali pogoje za fleksibilnost in varnost tako zaposlenih kot
delodajalcev, meni Dewettinck in Buyens (Holt Larsen et al., 2006, str. 46–47).
Kadrovskega strokovnjaka v prihodnosti Gruban (2007, str. 15) vidi v vlogi:
• enakovrednega partnerja pri uresničevanju temeljne poslovne strategije, ki skrbi
za pripravo modelov, prenovo organizacijske arhitekture, izgradnjo timske
strukture, spremembe in upravljanje kulture ter nagrajevanje po delovni
uspešnosti;
• internega svetovalca vodstvu, ki skrbi za obvladovanje nove vloge, lasten razvoj
znanja in zasledovanje nižjih stroškov dela;
• zastopnika interesov zaposlenih, ki skrbi za novo psihološko pogodbo z delavci
znanja (8 do 10 novozaposlenih), zaposlenost do zaposljivosti, upravljanje
zadovoljstva zaposlenih, osebni in strokovni razvoj ter kakovost delovnega
življenja;
• učenja in spreminjanja z nalogo izgradnje modelov upravljanja sprememb, skrbi za
vrednote in kulturo ter slog vodenja.
Za Vilda (2005, str. 58) je najpomembnejše in najtežje spremeniti veljavni miselni vzorec
o ravnanju z ljudmi pri delu in ga zamenjati z novim, upoštevajoč nove vloge in ključne
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dejavnike UČV. Pri tem je pomembno, da se vsi nosilci zavedajo odgovornosti, ki jo nove
vloge prinašajo.
Brečkova (2013, str. 40–44) je v raziskavi preverjala, kakšna so pričakovanja vodilnega
menedžmenta glede vloge kadrovskega strokovnjaka. Pred petimi leti je bila po mnenju
menedžmenta v ospredju administrativna vloga kadrovskih strokovnjakov. Trenutno je
najbolj zastopana vloga upravljavca sprememb, že čez pet let pa bo po mnenju
menedžmenta v ospredju strateška vloga, administrativna pa bo postopoma izgubljala na
pomenu.
Kadrovski strokovnjak bo po mnenju menedžmenta uspešen, če bo najprej zagotovil
predanost ključnih oseb, ki bodo spremembe podpirale, kar pomeni, da si mora pridobiti
posamezne zaveznike, ki imajo vpliv. Zelo pomembna je identifikacija in odprava vira
upora do sprememb, kajti prej, ko jih bo strokovnjak za UČV identificiral, prej jih bo lahko
začel sistematično in načrtno upravljati. Pomembno je tudi, da bo znal usmerjati
spremembe z jasnimi cilji in da pomaga pri razumevanju sprememb. Kot najpomembnejša
pa je po mnenju menedžmenta skrb za redno, pravočasno in učinkovito komuniciranje z
zaposlenimi. Menedžerji pričakujejo zlasti pomoč pri prenosu poslovne strategije v znanje
in kompetence zaposlenih v smislu večje intenzitete. Najpomembnejša specifična
organizacijska vloga za doseganje strategije podjetja je prepoznavanje potreb in izvajanje
izobraževanja ter razvoja (Brečko, 2013, str. 40–44).
Menedžerji so izpostavili tri najpomembnejše lastnosti in kompetence, ki jih mora imeti
kadrovski strokovnjak, in sicer razvijati mora predvsem samega sebe, mora si znati
pridobiti zaupanje ključnih deležnikov in izkazovati osebno integriteto ter etiko,
pomembno pa je tudi doseganje konkretnih učinkov pri delu (Brečko, 2013, str. 40–44).
Brečkova (2013, str. 44) je strnila ugotovitve raziskave in navaja šest gradnikov za
preobrazbo kadrovske funkcije in s tem vloge kadrovskega strokovnjaka v prihodnosti:
•
•
•
•
•
•

strateško razmišljati,
imeti sposobnost prenesti poslovno strategijo v znanje in kompetence zaposlenih,
skrbeti za svoj osebni razvoj, skrbeti za zaupanje in za integriteto,
večji poudarek nameniti komuniciranju z zaposlenimi,
znati navdušiti ključne ljudi za podporo spremembam,
izobraževati ključne kadre in talente za jutrišnji dan.

Vse te gradnike velja vključiti tudi v preobrazbo kadrovske arhitekture v javni upravi.
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5 KOMPETENCE
Organizacije se lažje spoprijemajo z novimi zahtevami na globalnem trgu in se hitreje
dokopljejo do optimalnih rešitev za nove delovne izzive, če njihova kadrovska arhitektura
temelji na kompetencah30. Izkušnje tako v tujini kot doma kažejo, da se lahko
kompetenten kader bolj fleksibilno odziva na nenehne spremembe. Zato bi bilo smotrno,
da bi organizacije razvoj zaposlenih in vse strategije osnovale na kompetenčnih modelih in
pri tem izhajale iz razvojnega potenciala svojih zaposlenih.
Pred časom je menedžment prisegal na kapital, danes pa so v ospredju (spet) ljudje.
Pozornost menedžmenta se usmerja v zaposlene, ker se zaveda, da bo organizacija
preživela turbulentne čase ter ostala konkurenčna in vodilna v panogi, če bo imela bolj
zavzete, motivirane, delovno uspešne zaposlene, ki jim bodo zagotovljeni pogoji in
sredstva za osebni razvoj, strokovno rast in učenje ter dana možnost za spremembe v
vedenju. Izzivi so zlasti v potrebi po dvigu ravni kakovosti znanja, večji intenziteti učenja,
povečanju obsega znanja, predvsem veščin, delitvi znanja, prenovi obstoječega
neustreznega znanja in upravljanju le-tega (Gruban, 2006, str. 623). Po prepričanju
Grubana je ta cilj mogoče doseči le v okolju, ki temelji na medsebojnem zaupanju,
skupnih vrednotah in prepričanjih, kjer so ljudje zares, in ne zgolj v besedah prevladujoča
strategija.
S kompetencami, čeprav se tedaj niso tako imenovale, so se delodajalci in zaposleni
srečali že v predindustrijski dobi, kjer je usposabljanje potekalo od vajenca do pomočnika
in do mojstra. Usposabljanje je bilo usmerjeno v razvoj sposobnosti za samostojno
oblikovanje izdelka, samostojne komunikacije s strankami, oblikovanja novih izdelkov,
urejanja poslovnih zadev z javnimi oblastmi in prenašanja znanja ter izkušenj na nove
vajence. V času industrializacije so se razmere bistveno spremenile in organizacija dela je
temeljila na ozki delitvi dela, kar pomeni, da je vsak posameznik imel ozko specializirano
nalogo, za katero ni potreboval vseh prej naštetih sposobnosti (Svetlik et al., 2005, str.
13–19).
Družba se je v poindustrijski dobi pričela zavedati, da so viri omejeni in da je največ
razvojnega potenciala prav v ljudeh. Država je zagotavljala pogoje za razvoj ČV s
posodabljanjem izobraževalnih in kvalifikacijskih sistemov, podjetja pa so lastnemu kadru
omogočala razvoj specifičnega znanja v njihovem delovnem okolju. Najuspešnejše so tiste
organizacije, ki so bile sposobne ponotranjiti znanje in ga prenesti na druge sodelavce
(Svetlik et al., 2005, str. 14–19).
V času industrializacije je obrtništvo temeljilo na kompetentnih delavcih, medtem ko
industrija na nekompetentnih, ker je njihovo delo temeljilo na tehnični delitvi dela, ki jo je
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Kompetence Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opredeljuje kot obseg, mero odločanja, določena navadno z
zakonom, pristojnost, pooblastilo.
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utemeljil Taylor, uveljavila pa se je v avtomobilski industriji (Ford). Specializacija nalog ni
temeljila na poglobljenem znanju, temveč na poenostavitvi dela z ozko opredeljenimi
delovnimi operacijami. Sposobnost industrijskega delavca, da bi razmišljal, je bila odveč
(Svetlik et al., 2005, str. 14–19). Svetlik ugotavlja, da je globalizacija še bolj vplivala na
razvojno paradigmo in s tem na višjo raven strokovne usposobljenosti in kvalifikacijsko
raven. Pojavi se vseživljenjsko učenje31 in vse več pozornosti se usmerja v kakovost
pridobljenega znanja, in ne zgolj v kvantiteto.
Glede na vse večji pomen znanja se UČV bolj usmerja k menedžmentu znanja in osrednje
vprašanje je, kako zagotoviti, da bodo zaposleni novo znanje, ki je ustvarjeno v
organizaciji, čim hitreje usvojili in ga v čim večji meri uporabili pri delu. Bistvenega
pomena pri tem je, da najboljši zaposleni prenašajo svoje znanje in izkušnje na vse svoje
sodelavce, še posebej je pomemben prenos od najboljših, ki odhajajo iz organizacije
bodisi zaradi upokojitve bodisi zaradi novih delovnih izzivov. Če namreč sistema prenosa
znanja in izkušenj ni, oziroma le-ta ne deluje v skladu z namenom in cilji, organizacija z
vsakim odhodom znanje in izkušnje za vedno izgubi. Na tak način organizacija vedno bolj
zaostaja v razvoju v primerjavi s svojo konkurenco.

5.1 OPREDELITEV POJMA KOMPETENC
Pojem kompetence uporabljajo različne vede, zato je tudi veliko razlik v samem
pojmovanju oziroma uporabi tega pojma. Gruban (2006, str. 624) navaja, da se pojem
kompetenc v pravni terminologiji, laični javnosti in pogovornem jeziku običajno izenačuje
s pristojnostjo ali pooblastilom, kar potrjuje tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki
kompetenco opredeljuje kot obseg, mero odločanja, določeno navadno z zakonom,
oziroma pristojnost, pooblastilo. Oxfordov slovar kompetenco definira kot fitness ali
ability. Gruban še navaja, da se pojem kompetence v strokovni terminologiji s
kadrovskega področja uporablja drugače in ta opredelitev bo po njegovem gotovo
pridobivala na uporabi v dnevni poslovni praksi.
Po Grubanu (2006, str. 624) so kompetence vse sposobnosti uporabe znanja in druge
zmožnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito opravljeno nalogo v skladu s standardi
in v okviru pričakovanj. Meni, da obsegajo znanja, veščine, spretnosti, osebnostne in
vedenjske značilnosti, prepričanja, motive, vrednote, samopodobo, skratka vse tisto, kar
po njegovem zagotovlja uspešno in učinkovito izvedbo naloge oziroma izpolnitev vloge v
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Pojem vseživljenjsko učenje izhaja iz angleške besede Lifelong education, uporabljati pa se je začel že l. 1929, ko je
Anglež Basil Yeaxlee objavil knjigo s tem naslovom. Slovenski pedagog Karl Ozvald je bil prvi, ki je v svoji knjigi z
naslovom Kulturna pedagogika l. 1927 jasno opozarjal na vseživljenjskost učenja v Sloveniji. Pojma učenje pa niso še
uporabljali v zdajšnjem pomenu, ampak bolj v smislu izobraževanja. Po sedemdesetih letih se je pojem vse bolj približeval
učenju. Avtorji opozarjajo, da oba pojma pogosto zamenjujemo oz. nista uporabljena pravilno oz. je veliko nedoslednosti
pri rabi tega pojma. Jelenc (Jelenc, 1998, str. 39–50) meni, da je različna raba pojma odvisna od tega, v kateri disciplini
uporablja. Pedagogika in andragogika pojem učenje obravnavata kot pedagoški pojav, torej kot tradicionalno organizirano
obliko pedagoškega procesa.
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okviru delovnega procesa. Na kratko jih opiše kot vedenjske zapise vlog, ki jih imajo ljudje
v delovnih procesih.
Kohont (2005, str. 32) navaja, da je McClelland dokazoval, da je posameznikova
uspešnost pri delu bolj odvisna od izkušenj in sposobnosti, manj pa od njegove
inteligentnosti. Boyatzis, ki je proučeval uspešnost menedžerjev, je bil leta 1982 prvi, ki je
kompetence približal širši javnosti. Kompetence je definiral kot notranjo značilnost
posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno storilnostjo na delovnem mestu,
njeni konstitutivni deli pa so motivacija, sposobnosti, samopodoba, znanja in veščine ter
socialne vloge posameznika.
Nekateri avtorji menijo, da je pri opredelitvi kompetenc treba izhajati iz okolja. V določeni
situaciji namreč potekajo interakcije z drugimi ljudmi ali pa na posameznika vplivajo
okoliščine in standardi, ki veljajo za določene situacije. Predstavnika teh opredelitev sta
Bramming in Holt Larsnova podobno pa menita tudi Spencer L. in Spencer S. (1993, str.
9), ki kompetenco opredeljujeta kot poudarjeno lastnost posameznika, ki je običajno
povezana z dejavnikom učinkovitosti oziroma odličnosti pri delu.
Majcnova (2009, str. 21) pojmuje kompetence kot posamezno lastnost, značilnost, znanja,
sposobnosti in drugo. Ločuje kompetence za delo in kompetence zaposlenih. Po njenem je
človek, ki ima ustrezne kompetence za to, da opravi določeno nalogo, kompetenten.
Kompetentnost pa je po njenem lastnost posameznika, organizacijske enote ali
organizacije kot celote, ki se nanaša na zmožnosti uspešne realizacije naloge. Po njenem
kompetentnost posameznika pomeni, da ima znanja, izkušnje in druge pomembne
lastnosti ter da je dovolj usposobljen za delo, kompetentnost organizacije pa pomeni, da
ima vse vire, s katerimi bo lahko uspešno dosegla poslovne cilje.
Pri kompetencah je v ospredju celota med seboj povezanih sposobnosti, znanja,
motivacije, samopodobe in vrednot. To celoto posameznik zna, hoče in zmore uspešno
uporabiti v dani situaciji. Kohont (2005, str. 33) pa kompetentnost razume kot celoto
znanja, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot posameznika, postavljenega v okvir
socialnega in fizičnega okolja, v katerem ima določeno vlogo.
Znanje, osebnostne lastnosti, sposobnosti, zmožnosti, spretnosti, motivacija, izkušnje,
samopodoba in vrednote so tiste temeljne sestavine oziroma elementi, ki v medsebojni
povezanosti in z upoštevanjem konteksta sestavljajo kompetence.
Znanje v odnosu do kompetence nima jasno določene meje (Pavlin, 2007, str. 39). Je
informacija, opredeljena z izkušnjami, resnico, presojo, intuicijo in vrednotami, gre za
enkratno kombinacijo, ki posameznikom in organizacijam omogoča sprejemanje novih
situacij in sprememb (Kohont, 2005, str. 35).
Osebnostne lastnosti so trajne značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujemo med
seboj. Pri vsakem posamezniku se te lastnosti združujejo v značilen vzorec, ki je enkraten
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in neponovljiv, oziroma v njegovo osebnost. Ločimo štiri velika področja osebnosti, in sicer
temperament, značaj, sposobnosti in telesno zgradbo (Musek in Pečjak v: Kohont, 2005,
str. 35).
Sposobnosti so tiste lastnosti, ki najbolj vplivajo na dosežke in uspešnost pri reševanju
različnih nalog ter problemov. Določajo razlike v tem, kar kdo more ali zmore (Musek in
Pečjak v: Kohont, 2005, str. 35). Sposobnosti so človekov potencial za razvoj določenih
zmožnosti (Lipičnik v: Kohont, 2005, str. 35).
Spretnosti se po mnenju Pavlina (2007, str. 39) nanašajo na sposobnost, ki jo posameznik
pridobi prek izkušnje, treninga oziroma formalne oblike učenja.
Motivacija povzroča in usmerja dejanja in zajema spodbujanje, ohranjanje ter usmerjanje
telesnih in duševnih dejavnosti, zato da bi uresničili cilj. Obsega vsa gibala vedenja:
potrebe, nagone, motive, želje, cilje, vrednote, ideale, interese in voljo. Nagoni in potrebe
nas spodbujajo oziroma ženejo v vedenje, medtem ko nam cilji, ideali in vrednote
pomagajo izbrati način, kako bomo potrebe zadovoljili (Kohont, 2005, str. 36). Musek
(1993, str. 18) meni, da motivi spravljajo v tek vso našo osebnost oziroma vse naše
delovanje. Po njegovem posameznika motivirajo zunanji pojavi – dražljaji, situacije,
predmeti, druge osebe kot tudi notranji dejavniki, kot so čustva, potrebe, cilji, vrednote in
ideali.
Samopodoba so predstave in pojmi, ki jih oblikujemo o sebi. Naše vedenje je v veliki meri
odvisno od tega, kar mislimo oziroma kakšno predstavo imamo o sebi (Kohont, 2005, str.
36).
Vrednote Musek (1993, str. 72–73) opredeljuje kot posplošeno in sorazmerno trajno
pojmovanje o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo. Nanašajo se na široke kategorije
podrejenih objektov in odnosov, ki usmerjajo naše interese in naše vedenje. Vrednote so
po Kohontovo (2005, str. 36) pojmovanje ali prepričanje o zaželenih končnih stanjih ali
vedenjih, ki presegajo specifične situacije. Vrednote usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno
ravnanja v določeni situaciji in poleg zmožnosti, sposobnosti, znanja in motivov precej
pripomorejo k (ne)uspešnosti posameznika v konkretni situaciji.

5.2 RAZVRŠČANJE KOMPETENC
Stare (2010, str. 344) navaja, da v strokovni literaturi najdemo različne opredelitve in
vrste kompetenc, ki imajo različen in spremenljiv pomen. Po njegovem je to odvisno od
konkretne delovne naloge, udeležbe drugih sodelavcev, situacijskih zahtev in zahtev
okolja.
Kohont (Svetlik et al., 2005, str. 36) razvršča posameznikove kompetence po ravneh in
dimenzijah. Po ravneh jih deli na ključne, temeljne ali generične, delovne specifične in
organizacijske specifične kompetence. Po dimenzijah, ki so še posebej pomembne za UČV,
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pa kompetence deli na pričakovane, dejanske, stopnjevane ali razlikovalne in opisane
kompetence.
5.2.1 KOMPETENCE PO RAVNEH
Ključne, temeljne ali generične kompetence so po mnenju Kohonta (Svetlik et al., 2005,
str. 37) uporabne in učinkovite v različnih situacijah, kontekstih, nalogah in spremenljivih
okoliščinah.
Opredeljevanje in identificiranje ključnih kompetenc sta bili tudi predmet in cilj dveh večjih
evropskih raziskav v letu 2002, in sicer Key Competencies, ki jo je izvedel Eurydice32, in
projekt DeSeCo33, ki ga je izvedla posebna skupina OECD34.
Eurydice (2002, str. 14–39) ključne kompetence določa skozi kriterije oziroma merila. Prvi
kriterij je ta, da morajo biti ključne kompetence potencialno koristne za vso populacijo, ne
glede na spol, razred, raso, kulturo, družinske korenine ali materni jezik. Bistveno je, da
morajo prispevati k blaginji vseh članov družbe. Po drugem kriteriju morajo biti skladne z
etičnimi, ekonomskimi in kulturnimi vrednotami ter normami družbe in nenazadnje je
pomembno, v kakšnem kontekstu bodo uporabljene. Kontekst ključnih kompetenc namreč
ne vsebuje določenih življenjskih stilov, temveč najobičajnejše situacije in družbene vloge.
S to raziskavo so določili ključne kompetence, ki jih želijo razvijati skozi obvezni
izobraževalni sistem. Določili so osem ključnih kompetenc:
• sporazumevanje v maternem jeziku,
• sporazumevanje v tujem jeziku,
• matematična pismenost in kompetence v znanosti in tehnologiji,
• digitalna pismenost,
• učenje učenja (kako se učiti učenja),
• družbene in državljanske kompetence,
• samoiniciativnost in podjetnost,
• kulturna zavest.
Navedene ključne kompetence določa tudi Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji
(2007, str. 14), ki je v ospredje postavila posameznikovo vse večjo soodgovornost za
delovni in strokovni razvoj in prinesla nov koncept učenja in izobraževanja.
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Eurydice je bila ustanovljena leta 1980 kot del SOCRATES-a in izvaja primerjavo nacionalnih izobraževalnih sistemov in
politik. Odgovornost za delovanje, koordinacijo in primerjavo analiz ter administracijo je v domeni Evropske komisije.

33

Angl. The Definition and Selection of Key Competencies – DeSeCo Organisation for Economic Co-operation and
Development – OECD.

34

Angl. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in
razvoj).

67

Skupina DeSeCo ključne kompetence opredeljuje kot kompetence, ki so pomembne na
različnih področjih življenja in ki pripomorejo k uspešnosti delovanja družbe (Svetlik et al.,
2005, str. 37). Kohont (2005, str. 39) navaja, da DeSeCo posebej poudarja, da je
kompetence mogoče ocenjevati zgolj v dejanjih posameznika v konkretni situaciji.
Opredelitev in izbira ključnih kompetenc sta v veliki meri odvisna od družbenih vrednot,
zato je zelo pomembna skupna vizija sveta kot normativna referenca izbora tistih
kompetenc, ki bodo krepile družbeno, ekonomsko in osebno blaginjo posameznika.
Osnova identifikacije in opisa ključnih kompetenc te raziskave so tri kategorije, ki so
odvisne od normativnega okvira, v katerem sta osrednja elementa demokracija in
spoštovanje človekovih pravic, in sicer avtonomno delovanje, interaktivna uporaba orodij
in delovanje v heterogenih skupinah.
Na podlagi obeh raziskav je mogoče ugotoviti, da so ključne, temeljne ali generične
kompetence pomembne v splošnem smislu in na različnih življenjskih področjih.
Učinkujejo na delovanje in razvoj družbe in omogočajo posamezniku, da se lahko najbolje
prilagodi spremembam in negotovostim, ki ga spremljajo.
Za Majcnovo (2009, str. 30) so ključne kompetence tiste, ki so neizbežne,
najpomembnejše in zares potrebne. Nadalje loči tiste, ki pripomorejo k uspešnosti
življenja in delovanja družbe, so ključne za življenje in vsem članom družbe omogočajo
normalno življenje. Nadalje izpostavlja ključne kompetence za podjetja, ki so po njenem
nujno potrebne, da podjetja uspešno opravljajo svoje poslanstvo in zagotavljajo
konkurenčne prednosti. Loči tudi ključne kompetence za posamezne poklice in ključne
kompetence za delo.
Vukasović Žontarjeva (2006, str. 2) ključne kompetence definira kot znanja, veščine,
zmožnosti in sposobnosti posameznika, ki jih organizacija priznava kot najpotrebnejše za
uspešno poslovanje. Po njenem so ključne kompetence vedno opredeljene v skladu s
poslovno strategijo organizacije in njenimi poslovnimi cilji ter z vrednotami, znanjem,
sposobnostmi, ki jih organizacija pričakuje od svojih zaposlenih.
Kohont (2005, str. 39) povzema Newa, ki delovno specifične kompetence opredeljuje kot
aspekte aktivnosti v določeni delovni vlogi, povezani z učinkovitim delovanjem v tej vlogi.
Po njegovem so te kompetence atributi, ki so potrebni za uspešno opravljanje določenih
delovnih nalog. Skupne so pripadnikom posameznih poklicnih skupin in zaposlenim na
podobnih delovnih mestih. Nanašajo se na podobna delovna opravila, ne glede na to, v
kateri organizaciji se delo opravlja, npr. računovodja. Te kompetence so povezane z
uspešnostjo posameznika v določeni vlogi, niso prenosljive med funkcijami v organizaciji
in ne pripomorejo k uspešnosti opravljanja nekih drugih delovnih zadolžitev. Pri
organizacijsko specifičnih kompetencah pa gre za ujemanje kompetenc posameznika s
kulturo in vrednotami posamezne organizacije, kar je razvidno že iz poimenovanja. Te
kompetence so delno prenosljive in povezane z uspešnostjo v organizaciji kot celoti.
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Menedžerske kompetence so bile deležne največjega obravnavanja in raziskovanja po letu
1982, ko je Boyatzis objavil delo z naslovom The competent manager. Menedžerske
kompetence, kot že samo ime pove, so povezane z menedžersko vlogo. Nekateri avtorji
menedžerske kompetence štejejo tudi med ključne kompetence, ker delo menedžerja
zahteva sodelovanje z vsemi zaposlenimi, ne glede na vrsto organizacije ali raven
posameznikove vloge v hierarhiji organizacije, ugotavlja Kohont (Svetlik et al., 2005, str.
39–40). Modeli menedžerskih kompetenc zanemarjajo vpliv značilnosti organizacije
oziroma organizacijske kulture. Menedžerske kompetence se ločijo tudi glede na
hierarhično raven menedžerske vloge oziroma položaj menedžerja v organizacijski
hierarhiji. Menedžerji na različnih ravneh organizacije se namreč razlikujejo po znanju,
izkušnjah, širini pogledov na organizacijo in organizacijsko okolje, kar izjemno močno
vpliva na njihove kompetence.
5.2.2 KOMPETENCE PO DIMENZIJAH
Kohont (Svetlik et al., 2005, str. 41) deli kompetence po dimenzijah na: pričakovane,
dejanske in potencialne, opisane in stopnjevalne ali razlikovalne.
Pričakovane kompetence so po njegovem tiste, ki jih od posameznika pričakuje družba, v
tem primeru so to ključne kompetence. Če jih pričakuje organizacija in so nujne za
uspešno opravljanje delovnih nalog in izpolnjevanje vlog v organizaciji, so to
organizacijske ali delovne specifične kompetence.
Dejanske kompetence so tiste, ki jih posameznik že ima in mu omogočajo uspešno
opravljanje delovnih nalog, medtem ko so potencialne kompetence tiste, ki jih lahko
posameznik ob svojih predispozicijah še razvije. Dejanske kompetence so merljive in jih
lahko opišemo, medtem ko so potencialne bolj neoprijemljive in težje merljive, vendar pa
lahko z ustreznimi metodami napovemo možnosti njihovega razvoja.
Opisane kompetence predstavljajo besedno razlago določene kompetence v okviru
organizacijske kulture, njenih vrednot in standardov (Svetlik et al., 2005, str. 41–42).
Stopnjevalne ali razlikovalne kompetence predstavljajo opise ravni kompetentnosti
posameznika in so prikazane z intervali. Raven kompetentnosti oziroma stopnja določene
kompetence po mnenju Kohonta (2011, str. 52) omogoča organizaciji razlikovanje med
posamezniki, zato so jih poimenovali kot razlikovalne kompetence. Posamezniku dajejo
povratne informacije o njegovi kompetentnosti oziroma določajo njegovo uspešnost pri
opravljanju nalog in so neke vrste smerokaz za nadaljnji razvoj.
5.2.3 KOMPETENCE POSAMEZNIKA IN ORGANIZACIJE
Kompetence posameznika izvirajo iz psiholoških teorij, medtem ko kompetenca
organizacije temelji na ekonomskih teorijah, ki so se ukvarjale z iskanjem konkurenčnih
prednosti podjetja. Večina avtorjev organizacijsko kompetenco razume kot zmožnost
odzivanja organizacije na zunanje vplive oziroma izzive, ki omogočajo usklajeno uporabo
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virov in sposobnosti za doseganje organizacijskih ciljev (Svetlik et al., 2005, str. 42–43).
Organizacijske kompetence vključujejo tudi kompetence posameznika in so z njimi tesno
povezane.
Kompetenco posameznika Kohont (2011, str. 97) razume kot aktivacijo, uporabo in
povezanost celote znanj, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki jo posameznik
zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v kontekstu in okolju dane situacije. Kompetence
posamezniku v raznovrstnih, kompleksnih in nepredvidljivih situacijah omogočajo uspešno
opravljanje nalog oziroma vlog in spoprijemanje z novimi izzivi.
Kompetence organizacije avtorji delijo na ključne in specifične. Kohont (Svetlik et al.,
2005, str. 44–46) organizacijske specifične kompetence na ravni posameznika opredeljuje
kot ključne kompetence, ki jih za uspešno delovanje od njega pričakuje organizacija. Pri
tej delitvi gre za prekrivanje kompetenc posameznika z organizacijskimi. Kadar so
organizacijske specifične kompetence premočne, lahko slabijo delovanje posameznika, če
jih sam ne zmore razvijati. Ravno nasprotno pa lahko posameznik, kadar so njegove
kompetence skladne z organizacijskimi specifičnimi, z veliko verjetnostjo pričakuje uspeh
in kariero v organizaciji, ne glede na to, kakšna je trenutno njegova vloga. Če primerjamo
organizacijsko specifične kompetence na ravni organizacij oziroma med organizacijami, so
le-te značilne za določeno organizacijo, ki se po njih razlikuje od drugih organizacij. Za
organizacijo je bistvenega pomena, da identificira kompetence posameznika in preveri
skladnost svojih kompetenc s kompetencami posameznika. Kohont poudarja, da je treba
dosledno razlikovati med generičnimi kompetencami organizacije, ki so osnovni pogoj
njenega delovanja, in ključnimi kompetencami organizacije, ki ji omogočajo ustvarjanje
prednosti pred konkurenti.
V nekaterih organizacijah delijo kompetence še na skupne in specifične. Majcnova (2009,
str. 32–34) navaja, da skupne veljajo za vse zaposlene, ne glede na to, katero delo
opravljajo. Največkrat predstavljajo vrednote podjetja in so običajno deklarirane v
dokumentih, ki opisujejo njihovo vizijo, poslanstvo in strateške cilje. Specifične pa so tiste,
ki se vežejo na vsebino vsakega dela posebej in niso odvisne samo od značilnosti
delovnega mesta temveč tudi od prevladujočih vrednot v organizaciji.

5.3 KOMPETENČNI MODEL IN NJEGOVE PREDNOSTI
Kompetenčni model (KM) je sodobno zasnovan sistem, ki mora biti učinkovit, prožen in
pregleden ter mora predstavljati celostni pristop pri UČV. Da bo KM učinkovito orodje za
doseganje strateških ciljev organizacije, mora biti hkrati povezan z drugimi poslovnimi
procesi. KM mora podpirati vse ključne procese v kadrovski arhitekturi od procesa
pridobivanja kadra, razvoja in načrtovanja njihovega izobraževanja ter upravljanja
delovne uspešnosti in plačila za opravljeno delo.
KM je osnovno orodje za upravljanje kompetenc in pomemben del sistema UČV.
Upravljanje s kompetencami oziroma menedžment kompetenc Majcnova (2009, str. 35)
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opredeljuje kot prepoznavanje potrebnih kompetenc za delo, ugotavljanje kompetentnosti
zaposlenih, načrtovanje razvoja in pridobivanje novih kompetenc. Po njenem menedžment
kompetenc pomeni določanje kompetenc za delo oziroma izdelavo KM, razvoj kompetenc
pri zaposlenih in uporabo izboljšanih ali na novo pridobljenih kompetenc za doseganje
ciljev.
Majcnova (2009, str. 190–197) vidi KM kot odlično orodje za izbor najustreznejšega kadra,
za zagotavljanje najboljših možnosti za izrabo in razvijanje človeškega potenciala ter za
določanje in razvoj človeških zmogljivosti za prihodnost. KM po njenem zagotavlja
zadovoljevanje tako sedanjih kot prihodnjih potreb za doseganje strateških ciljev.
Povezuje različne sisteme UČV od sistema vodenja, izobraževanja in usposabljanja,
plačnega sistema, sistema napredovanja in kariere, sistema motiviranja do sistema
upravljanja s talenti in nasledstvi.
KM je po mnenju Vukasović Žontarjeve (2008, str. 4–5) uporaben kot sistem kriterijev, ki
predstavlja sodobno orodje za večino kadrovskih procesov. Po njenem je s KM mogoče
ugotavljati razvojni potencial, identificirati ključne kadre, uvesti sistematičen pristop pri
ocenjevanju uspešnosti, določiti sistem kriterijev za selekcijo kadrov in oceno primernosti
za zasedbo delovnega mesta ter sistem napredovanja.
Vodjem KM predstavlja orodje, s katerim lahko vplivajo na uspešnost in kakovost dela
sodelavcev ter na njihov nenehni strokovni, delovni in osebni razvoj. Pomaga pri
prepoznavanju ključnih kompetenc sodelavcev in omogoča pripravo ter izvedbo
kakovostnih letnih pogovorov. KM omogoča vodji in sodelavcu, da ugotovita razkorak med
potrebnimi in dejanskimi kompetencami ter se dogovorita o aktivnostih, s katerimi bosta
ta razkorak odpravila. KM omogoča razvoj kompetenc in zaposlene usmerja pri
samostojnem in ustvarjalnem iskanju optimalnih rešitev. Majcnova (2009, str. 305)
opozarja, da je bistvenega pomena, da so vodje za uporabo KM ustrezno strokovno
usposobljeni, da so s svojo vlogo v tej povezavi seznanjeni in jo hkrati tudi razumejo.
Vedno morajo razpolagati z ažurnim seznamom kompetenc in s posameznimi definicijami
le-teh. Od kadrovskih strokovnjakov se pričakuje, da bodo menedžmentu vedno nudili
strokovno podporo in svetovanje.
KM je po mišljenju Majcnove (2009, str. 87) nadgradnja sistemizacije delovnih mest, zato
se zasnova modela lahko prične takrat, ko je organizacija delovnega procesa formalizirana
in odraža dejansko stanje organiziranosti. Majcnova se zavzema za KM, ki zajema le
ključne kompetence, ker je po njenem vrednote organizacije, vse zaheve glede
pričakovanega znanja in zdravstvene omejitve smiselno določiti v kompetenčnem profilu.
Da bi KM izpolnil pričakovanja, Gruban (2006, str. 632) opozarja, da je bistvenega
pomena, da so razumljeni nameni in pomembnost modela ter da ima projekt podporo in
razumevanje s strani vseh udeležencev. KM mora biti povezan s konkretnimi poslovnimi
cilji, za uspešnost pa je treba zagotoviti tudi opis vedenj, povezanih s posameznimi
kompetencami, ki je jasen, nedvoumen in uporaben v praksi. Pomembno je tudi
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spodbujanje dajanja povratnih informacij skozi celotno izgradnjo KM in implementacije ter
zagotavljanje razvoja modela kot odziv na trenutne zahteve na trgu oziroma zahteve s
strani strank.
Majcnova (2009, str. 146) meni, da bi moral KM vsebovati naslednje sestavine:
• uvod in izhodišča z opredeljenim namenom,
• definicije kompetentnosti kadrov,
• navedbo mesta, kjer se nahajajo podatki o vrednotah organizacije z navedbo pregleda
vrednot, če o tem ne obstaja dokument, o znanjih, zahtevanih za delovna mesta, in o
zdravstvenih zahtevah za posamezna delovna mesta (kot specifične kompetence),
• urejen seznam kompetenc za organizacijo,
• seznam kompetenc po delovnih mestih (kompetenčni profil organizacije),
• navodila vodjem za uporabo KM,
• načrt uporabe KM za namene razvoja kadra,
• pregled kompetenc za strateške naloge, če niso navedene v samostojnem gradivu.
Pred izgradnjo KM je potreben celosten pregled organiziranosti delovnega procesa, tudi
podatkov o vsebini in zahtevah delovnega mesta. Kritično je treba pristopiti k posnemanju
KM od drugih organizacij, pri čemer se je treba zavedati dejstva, da je KM konkurenčne
organizacije odličen za njeno okolje in morda usoden za drugo organizacijo. Vsak sistem
ima svoje posebnosti, zato je smotrno dobro proučiti prednosti in slabosti obstoječih
modelov ter kritično prenesti v svoje okolje njihove rešitve. Pomembna je priprava
kakovostnega seznama kompetenc, ki so značilne za organizacijo. Vsako kompetenco je
treba natančno opisati ter izdelati njeno definicijo, ki mora biti utemeljena, nevtralna,
enoznačna in razumljiva vsem uporabnikom modela. Zelo pomembna je ustrezna
strokovna usposobljenost in kohezivnost projektnega tima ter jasno opredeljeni vloga, cilji
in pričakovanja v povezavi z izgradnjo KM (Majcen, 2009, str. 55–57).
5.3.1 IZGRADNJA KOMPETENČNEGA MODELA
Pri izgradnji in uvedbi KM je nujen projektni pristop, ker je določitev dejanske stopnje
razvitosti kompetence zaposlenega zahteven, interdisciplinaren projekt, ki običajno traja
več mesecev. Gruban (2006, str. 632) navaja, da so prve izkušnje uvajanja KM v slovenski
poslovni praksi razkrile veliko pomankljivosti. Pri tem izpostavlja, da so cilji projekta, ki jih
želimo doseči s sistemom kompetenc, nejasni, da so resursi preskromni, npr. čas, znanje,
in preostali viri ter da je podcenjen obseg potrebnih sprememb. Kot pomankljivost se
kažejo različni interesi, pričakovanja in cilji, premajhna vključenost vseh akterjev,
nezadostna oziroma neustrezna komunikacijska podpora in prenizka podpora vodstva, kar
je po njegovem ključnega pomena za uspešnost celotnega projekta. Da je treba določiti
jasen namen in cilje, ki jih organizacija želi doseči z uvedbo KM, opozarja tudi Vukasović
Žontarjeva (2008, str. 5–12), ki izpostavlja pomen dobre komunikacije in dobre
usklajenosti z vodstvom organizacije ter priporoča postopno vpeljavo modela s testnim
obdobjem ali s pilotsko skupino uporabnikov zaradi možnosti sprotne izboljšave modela.
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Sama izgradnja in uvajanje sistema terja skrbno operacionalizacijo z jasnimi vmesnimi
mejniki in časovnicami, z opredeljenimi jasnimi cilji, pričakovanji in želenimi rezultati ter
vrhunsko analizo obstoječega stanja. Prav tako je izjemno pomembna skrbna sestava
projektnega tima in zagotovitev vseh potrebnih resursov ter komunikacijske poti s
povratnimi informacijami in dobra informacijska podpora (Gruban, 2006, str. 632).
Proces izgradnje in uvajanja KM se po mnenju Grubana (2006, str. 628) običajno prične z
opredeljevanjem zahtevanih kompetenc za določeno delovno mesto oziroma vlogo. Pri
tem lahko uporabimo tehnike strokovne ekspertize vsebine dela, metodo strukturiranih
vedenjskih intervjujev, tehnike fokusnih skupin, analizo kritičnih dogodkov in kataloge
kompetenc. V praksi se kot najprimernejša pokaže oblika skupinskih delavnic, v katerih
sodelujejo najuspešnejši sodelavci skupaj z vodji, kadrovskimi strokovnjaki in psihologi,
kjer skušajo opredeliti, kaj mora biti izvajalec sposoben opraviti, kakšne so naloge, kakšni
so standardi oziroma merila uspešnosti, kakšna znanja, veščine in spretnosti potrebuje,
kakšno je pričakovano vedenje, kadar dosega ali presega standard uspešnosti. Bistvenega
pomena je, da pri tem sodelujejo neposredni izvajalci, ki najbolje poznajo delo, zahtevane
kompetence pa so vedenjsko opredeljene tako, da jih posameznik lahko prepozna,
posnema ali prevede v ustrezno vedenje.
Faze izgradnje KM:
1. definiranje organizacijske kulture: trenutne in želene,
2. definiranje ključnih delovnih aktivnosti in odgovornosti,
3. definiranje tehničnih in vedenjskih kompetenc za posamezno delovno mesto ali
skupine delovnih mest,
4. izdelava lestvice indikatorjev vedenja za posamezno kompetenco,
5. izdelava kompetenčnih profilov za posamezno delovno mesto ali skupine delovnih
mest,
6. razvrščanje kompetenc glede na pomembnost in določanje zahtevane ravni
razvitosti posamezne kompetence,
7. ocena oziroma določanje dejanske ravni razvitosti kompetenc zaposlenega glede
na zahtevane kompetence.
Od kompetenčnega modela pričakujemo, da bo podal odgovore na naslednja vprašanja:
• Kakšne so naloge na konkretnem delovnem mestu?
• Katera znanja in sposobnosti so potrebna za pričakovano opravljeno delo?
• Ali so bile naloge opravljene v okviru pričakovanja, nad ali pod pričakovanji?
• Kako bomo merili rezultate dela, njihov učinek in uspešnost?
• Kakšen bo sistem plačila za pričakovano opravljeno delo, za opravljeno delo nad
pričakovanji (nagrada) in pod pričakovanji (ukrepi za doseganje ciljev)?
• Kateri ukrepi bodo podpirali začrtan razvoj organizacije?
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Nekatere kompetence so zajete že v samem organizacijskem aktu, npr. podatki o
zahtevani stopnji in smeri strokovne izobrazbe, o dolžini delovnih izkušenj, o znanjih, ki so
pogoj za zasedbo delovnega mesta, o želenih funkcionalnih znanjih, idr., meni Majcnova
(2009, str. 42). Druge kompetence je po njenem mnenju treba zbrati v nekem drugem
dokumentu, pri čemer je bistvenega pomena, da ta dokument pripravi projektna skupina
in da celoten projekt izgradnje KM in samo implementacijo vseskozi podpira najvišji
menedžment.
5.3.2 PREDNOSTI KOMPETENČNEGA MODELA
Modeli, ki temeljijo na kompetencah, omogočajo kakovostnejšo izbiro in razvoj kadrov,
načrtovanje kariere ter zanesljiveje upravičujejo visoke naložbe v usposabljanje. KM
določa prave prioritete pri vodenju zaposlenih, vzpostavlja jasnejša merila delovne
uspešnosti in omogoča pravičnejše ter objektivnejše nagrajevanje. KM hitreje zapolnjuje
vrzeli v znanju in veščinah, omogoča boljšo komunikacijo, na eni strani lažje povezuje v
celoto letne pogovore, oceno delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in razvoja kadrov,
na drugi strani pa vizijo, strategijo, poslanstvo, vrednote in kulturo podjetja (Gruban,
2006, str. 623).
Kohont in Svetlik (Svetlik et al., 2004, str. 71) vidita prednosti KM v:
• povezovanju UČV s strategijo, poslovnimi procesi in cilji organizacije,
• povezovanju vseh podsistemov UČV v eno celoto,
• približevanju sistema UČV uporabnikom, npr. z jasnimi opisi kompetenc, ciljev in
standardov,
• prožnejšem odzivanju na vse spremembe,
• lažjem organiziranju dela in vodenju,
• spodbujanju prenosa in pretoka znanja ter razvoja zaposlenih.
Prednostim, ki jih navajata Kohont in Svetlik, pritrjuje tudi Gruban (2006, str. 627), ob
tem pa dodaja, da model ponuja boljšo komunikacijo, utrjevanje želenega in
pričakovanega vedenja zaposlenih, zlasti vodij. Prednosti vidi tudi v definiranju kriterijev
za izbiro in razvoj kadrov, posebej ključnih in perspektivnih kadrov ter potencialov, v
strukturiranju težav, zaznanih v letnih pogovorih, v razvoju naslednikov, spodbujanju
medoddelčnega sodelovanja in timskega dela in nenazadnje v večji povezljivosti poslovnih
funkcij.
Vukasović Žontarjeva (2008, str. 15) vidi prednost KM v poslovni praksi, usmerjenosti
organizacije v rezultate, povečani učinkovitosti in uspešnosti, večji motiviranosti
zaposlenih in boljši komunikaciji na vseh ravneh.
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5.3.3 KOMPETENČNI MODEL STROKOVNJAKOV ZA UČV
UČV bo postalo profesija, ko bodo kadrovske strokovnjake povezovali skupni standardi
dela in etični standardi, skupno znanje in ključne kompetence ter jasno definirane vloge,
kot je to opredeljeno v podpoglavju 4.1. SKZ kot stanovska organizacija se zaveda, da je
odgovorna za razvoj in uveljavljanje kadrovske stroke. Za kakovostno izvajanje kadrovske
funkcije je zelo pomembna uveljavitev standardov delovanja kadrovskih menedžerjev in
strokovnjakov. V ta namen je Projektna skupina za pripravo standardov v letu 2013
pripravila predlog standardov kadrovske stroke, ki bodo v pomoč pri prepoznavanju in
udejanjanju želenega vedenja in strokovnih načinov delovanja. Ti standardi naj bi
predstavljali dobro osnovo za pripravo kakovostnih programov izobraževanja in
usposabljanja ter morebitnega certificiranja kadrovskih menedžerjev in strokovnjakov.
Projektna skupina za pripravo standardov se je najprej seznanila z obstoječimi standardi
po Evropi in v svetu ter kot najprimernejše izhodišče izbrala standarde, ki so jih na podlagi
obsežne raziskave med kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki oblikovali v mednarodni
organizaciji Society for Human Resource Management (SHRM).
Model SHRM temelji na KM, ki je osnova za opis potrebnih znanj, veščin, lastnosti,
vedenja in načinov delovanja. KM je bil razvit na podlagi študija relevantne literature,
izvedene ankete med 1200 kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki v 29 različnih svetovnih
mestih. Validacija vsebine KM je bila izvedena z anketo, v kateri je sodelovalo 32.000
respondentov. Model vsebuje devet kompetenc z opisom, seznamom podkompetenc,
pričakovanih vedenj in opisov strokovnega delovanja:
• uporaba strokovnega znanja,
• medosebni odnosi,
• vodenje,
• komuniciranje,
• mednarodni in medkulturni menedžment,
• etično ravnanje,
• kritično presojanje,
• poslovna usmerjenost,
• svetovanje.
Model SHRM vsebuje začetno stopnjo, srednjo stopnjo, starejšo in izvršno karierno
stopnjo.
Projektna skupina za pripravo standardov je model SHRM nekoliko prilagodila
slovenskemu okolju ob upoštevanju dejstva, da imamo pretežno srednje in majhne
organizacije in tudi nižjo splošno razvitost kadrovske funkcije. Namesto štirih kariernih
stopenj predvideva zgolj dve in tako je združila začetno in srednjo stopnjo za vlogo
kadrovskega strokovnjaka, starejšo in izvršno stopnjo pa za vlogo kadrovskega
menedžerja. V nadaljevanju je v tabeli 5 predstavljen KM, ki ga je pripravila Projektna
skupina za pripravo standardov.
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KM vsebuje poimenovanje kompetence z opisom in navedbo pričakovanega vedenja in
opisa strokovnega delovanja. Iz modela je projektna skupina izpustila kompetenco
svetovanje, kajti menila je, da ta kompetenca ni značilna za naše okolje.
Tabela 5: Kompetenčni model za kadrovske menedžerje in strokovnjake MČV
Poimenovanje kompetence 1

UPORABA STROKOVNEGA ZNANJA

Opis

Prispevati k uspešnem poslovanju z uveljavljanjem
strokovnega znanja in dobrih praks MČV

Znanje, veščine in lastnosti:
• strateški menedžment
• načrtovanje ČV in zaposlovanje
• organizacija in oblikovanje dela
• proces zagotavljanja uspešnosti sodelavcev
• usposabljanje in razvoj sodelavcev,
menedžment talentov
• menedžment znanja
• plače, nagrajevanje in ugodnosti
• dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
• individualna in kolektivna delovna razmerja
• kadrovski procesi in orodja
• kadrovski informacijski sistem
• mednarodni MČV
• obvladovanje tveganj MČV
• svetovanje vodjem in sodelavcem
• samoorganiziranost

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• je na tekočem z relevantno zakonodajo in pravili
• uporablja strokovno znanje za razvoj, izvedbo in izboljšavo
kadrovskih procesov, orodij in dobrih praks
• oblikuje kadrovske rešitve in orodja, prilagojena izzivom
organizacije
• skrbi za svoj strokovni razvoj, sledi novostim in jih
uporablja pri svojem delu
• postavlja prioritete delovnim obveznostim in organizira svoj
čas, da učinkovito doseže rezultate
• opravlja vlogo svetovalca za MČV menedžmentu
• usmerja in svetuje sodelavcem glede zaposlitve in kariere
• predlaga, izbira in sodeluje z zunanjimi svetovalci MČV
• prizadeva si za razvoj kadrovske stroke

Poimenovanje kompetence 2

MEDOSEBNI ODNOSI

Opis

Dobro sodelovati in spodbujati sodelovanja z drugimi z
namenom zagotavljanja učinkovitih kadrovskih storitev in
organizacijske uspešnosti

Znanje, veščine in lastnosti:
• usmerjenost k ljudem
• usmerjenost k strankam (notranjim in
zunanjim)
• odnosi z deležniki
• mreženje
• vidnost in prepoznavnost
• verodostojnost
• menedžment konflikotv
• transparentnost
• odzivnost
• mentorstvo
• coaching
• vplivanje
• timsko delo
• medsebojno spoštovanje

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• je pristopen in odprt za sodelovanje
• pri sodelovanju z drugimi je iskren in dosleden
• vse deležnike obravnava s spoštovanjem in dostojanstvom
• dobre odnose gradi z oblikovanjem zaupanja, timskim
delom in neposredno komunikacijo
• zagotavlja podporo notranjim in zunanjim strankam
• gradi uspešne odnose z deležniki ob upoštevanju njihovih
interesov za oblikovanje skupnih koristi
• učinkovito rešuje konflikte pri odnosih z drugimi
• posreduje pri reševanju konfliktov med sodelavci ali
deležniki
• spodbuja učinkovito oblikovanje timov med deležniki
• je mentor kadrovskim sodelavcem in drugim
• deluje kot trener za izboljšanje medosebnih odnosov
• učinkovito gradi mreže stikov na vseh ravneh v okviru
funkcije MČV in v skupnosti tako znotraj kot zunaj
organizacije

Poimenovanje kompetence 3

VODENJE

Opis

Agilno voditi procese in pobude v organizaciji tako, da jih
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deležniki vzamejo za svoje
Znanje, veščine in lastnosti:
• sledenje poslanstvu, viziji in vrednotam
organizacije
• usmerjenost v rezultate in doseganje ciljev
• transformacijsko vodenje
• menedžment virov
• načrtovanje nasledstev
• obvladovanje razmerij moči in politike v
organizacijah in navzven
• vplivanje
• sposobnost oblikovanja konsenza
• odločnost
• projektni menedžment
• menedžment sprememb

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• vede se v skladu z organizacijsko kulturo
• spodbuja sodelovanje
• najde najučinkovitejšo pot za zaključek naloge v okviru
organizacijske hierarhije procesov, sistemov in politik
• razvija rešitve za premoščanje potencialnih ovir na poti
uspešnega uveljavljanja pobud
• je agilen in strokoven pri vodenju organizacijskih pobud ali
pri podpiranju pobud drugih
• oblikuje vizijo MČV in za njeno uresničevanje pridobi
notranje in zunanje deležnike
• pri vodenju v zahtevnih okoliščinah je vztrajen, trdoživ,
odločen
• pri uveljavljanju pobud poišče konsenz med
organizacijskimi deležniki (npr. sodelavci, formalnimi in
neformalnimi vodji) in sprejema odločitve za izvedbo
• z uvajanjem sprememb deluje kot transformacijski vodja

Poimenovanje kompetence 4

KOMUNICIRANJE

Opis

Oblikovati in izmenjevati učinkovite informacije za prepričjivo
komuniciranje z različnimi deležniki na vseh ravneh
organizacije in zunaj nje

Znanje, veščine in lastnosti:
• aktivno poslušanje
• nepristransko zaznavanje
• govorne komunikacijske spretnosti
• pisne komunikacijske spretnosti
• podajanje pravočasne in učinkovite
povratne informacije
• priprava in izvedba predstavitev
• učinkovito vodenje sestankov
• pogajanja
• sposobnost povezovanja pri timski
komunikaciji
• prepričljivost
• diplomatske spretnosti
• oblikovanje okolja odprte komunikacije
• znanje o odnosih z javnostmi
• sposobnost komuniciranja v tujem jeziku
• uporaba orodij informacijskokomunikacijske
tehnologije in družbenih medijev za
komunikacijo

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• aktivno prisluhne sporočilom, mnenjem in pogledom drugih
• pokaže razumevanje za poglede drugih in se vživi v njihovo
situacijo
• ustvarja priložnost in ceni izmenjavo nasprotnih mnenj,
podaja jasne informacije v govorni, pisni, elektronski ali
drugi obliki za notranjo in zunanjo javnost
• pravočasno zagotavlja informacije o kritičnih dogodkih
vsem deležnikom
• išče dodatne razlage, argumente in pojasnila za razjasnitev
dvoumnosti
• pomaga menedžerjem pri razvijanju komunikacijskih
spretnosti
• spodbuja učinkovito komuniciranje v celotni organizaciji
• zagotavlja učinkovite povratne informacije
• povratno informacijo razume in dojema kot priložnost za
razvoj
• z ustreznimi komunikacijskimi tehnikami pomaga drugim do
novih spoznanj
• vodi učinkovite in uspešne sestanke
• uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije in
družbene medije

Poimenovanje kompetence 5

MEDNARODNI IN MEDKULTURNI MENEDŽMENT

Opis

Delovati in uspešno izvajati menedžment (MČV) znotraj in
zunaj
meja ter v različnih kulturah

Znanje, veščine in lastnosti:
• mednarodna in globalna perspektiva

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• ceni edinstvenost vseh človeških bitij
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•
•
•
•
•
•
•
•

zaznavanje in spoštovanje različnih kultur
menedžment raznolikosti
odprtost za različne poglede
sprejemanje drugačnosti
empatija
strpno odzivanje v nepoznanih situacijah
prilagodljivost
pripravljenost za pridobivanje novih
izkušenj

• deluje s temeljnim zaupanjem v druge ljudi
• je odprt do drugačnih idej in sprejema odločitve na temelju
izkušenj, dejstev in utemeljene presoje
• spoštuje drugačne poglede in stališča
• učinkovito sodeluje z ljudmi različnih kultur
• zaveda se raznolikosti in se je pripravljen učiti od drugih
• sprejema raznolikost in vključuje drugačne
• da bi zagotovil vključenost drugačnih, prevzema
odgovornost za poučevanje o razlikah in prednostih
različnih kultur
prilagaja se različnim kulturnim kontekstom, pri čemer
ostane zvest svojim temeljnim vrednotam
• razume in spoštuje razlike v pravilih, običajih, zakonih in pri
poslovanju med lastno in drugimi kulturami
• zaveda se razlik med splošno sprejeto prakso in
zakonodajo,
kadar posluje v drugih kulturah
• občutljiv je za lokalna kulturna vprašanja in potrebe

Poimenovanje kompetence 6

ETIČNO RAVNANJE

Opis

Uveljavljati temeljne vrednote, integriteto in odgovornosti v
osebnem, strokovnem in poslovnem delovanju v organizaciji
in
zunaj nje

Znanje, veščine in lastnosti:
• osebna in strokovna integriteta ter
integriteta vedenja
• delovanje v skladu z najvišjimi strokovnimi
standardi
• kredibilnost
• osebni in strokovni pogum
• razvijanje zaupanja
• vzpostavljanje in razvijanje pristnih
odnosov

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• spodbuja in razvija kulturo etičnosti in etično okolje v
organizaciji
• deluje z osebno in strokovno integriteto ter integriteto
vedenja
• opazuje ožje in širše okolje, da pravočasno opazi neetično
delovanje
• takoj se odzove na vsa opažanja ali opozorila glede
neetičnega delovanja ali konflikta interesov
• spodbuja vse sodelavce v organizaciji, da prijavijo neetično
delovanje ali konflikt interesov, brez strahu za povračilne
ukrepe
• ustvarja pogoje, v katerih vsi deležniki lahko povedo svoje
mnenje
• v praksi živi vrednote, ki jih zagovarja
• priznava napake in sprejme odgovornost zanje
• moč ali avtoriteto uporablja v skladu z etičnimi standardi
• prepozna svoje in predsodke drugih ter sprejme ustrezne
ukrepe za zmanjšanje vpliva predsodkov na poslovne
odločitve
• zagotavlja preglednost organizacijskih praks
• zaupno in skrbno ravna z osebnimi podatki in drugimi
občutljivimi informacijami
• pri sprejemanju odločitev se ubrani političnih ali drugih
pritiskov
• spoštuje kodeks kadrovskih delavcev

Poimenovanje kompetence 7

KRITIČNO PRESOJANJE

Opis

Pri odločanju in oblikovanju predlogov uporabljati celovite
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informacije (npr. podatke, merila uspešnosti, poslovno in
strokovno literaturo) za ovrednotenje organizcijskih in
poslovnih učinkovi ter vpliva na ljudi, okolje in družbo
Znanje, veščine in lastnosti:
• kritično razmišljanje
• radovednost in raziskovanje
• merjenje in ocenjevanje
• objektivnost
• pridobivanje informacij s pomočjo sodobnih
orodij informacijsko komunikacijske
tehnologije
• pregledovanje in analiziranje podatkov ali
informacij
• raziskovalna metodologija (pridobivanje,
obdelava in analiza podatkov)
• odločanje
• reševanje problemov

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• sprejema dobre odločitve, ki temeljijo na celoviti analizi
informacij
• ocenjuje vplive sprememb zakonodaje na kadrovsko
funkcijo v organizaciji
• kritično presoja uporabnost informacij, ki mu jih
posredujejo različni deležniki
• pridobiva celovite in relevantne informacije za odločanje
• vodi in izvaja raziskave, povezane z MČV, v organizaciji
• iz množice podatkov izlušči koristne za pripravo analiz
• na podlagi izkušenj, literature, raziskav, javno dostopnih
spletnih in drugih informacij prepozna dobre prakse in
kritično ovrednoti njihovo uspešnost in koristnost za
organizacijo
• oblikuje glavne kazalce za spremljanje uspešnosti orodij in
procesov MČV
• povezuje in analizira informacije iz teorije (raziskav) in
prakse
• sodeluje v raziskavah (aktivno ali kot posrednik podatkov in
informacij), ki so koristne za razvoj stroke

Poimenovanje kompetence 8

POSLOVNA USMERJENOST

Opis

Ustvarjati pozitivni vpliv menedžmenta človeških virov (MČV)
na uspešnost poslovanja prek razumevanja širšega
poslovnega okolja in poslovnih vsebin delovanja organizacije
in panoge

Znanje, veščine in lastnosti:
• strateška usmerjenost
• znanje o poslovanju
• sistemsko razmišljanje
• razumevanje gospodarske situacije
• funkcijska poslovna znanja s področij:
− finance in računovodstvo
− prodaja in trženje
− proizvodni ali storitveni procesi
• znanje o poslovnih procesih
• znanje o trgu dela
• poznavanje zakonskih in drugih usmeritev,
ki vplivajo na MČV
• poslovna metrika/analitika/poslovni kazalci
• kadrovski kontroling

Pričakovano vedenje oziroma strokovno delovanje:
• razume strateške povezave med MČV in ključnimi
poslovnimi funkcijami
• razume poslovne procese in funkcije v organizaciji
• razume panogo in poslovno/konkurenčno okolje, v katerem
deluje organizacija
• s poslovnega vidika utemelji učinke kadrovskih aktivnosti
(donosnost investicij v ljudi) na uspešno delovanje
organizacije
• razume poslovno metriko v organizaciji in jo uporablja za
sprejemanje odločitev
• uporablja kadrovski kontroling za ovrednotenje učinkov
MČV na uspešnost organizacije
• uporablja notranje vire znanja, da se poduči o poslovnih
procesih in funkcijah
• uporablja poslovne tehnike za reševanje problemov
• trži MČV znotraj in zunaj organizacije (npr. blagovna
znamka delodajalca)

Vir: Prirejeno po Projektni skupini za pripravo standardov (2013, str. 4–19)
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5.4 KOMPETENČNI PROFILI
Pristopi celostnega upravljanja kompetenc temeljijo na načrtnem in permanentnem
razvoju kompetenc vseh zaposlenih glede na trenutne in prihodnje zahteve. V tem
kontekstu gre za filozofijo permanentnega nadgrajevanja kompetenc posameznika,
skupine in tima kot tudi kompetenc organizacije, meni Mihaličeva (2006, str. 204).
Avtorica loči kompetenčni profil posameznega zaposlenega, skupine in profil organizacije.
Kompetenčni profili so nadgradnja klasičnih opisov delovnih mest in prispevajo k večji
učinkovitosti pri načrtovanju razvoja posameznega sodelavca. Nepogrešljivi so pri
načrtovanju kadra, napredovanju, usposabljanju, nagrajevanju, vendar pri slednjem
obstaja nevarnost, da se ocenjevanje delovne uspešnosti enači z ocenjevanjem ravni
razvitosti kompetenc posameznika (Majcen, 2009, str. 284–285), kar pa sta dva vsebinsko
različna procesa in ju je treba dosledno ločiti.
Kompetenčni profil ponuja empirično primerljiv in sistematičen nabor ter opis kompetenc,
ki so potrebne za izvajanje aktivnosti v določeni poklicni skupini, organizaciji ali profesiji,
povzema Kohont (2005, str. 17) različne avtorje.
Gruban (2007, str. 24) meni, da so kompetenčni profili v preteklem desetletnem obdobju
postali prevladujoči modeli diagnosticiranja, artikuliranja in razvoja vodenja nasploh ter še
posebej ravnanja z ljudmi pri delu. Z določitvijo kompetenčnega profila si vodja in
sodelavec razjasnita pričakovanja do sodelavca. Zagotovi se pregled nad kompetentnostjo
cele organizacije, pokaže se, kje je razkorak med pričakovanimi kompetencami in tistimi, s
katerimi sodelavec razpolaga. S kompetenčnimi profili se lahko določijo jasni standardi
pričakovanega vedenja oziroma strokovnega delovanja posameznika v organizaciji.
Kompetenčni profil po mnenju Majcnove (2009, str. 277–279) določa razkorak med ravnjo
zahtevane kompetence delovnega mesta in ravnjo razvitosti te kompetence pri
posamezniku (tabela 7). Naloga vodje je, da ugotovi, ali obstaja in kolikšen je ta razkorak.
Tabela 6: Kompetenčni profil delovnega mesta vodje službe
Kompetenca

Zahtevana in dejanska raven razvitosti kompetence
KLJUČNO

POMEMBNO

Komunikacijske sposobnosti

Z

D

Sposobnost vplivanja na ljudi –
vodenje

Z

D

Organizacijske sposobnosti

Z-D

Splošne osebnostne lastnosti

Z-D

Druga znanja

KORISTNO

NEPOMEMBNO NEKORISTNO

Z-D

Vir: prirejeno po Stare in drugi, 2007 str. 14
Z – zahtevana stopnja razvitosti kompetence
D – dejanska stopnja razvitosti kompetence
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Kompetence, ki so potrebne za opravljanje dela na konkretnem delovnem mestu, so
določene v KM. Določitev ravni razvitosti običajno poteka s pomočjo ocenjevanja. V
marsikaterem okolju se odločijo za ocenjevanje s petimi ocenami, kot sledi:
1. sodelavec te kompetence sploh nima ali je zelo slabo razvita,
2. kompetenca je pri sodelavcu razvita, vendar premalo za opravljanje dela, zato je
potreben dodaten razvoj,
3. kompetenca je na ustrezni ravni v okviru pričakovanj,
4. kompetenca sodelavca je nad pričakovanji in z njo lahko dosega nadpovprečne
rezultate,
5. kompetenca sodelavca je nadpovprečno razvita, na tem področju je talentiran ali
vzor ostalim.
Majcnova (2009, str. 279–280) navaja, da je mogoče razvitost kompetenc oceniti tudi s
štirimi stopnjami in z opisnimi oznakami, kot je razvidno iz tabele 7.
Tabela 7: Predlog oblikovanja ocen razvitosti kompetenc pri sodelavcu
Ocena

Stopnja razvitosti

Definicija (opis) ocene

Pod

Pod pričakovanji

Prenizko razvita za opravljanje dela, potrebno je izboljšanje

Ustrezna
Nad

Ustrezna oziroma
pričakovana
Nad pričakovanji

Pričakovana, povprečna zadostna, omogoča uspešno opravljanje
dela
Zaradi te kompetence lahko dosega nadpovprečne rezultate

Odlična

Odlična

Odlična, izjemna, zelo visoka stopnja

Vir: Majcen, 2009, str. 279

Kompetenčni profil je po mnenju Majcnove (2009, str. 115–116) sestavljen iz vrednot
organizacije, vseh elementov zahtevanega znanja, zdravstvenih zahtev oziroma omejitev
ter ostalih kompetenc, ki so določene v KM, pri čemer se omeji nabor do največ sedem
ključnih kompetenc. Kompetenčni profili so po njenem podlaga za načrtovanje in
usmerjanje razvoja sodelavca. Dogovorita se o želenih spremembah oziroma razvijanju
določenih kompetenc ter o posledicah višje razvitih oziroma na novo pridobljenih
kompetenc, npr. o možnosti zamenjave delovnih nalog, možnosti prevzema večje
odgovornosti ali zahtevnejših zadolžitev, kariernih možnosti itd.
Bagonova (2008, str. 7) odgovornost za določanje kompetenčnega profila pripisuje timu
oseb, ki dobro poznajo delo in delovni proces. Običajno so to vodje, najuspešnejši izvajalci
in kadrovski strokovnjaki, ki morajo biti ustrezno usposobljeni, da prepoznajo kompetence
npr. iz letnega pogovora s sodelavcem, zaposlitvenega intervjuja itd.
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6 KOMPETENCE V DRŽAVNI UPRAVI
Mnoge organizacije, med njimi tudi organi državne uprave, se v slovenskem poslovnem
okolju že nekaj časa zavedajo potrebe po preoblikovanju kadrovske arhitekture, ki bo
temeljila na kompetencah. Procesom uvajanja kompetenc dajejo zagon tudi spremembe v
sistemu kakovosti ISO 900035 in modelu odličnosti EFQM36, ki se prav tako naslanjata na
kompetence. V obeh sistemih opisi delovnih mest in vlog temeljijo na kompetencah. Žurga
(2003, str. 18) predlaga razvoj KM, ki bo temeljil na načelih kakovosti in poslovne
odličnosti. Pri izgradnji KM je po njenem treba KM zasnovati tako, da najprej zadostimo
današnjim potrebam organizacije in nato verjetnim prihodnjim potrebam.
Kompetence so se kot uspešno upravljavsko orodje izkazale v zasebnem sektorju, zato so
postale zanimive tudi za javno upravo, ugotavlja Bagonova (2009, str. 13). Kompetence
omogočajo, da so kadrovski procesi od kadrovanja, ocenjevanja delovne uspešnosti,
vodenja kariernega razvoja pa vse do usposabljanja usmerjeni v rezultate in dosežke,
učinkovitost in strokovnost, kar so po njenem mnenju izzivi in zahteve za vse sodobne
javne uprave.
Kovačeva in Virant (2011, str. 47) ugotavljata, da je za nadaljnji uspešen razvoj slovenske
javne uprave bistveno, da se modernizacija na vseh področjih uprave izvaja kot proces
stalnih izboljšav. Menita, da je še veliko manevrskega prostora za izboljšave in med
drugim vidita potencial tudi v razvoju sodobnih orodij na področju UČV, kjer izpostavljata,
da je treba razviti KM.
Mnenja o tem, ali kadrovska funkcija v slovenski javni upravi že temelji na KM, so različna.
Bagonova (2009, str. 13) meni, da je mogoče nekatere kompetence prepoznati v ZJU
oziroma, da so nekatere delno opredeljene z opisom delovnega mesta in položajem v
sistemizacijskem aktu. Po njenem je ZJU v 6. členu, kjer so določene strokovna
usposobljenost in osebne sposobnosti za uporabo tega znanja, nakazal splošne in skupne
kompetence, ki so značilne za vse javne uslužbence. Stare (2010, str. 346) vidi smiselnost
v vpeljavi kompetenc v javno upravo, vendar pa po njegovem kompetence iz samega ZJU
še niso razvidne.
Določba 178. člena ZJU določa standarde ter merila za izbor upravnih menedžerjev, ki
Uradniškemu svetu37 služijo za oblikovanje želenega profila menedžerja v državni upravi.

35

ISO 9000:2000 Sistem vodenja kakovosti, ki temelji na splošno sprejetih standardih. S certificiranjem, ki ga izvajajo
neodvisne organizacije, se dokazuje, da je sistem skladen z dogovorjenimi standardi oziroma zahtevami.

36

Angl. European Foundation for Quality Menagement – EFQM. Na modelu odličnosti EFQM sloni tudi model CAF – Skupni
ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju.

37

Uradniški svet na podlagi 174. člena ZJU skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60. člena
ZJU (generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih
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Na tej podlagi lahko določi, kakšna znanja, veščine in sposobnosti ter lastnosti se bodo v
samem izbirnem postopku zahtevala od kandidatov. Stare (2009, str. 140) navaja, da
standardi strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja
usposobljenosti uradnikov na položajih določajo vrsto, raven ali obseg zahtev za delo v
treh sklopih, in sicer delovne izkušnje, strokovno znanje in menedžerske sposobnosti. Se
pa ne strinja, da obstaja KM vodenja v javni upravi, kljub temu da se Uradniški svet
zaveda pomena kompetenc.

6.1 POMEN IN VRSTE KOMPETENC V DRŽAVNI UPRAVI
6.1.1 POMEN KOMPETENC V DRŽAVNI UPRAVI
Za celotno državno upravo je značilen klasičen opis delovnega mesta v sistemizacijskem
aktu, ki običajno vsebuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, med katerimi so stopnja
strokovne izobrazbe, zahtevana dolžina delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit
oziroma obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, ki je pogoj samo za uradnike,
zahtevana raven znanja tujega jezika in druge specifične zahteve. Tak opis ne poda
odgovora na vprašanje, katera so tista znanja, veščine, spretnosti in zmožnosti, s katerimi
bo javni uslužbenec upravne naloge opravljal uspešneje oziroma učinkoviteje. Odgovora
ne da niti na vprašanja, katere naloge je javni uslužbenec dolžan opraviti, kako jih bo
opravil, v kakšnem obsegu in roku. Bagonova (2009, str. 13–14) meni, da odgovor lahko
dobimo z izgradnjo KM. Po njenem je treba pri določanju kompetenc izhajati iz
konkretnega dela, njegove vsebine, opravil, odgovornosti in pričakovanih rezultatov.
Navaja, da je treba opraviti t. i. profiliranje dela, da se ugotovi, katera znanja, spretnosti,
vedenjske značilnosti in druge lastnosti so potrebni, da je delo opravljeno v okviru
pričakovanj uspešno in učinkovito.
Pojem KM je mogoče prvič zaslediti v uvodu Predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah ZJU 38, in sicer v tretji alineji, kjer je navedeno, da je bil s sprejemom ZJU v
skladu z načeli upravljanja kadrovskih virov KM najprej vzpostavljen za najvišja in
najodgovornejša delovna mesta. Pojem kompetence se je kasneje pojavil tudi v predlogu
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih v desetem odstavku 54. člena. V tem predlogu je
navedeno, da se lahko poleg določanja pogojev za delovna mesta in položaje, navedejo
tudi dodatna znanja, veščine, sposobnosti in lastnosti, ki se upoštevajo med merili pri
izbiri uradnika (kompetence). Gre za kompetence, ki bi utegnile predstavljati prednost pri
izbiri kandidata, če bi besedilo javnega natečaja to vsebovalo. Iz navedenega je mogoče

služb in načelnikov upravnih enot), daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in
položaj uradnikov in v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti.
38
Prva obravnava, 21. 7. 2005, EVA: 2005-3111-0021
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razbrati, da se na področju selekcije in izbire ustreznega kadra tudi formalno uvaja
kompetenčni pristop.
Med letnimi pogovori s sodelavci nastajajo opisi ključnih znanj, sposobnosti, veščin in
drugih lastnosti (kompetence), ki so v pomoč pri izdelavi seznama za upravo značilnih
kompetenc (Bagon, 2003, str. 4).
6.1.2 VRSTE KOMPETENC V DRŽAVNI UPRAVI
Bagonova (2009, str. 13) opredeljuje kompetence kot sposobnosti posameznika, da
aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in
nepredvidljivih okoliščinah. Meni, da se kažejo kot vedenje oziroma ravnanje v konkretnih
delovnih položajih, katerega posledica je učinkovito in uspešno opravljeno delo.
Kompetence po njenem zajemajo vse znanje, spretnosti, veščine, osebnostne lastnosti in
sposobnosti, ki jih mora imeti posameznik za učinkovito in uspešno opravljanje svojega
dela.
Bagonova loči skupne kompetence, ki veljajo za celotno organizacijo, generične, ki veljajo
za posamezne poklicne skupine ali vrste dela, npr. vodenje, ter specifične kompetence, ki
so ključne za uspešno opravljanje nekega dela. Po njenem skupne kompetence izhajajo iz
poslanstva in vizije sodobne javne uprave, ki izražata klasične vrednote, zakonitost,
zagotavljanje pravne varnosti, politično nevtralnost, odprtost in usmerjenost k
uporabniku, strokovnost, kakovost, racionalnost ter učinkovitost. Skupne kompetence
slonijo na kriterijih ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev. Generične
kompetence izhajajo iz posebnosti nekega poklica, ki so lahko zapisane v kodeksu
ravnanja za posamezno poklicno skupino, npr. cariniki, policisti, diplomati. Specifične pa
so po njenem določene za posameznika in temeljijo na skupnih in generičnih
kompetencah ter vključujejo posebnosti, če le-te obstajajo. Gre za konkretno vedenje na
konkretnem delovnem mestu (Bagon, 2008, str. 1–2).
Gruban (v: Bagon, 2003, str. 6) deli kompetence v javnem sektorju na splošne, kot npr.
usmerjenost na stranke, racionalno gospodarjenje z viri, poštenost, spoštovanje zakona
itd., skupne, npr. za posamezne poklice (uradnik za okencem, vodja organizacijske enote
v upravi), in posebne, ki se nanašajo na konkretno delo posameznika.

6.2 PREDNOSTI UVEDBE SISTEMA KOMPETENC V DRŽAVNO UPRAVO
6.2.1 ZASNOVA IN UVEDBA KOMPETENČNEGA MODELA V DRŽAVNO UPRAVO
Proučevanje kompetenc v javni upravi bi moralo po mnenju Stareta (2010, str. 346) zajeti
številne vidike. Tako bi bili ustvarjeni realni pogoji za izboljšanje kompetentnosti
zaposlenih, kar bi po njegovem vplivalo na učinkovitejše in uspešnejše delovanje javne
uprave ter na dvig kakovosti storitev. Zasnova in uvajanje kompetenc mora temeljiti na
posebnostih javne uprave, sami modeli pa ne smejo biti nekritično prenosljivi iz ene
organizacije v drugo, še dodaja Stare. Po njegovem je treba skrbno slediti dobrim
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praksam organizacij, kot programski ponudbi IT-podjetij, ker bi lahko ob takih rešitvah
prehitro zanemarili lastne prednosti in specifike, ki jih v javni upravi ni malo. Uvedba KM v
javno upravo bi po njegovem omogočala večjo delovno uspešnost, tudi in predvsem v
spremenjenih razmerah dela, kar je v obdobju, ko bi želeli imeti vitkejšo javno upravo,
zelo aktualno.
Spencer L. in Spencer S. (1993, str. 93) predlagata tri različne pristope pri zasnovi KM:
• klasični pristop z uporabo vzorcev na podlagi kriterijev,
• kratke diskusije strokovnjakov in vodij, ki dobro poznajo področje dela,
• proučevanje posameznih trenutnih in prihodnjih delovnih nalog v organizacijah,
kjer ni možna primerjava povprečnega prispevka od odličnega, ker je število
zaposlenih premajhno.
V okviru klasičnega pristopa avtorja navajata šest med seboj povezanih faz. Prične se z
opredelitvijo kriterijev delovne uspešnosti, določitvijo vzorca in zbiranjem podatkov. Tem
fazam sledi analiza in zasnova KM ter preverjanje rešitve in na koncu priprava
podsistemov UČV, ki temeljijo na KM (Spencer in Spencer, 1993, str. 94).
Postopek določanja kompetenc se po mnenju Bagonove (2009, str. 13–17) prične z
oblikovanjem posebej splošnega KM in posebej KM za upravni menedžment. Podoben
koncept izgradnje KM v javni upravi predlaga tudi Stare (2010, str. 349), ki loči KM
vodenja, ki bo predstavljen v nadaljevanju in KM za javne uslužbence.
Ko je KM določen, je treba definirati, na kakšen način se bo kompetenca pri posamezniku
prepoznavala. Za prepoznavanje kompetenc lahko uporabimo npr. pogovor, testiranje,
simulacijo, reševanje primerov ipd. Bagonova (2009, str. 13–17) ob tem dodaja, da je
treba določiti tudi način prihodnjega razvoja posamezne kompetence, kar je po njenem
mogoče zagotoviti z uvajanjem, mentorstvom, inštruiranjem, seminarji, treningi idr.
Bagonova (2009, str. 17) nadalje predlaga, da se izdela priročnik z navodili in obrazci, v
katerem naj bi bili navedeni postopki in pristojnosti vseh sodelujočih: menedžmenta,
kadrovskih strokovnjakov, vodij in drugih javnih uslužbencev. Ko bi bil priročnik izdelan, bi
po njenem sledilo sistematično usposabljanje vodij in kadrovskih strokovnjakov. Pri tako
pomembnem, zahtevnem in občutljivem orodju nikakor ne gre brez dobrega in
načrtovanega informiranja vseh sodelujočih, opozarja Bagonova.
Izkušnje poslovnega sveta dokazujejo, da se novosti v prakso ne da vpeljati čez noč, zlasti
če te zahtevajo od vseh sodelujočih velike spremembe v miselnosti, zato jih organizacije
uvajajo postopno (Stare, 2010, str. 347–348). Stare je strnil oziroma povzel priporočila, ki
bi jih veljalo upoštevati pri uvedbi KM v slovensko javno upravo:
•
pri zasnovi in uvedbi KM so ključnega pomena razumevanje, podpora in
zavezanost najvišjega upravnega menedžmenta;
•
pred uvedbo KM morata biti vzpostavljena ustrezna organizacijska kultura in
klima;
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vsem vključenim v projekt mora biti jasna vsebina pojma kompetenc;
pred začetkom zasnove in uvedbe KM morajo biti jasno opredeljeni cilji in namen,
na katerih področjih UČV bo model najprej uveden ter katera delovna mesta
bodo najprej vključena v projekt, v tej povezavi pa morajo biti navedene tudi vse
nadaljnje faze oziroma aktivnosti;
zelo pomembno je, da vsi vključeni razumejo in sprejmejo svojo vlogo ter
odgovornost v projektu;
zasnove in uvedbe KM se je smotrno lotiti projektno, z opredeljenimi aktivnostmi
po posameznih nosilcih, določeno časovnico oziroma roki in vsemi viri, ki so
potrebni za uspešno izpeljavo projekta;
priporočljiva je kombinacija zunanjih svetovalcev in notranjih sodelavcev, od vodij
in ključnih strokovnjakov iz različnih organizacijskih enot in različnih ravni
hierarhije; po mnenju Vukasović Žontarjeve (2008, str. 7) je projektna skupina
optimalna, če jo sestavlja od pet do sedem članov različnih profilov, kar
zagotavlja uravnoteženost;
pomembna je dobra komunikacija in spodbujanje neposrednega vključevanja
zaposlenih, od njih je nujno kontinuirano pridobivati povratne informacije in jih v
največji možni meri pri zasnovi in uvedbi modela tudi upoštevati;
ozavestiti je treba vse sodelujoče, da se z zasnovo in uvedbo modela projekt ne
zaključi, ampak ga je treba nenehno preverjati in prilagajati vsem spremembam;
opredelitve kompetenc morajo biti jasne, razumljive, preproste, opisi vsake
kompetence pa jedrnati in morajo ustrezati dejanskim konkretnim situacijam
oziroma potrebam.

Na Ministrstvu za promet so se že lotili postopka identifikacije oziroma določanja
kompetenc, da bi določili splošne in posebne kompetence za vsa delovna mesta razen za
vodstvena (Žnidaršič, 2006, str. 74–76). Sam postopek je potekal po posameznih med
seboj prepletenih fazah in se pričel z analizo in pregledom strateških dokumentov
ministrstva ter določitvijo stičnih točk med strategijo ministrstva in strategijo UČV. Tej fazi
je sledilo rangiranje delovnih mest in nato vključitev vseh zaposlenih v izdelavo opisa
delovnega mesta, ki ga zasedajo. Opis sestavljajo kratka opredelitev vloge, nabor nalog in
standardov ter kriterijev delovne uspešnosti. V četrti fazi je delovna skupina pregledala
opise in jih razvrstila. Tej fazi je sledilo določanje nabora in opis kompetenc, nato pa so
identificirane in opisane kompetence stopnjevali in s tem določili pričakovanja oziroma
zahteve na posamezni stopnji kompetentnosti. Avtorica navaja, da se je med projektom
soočala s problemom, ker je najvišji upravni menedžment v ministrstvu zelo slabo poznal
kompetenčni pristop in njegove prednosti, prav tako pa jim je primanjkovalo vodstvenih
sposobnosti in kakovostnega pristopa pri UČV. Ugotovila je tudi, da se menedžment
najraje izogne ukvarjanju s ČV, običajno z izgovorom, da morajo več časa posvetiti
usklajevanju vsebinskega dela.
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6.2.2 KOMPETENČNI MODEL VODENJA V DRŽAVNI UPRAVI
Uspešnost in učinkovitost pri opravljanju nalog v državni upravi sta v prvi vrsti odvisni od
(ne)kompetentnega vodje, nato pa od kompetentnosti organizacijske enote, ki jo vodi.
Stare (2006, str. 248–252) ugotavlja, da Uradniški svet do februarja 2006 pri izbiri
kandidatov na najpomembnejše položaje v državni upravi ni niti v enem primeru opravil
preverjanja osebnostnega potenciala za vodenje. Opravil je raziskavo, ki je pokazala
veliko pomanjkljivosti na področju vodenja v državni upravi. Najslabše so bila ocenjena
tista področja, ki od vodje zahtevajo neposredno sodelovanje z zaposlenimi, kar potrjuje
ugotovitve Žnidaršičeve. Tako je upravičeno pričakovati, da bi izboljšanje tega kritičnega
področja pomenilo tudi kakovostnejše storitve, večjo pripadnost zaposlenih državnemu
organu in večjo motivacijo za delo, s tem pa zadovoljnejše uporabnike javnih storitev.
Stare je glede na ugotovitve med drugim predlagal, da se oblikuje sistem razvoja vodij,
ker je uspešnost modernizacije javne uprave v veliki meri odvisna od vodij, prav tako pa
je predlagal razvoj KM-vodenja.
Za določitev KM za vodstveni kader Bagonova (2009, str. 13–15) predlaga zgledovanje po
modelu, ki je bil na Irskem uveden leta 2002. V tem modelu so, kot je razvidno iz spodnje
tabele, štirje sklopi kompetenc in v vsakem sklopu je od tri do pet kompetenc, vsaka od
njih pa ima določene vedenjske oblike, značilne za delo v javni upravi.
Tabela 8: Irski model kompetenc
Osebna učinkovitost

Način razmišljanja in reševanja problemov

• usmerjenost v dosežke

• analitično

• samozaupanje

• konceptualno, strateško

• iniciativnost

• specialistično, izvedensko

• timsko delo

• sposobnost odločanja in presojanja

• komunikativnost
Upravljanje sredstev in virov

Skupinska in medosebna učinkovitost

• upravljanje proračuna, drugih virov

• mreženje in vplivanje

• pridobivanje informacij in njihovo
upravljanje

• medosebno razumevanje

• jasno opredeljevanje nalog in ciljev ter

• upravljanje in razvoj ljudi

skrb za za kakovost dela

• usmerjenost v stranke

• vodenje
Vir: Bagon, 2009, str. 15

Leta 2007 je bila na Fakulteti za upravo izdelana raziskovalna naloga z naslovom
Kompetenčni model vodenja v državni upravi v okviru Ciljno raziskovalnega projekta. Po
mnenju Bagonove (2009, str. 17) je mogoče zasnovan KM uporabiti kot orodje za
zaposlovanje in usmerjanje razvoja vodij pa tudi kot podlago za oblikovanje programa
njihovega usposabljanja.
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Predlog KM-vodenja sestavlja sedem kompetenc in Stare (2010, str. 349–351) navaja, da
je bil predlog v praksi že večkrat preizkušen, predvsem v raziskovalne in študijske
namene, rezultati pa so po njegovem spodbudni in kažejo, da je model ustrezen in ga je
smiselno uvesti. V nadaljevanju sledi poimenovanje kompetenc s podrobnim opisom.
Prvo kompetenco je Stare poimenoval delovna prožnost, katere značilnost je hitra
prilagoditev vodje v konkretni problemski situaciji. Ta kompetenca vključuje obvladovanje
področja dela, učinkovito izrabo virov in obvladovanje situacije. Pri tej kompetenci je
opredelil tri dimenzije:
• izvedba postopkov (racionalen način izvedbe postopkov na osnovi strokovnih
znanj, verodostojnih podatkov in informacij ter hitrega dojemanja bistva
problemov),
• komuniciranje (obvladovanje komuniciranja v slovenskem jeziku, hitro
vzpostavljanje skupnega jezika s sodelavci in strankami ter izbor komunikacijskih
poti, ki vodijo do soglasja in kakovostne storitve),
• odpornost na stres (strpno prenašanje časovnih pritiskov, konfliktnih in stresnih
situacij, ki ne vplivajo na smotrno ravnanje, ter učinkovito delovanje v obdobjih
večjih delovnih obremenitev).
Druga kompetenca je ustvarjalnost, ki po njegovem označuje iznajdljivost in
prilagodljivost v novi situaciji ter presega običajno ravnanje. Opredelil je tri dimenzije:
• strateško mišljenje (sposobnost predvidevanja sprememb, dogodkov in posledic
odločitev na delovanje državne uprave, zaznavanje in opozarjanje na priložnosti
ter možne ovire na poti do cilja, sposobnost konceptualnega načrtovanja),
• odprtost za novosti (naklonjen odnos do sprememb, tolerantnost do mnenj drugih
in interes za stalno racionalizacijo delovnega procesa, iniciativno reševanje
problemov, spodbujanje prenosa dobrih praks v svoje delovno okolje),
• uporaba učinkovitih metod (preseganje rutinske togosti, prožnost pri izbiri
najučinkovitejše
metode,
spodbujanje
projektnega,
timskega
in
interdisciplinarnega dela).
Vodenje je naslednja kompetenca, za katero je značilno, da vodja na podlagi svoje
kompetentnosti, z zanj značilnim ravnanjem, vpliva na ljudi, da bi dosegli cilje.
Opredeljena je z dvema dimenzijama:
• odgovornost (sprejemanje odgovornosti v skladu s pooblastili pri odločanju,
dogovarjanju in ravnanju, odločitve so jasne in smiselne, natačno in jasno je tudi
poverjanje nalog),
• animiranje (navduševanje sodelavcev za ustvarjalno sodelovanje, pravično
ocenjevanje in nagrajevanje ter vzpostavljanje odnosov s sodelavci, ki spodbujajo
in prožijo sproščanje in razvijanje svojih kompetenc).
Glavna značilnost kompetence organizacijsko vzdušje je kompleks vplivov na počutje,
motivacijo in zadovoljstvo sodelavcev in strank, opredeljena pa je z dvema dimenzijama:
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•

•

medosebni odnosi (obvladovanje veščin dela in ravnanja s sodelavci, oblikovanje
odnosov, ki vodijo v soodvisnost in vzajemnost, spoštljivost v odnosu, graditvi
dialoga in oblikovanju pozitivnega vzdušja),
poslovanje s strankami (obvladovanje veščin poslovanja s strankami, osredinjenje
na uspešno zadovoljevanje potreb strank, vživljanje v zahteve in želje stranke ter
vzpostavljanje medsebojnega zaupanja).

Za peto kompetenco, organiziranje, je značilno organiziranje učinkovitega dela na osnovi
poznavanja organiziranosti in sistema delovanja državne uprave ter hitro, a premišljeno
odločanje in gospodarno ravnanje z vsemi razpoložljivimi viri.
Šesta kompetenca, mreženje in vplivanje, opredeljuje vzpostavitev vezi z osebami in
omrežji, ki imajo vpliv na ključne odločitve, ter črpanje informacij na tej osnovi. Zajema
obvladovanje odnosov z javnostmi in mediji ter nastopanje pred občinstvom pa tudi široko
razgledanost in sledenje aktualnim novostim.
Kompetenca realizatorske sposobnosti je ena izmed pomembnejših, njeno izhodišče pa je
v usmerjenosti k doseganju ciljev. Vsebuje tudi zmožnosti preoblikovanja strategij v jasne,
smiselne in zahtevne operativne cilje, vztrajanje pri premagovanju ovir ter zmožnost
uveljavljanja lastnih idej.
Slika 2: Kompetenčni model vodenja v državni upravi

Realizatorske
sposobnosti

Mreženje in
vplivanje

Organiziranje

Delovna
prožnost
Kompetenč
ni model
vodenja v
državni
upravi

Organizacijsko
vzdušje

Ustvarjalnost

Vodenje

Vir: Prirejeno po Stare in drugi, 2007, str. 7

KM vodenja v državni upravi je enoten za vse tri ravni menedžmenta, tj. najvišji upravni
menedžment, kamor sodijo mandatni vodje (generalni sekretar, direktor direktorata,
direktor organa v sestavi, direktor vladne službe in načelnik upravne enote), srednji
upravni menedžment (direktor urada v organu v sestavi, vodja sektorja in službe) ter nižji
upravni menedžment (vodja oddelka in referata).
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6.2.3 APLIKACIJA KOMPETENČNEGA MODELA IN NJEGOVE PREDNOSTI
Še nedolgo tega se organizacijska struktura državnih organov ni bistveno spreminjala,
ampak so bile spremembe zgolj v naraščanju števila organov in javnih uslužbencev. Sedaj
je dinamika sprememb v bistveno večji meri podvržena zunanjim dejavnikom, npr. nižja
gospodarska rast, spremembe družbenega sistema idr., zato so državni organi prisiljeni
iskati optimalne rešitve v smislu z manj viri narediti več. Rešitve gre iskati tudi in
predvsem v kompetenčnem pristopu, ki bo povezal vse ključne sisteme in procese UČV in
bo najbolj kritičen vir, tj. zaposlene, polno vključil v reševanje prihodnjih delovnih izzivov
in novih delovnih nalog.
Stare (2010, str. 346) z uvedbo KM vidi možnosti za izboljšave na področju komuniciranja,
usmerjenosti v kakovost, usmerjenosti k strankam, razvoja javnih uslužbencev,
prilagajanja vedno novim spremembam ter spodbujanja timskega dela in sodelovanja med
različnimi organizacijskimi enotami. Pri tem opozarja na metodološko korekten pristop.
Prednosti v uvedbi KM v državno upravo vidi Bagonova (2008, str. 6) v povezavi vseh
ključnih procesov UČV na osnovi tega pristopa. Po njenem je na podlagi KM mogoče
izbrati ustreznega (kompetentnega) sodelavca v postopku kadrovanja. Zelo jasno je
mogoče prenesti pričakovanja v povezavi z delom oziroma rezultati dela na sodelavce.
Objektivneje je mogoče oceniti njihov prispevek oziroma delovno uspešnost. Prednosti vidi
tudi v procesu določanja dela plače iz naslova delovne uspešnosti, napredovanju na
zahtevnejše delovno mesto in razvoju kariere javnega uslužbenca. Po njenem je KM zelo
dobra podlaga za razvoj in usposabljanje javnih uslužbencev. Velika prednost tega
pristopa je tudi v boljši komunikaciji na vseh raveneh in boljši organizacijski kulturi. Če
imajo javni uslužbenci večjo odgovornost za svoje rezultate dela in razvoj in če je njihov
prispevek prepoznan in cenjen, so bolj zadovoljni in pripadni organizaciji, kar Bagonova
tudi ocenjuje kot prednost.

90

7 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
7.1 ZASNOVA RAZISKAVE
V procesu modernizacije državne uprave imajo nosilci kadrovske funkcije zelo pomembno
vlogo. Izpostaviti velja vlogo strokovnjakov za UČV, saj se od njih pričakuje, da so agenti
sprememb in svetovalci menedžmentu ter vezni člen med menedžmentom in zaposlenimi,
zato je bila raziskava usmerjena na področje njihove kompetentnosti. V raziskavo so bili
poleg strokovnjakov za UČV iz javne uprave vključeni tudi strokovnjaki iz zasebnega
sektorja.
Raziskava je v svoji zasnovi razdeljena na vsebinski del, ki vsebuje vprašanja štirih
sklopov, in splošni del. Eden od namenov vsebinskega dela raziskave je bil ugotoviti, ali
KM strokovnjaka za UČV v državni upravi že obstaja, in če ne, ali ga je možno zasnovati
(H1).
Med drugim je bil namen preveriti, ali strokovnjaki za UČV v javni upravi razumejo svojo
vlogo in poslanstvo, in ugotoviti, katere naloge pretežno opravljajo. Ta del raziskave bo
podal odgovore, ki bodo potrdili ali ovrgli drugo hipotezo (H2). Nadalje je bil namen
ugotoviti, ali strokovnjaki za UČV svoji osebni, strokovni in profesionalni rasti posvečajo
dovolj časa in pozornosti in, ali so pripravljeni na nove izzive, ki jih prinaša razvoj (H3).
V okviru zadnjega vsebinskega sklopa raziskave je bil namen ugotoviti, kakšna so
odstopanja med razvitostjo dejanskih kompetenc v primerjavi s pričakovanimi oziroma
zahtevanimi kompetencami na delovnem mestu v javni upravi. Glede na specifiko pri
organiziranju kadrovske funkcije v javni upravi je bil prav tako namen ugotoviti, ali imajo
strokovnjaki za UČV v javni upravi slabše razvite dejanske kompetence v primerjavi s
strokovnjaki v zasebnem sektorju (H4).
Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, ali:
• so vloge v okviru kadrovske funkcije v javni upravi porazdeljene med vse nosilce,
• strokovnjaki za UČV dobro poznajo oziroma razumejo svojo vlogo,
• strokovnjaki za UČV v večji meri opravljajo administrativno operativne naloge ali
svetovalne naloge v okviru kadrovske funkcije v javni upravi,
• obstaja in če obstaja, kakšen je razkorak med ravnjo razvitosti dejanskih in
zahtevanih oziroma pričakovanih kompetenc strokovnjakov za UČV,
• kadrovska funkcija temelji na KM, in če temelji, ali so razviti kompetenčni profili za
posamezne poklicne skupine.
Prav tako je bil namen ilustrirati stanje na področju izvajanja kadrovske funkcije, kar bi
lahko predstavljajo eno od izhodišč za nadaljnje raziskovanje.
Zasnovana sta bila dva anketna vprašalnika, prvi za strokovnjake za UČV v javni upravi,
drugi pa za strokovnjake v zasebnem sektorju. Vprašanja v anketnem vprašalniku so bila
zaprtega tipa, na koncu vprašalnika je lahko respondent pripisal komentar oziroma svoja
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razmišljanja. Vprašalnik, ki je bil pripravljen za strokovnjake za UČV v javni upravi (priloga
1), je vseboval 14 vprašanj, vprašalnik, ki je bil namenjen strokovnjakom v zasebnem
sektorju (priloga 2), pa 4 vprašanja. Oba vprašalnika sta vsebovala tudi sklop povezan z
demografskimi podatki. V uvodnem besedilu anketnega vprašalnika je bilo navedeno, da
je anketa anonimna in da bodo zbrani podatki uporabljeni izključno za namen raziskave.
Prvi anketni vprašalnik je bil poslan neposredno na elektronske naslove 40 strokovnjakom
za UČV konec junija 2011. Poslan je bil tudi na uradne elektronske naslove 70 državnih
organov in 100 lokalnih skupnosti. Ob predpostavki, da je v vsakem organu oziroma
lokalni skupnosti vsaj ena oseba, ki opravlja delo (tudi) na kadrovskem področju, je
mogoče predvidevati, da je bil anketni vprašalnik posredovan 210 respodentom.
Do konca avgusta 2011 je bilo vrnjenih 104 v celoti izpolnjenih oziroma uporabnih anket,
kar predstavlja 49 % od vseh pričakovanih. Vzorec je reprezentativen in z njegovo
pomočjo bo mogoče potrditi ali ovreči hipoteze. Nižja odzivnost respondentov je
pričakovana, kajti anketiranje je potekalo v času, ko je večina javnih uslužbencev odsotnih
zaradi dopustovanja, po njihovi vrnitvi pa običajno pozornost in čas usmerijo v reševanje
neodložljivih nalog, zato se njihova pripravljenost za sodelovanje zmanjšuje.
Za preverjanje četrte hipoteze je bil januarja 2012 drugi anketni vprašalnik posredovan na
elektronske naslove 916 članov vseh društev za kadrovsko dejavnost v okviru SKZ.
Odzivnost respodentov je bila izjemno nizka, kljub temu da so bili kadrovski strokovnjaki
še enkrat pozvani k sodelovanju. Do konca februarja 2012 je bilo vrnjenih zgolj 88 v celoti
izpolnjenih oziroma uporabnih anketnih vprašalnikov (slabih 10 %).

7.2 PRIKAZ REZULTATOV SPLOŠNEGA DELA RAZISKAVE
V splošnem delu raziskave bodo predstavljeni demografski podatki respondentov iz javne
uprave. Ker je bila predvidena primerjava ravni razvitosti dejanskih kompetenc med
strokovnjaki za UČV iz zasebnega in javnega sektorja, demografski podatki respodentov iz
zasebnega sektorja niso relevantni, zato tudi ne bodo posebej predstavljeni.
V nadaljevanju bodo predstavljeni podatki respondentov iz javne uprave po spolu,
starosti, stopnji strokovne izobrazbe, delovni dobi, službeni dobi, po številu zaposlenih v
organizacijski enoti, ki opravlja kadrovsko funkcijo ter podatki o statusu respondenta in
vrsti nalog, ki jih respondenti opravljajo.
Osebe ženskega spola v vzorcu predstavljajo veliko večino, saj jih je v raziskavi sodelovalo
83 %, veliko manjši pa je bil delež oseb moškega spola (17 %), kar ni presenetljivo, saj
se je skozi proučevanje teoretičnega gradiva nakazovala feminiziranost tega poklica
(grafikon 1).
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Grafikon 1: Struktura respondentov po spolu

Vir: Lasten (Priloga 3)

Kot je razvidno z grafikona 2, je med respondenti prevladovala starost od 30 do 39 let (55
%), temu je sledil razred s starostjo od 40 do 49 let (31 %), nato razred od 50 do 59 let
(8 %) in nazadnje razred s starostjo do 29 let (6 %).
Grafikon 2: Struktura respondentov po starosti

Vir: Lasten (Priloga 3)

V raziskavi je sodelovalo največ respondentov z univerzitetno stopnjo strokovne izobrazbe
(60 %), kot je razvidno z grafikona 3, sledijo jim respondenti z visokošolsko stopnjo (21
%), nato s specializacijo, magisterijem oziroma doktoratom (11 %), najmanj
respondentov pa je bilo z višjo stopnjo strokovne izobrazbe oziroma s srednješolsko
izobrazbo, ki sta zastopani v enakem deležu (4 %).
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Grafikon 3: Struktura respondentov po stopnji izobrazbe

Vir: Lasten (Priloga 3)

Nadalje so predstavljeni podatki o delovni dobi, ki so jo respondenti dosegli v svoji celotni
delovni karieri. Največ je bilo respondentov, ki imajo nad 20 let delovne dobe (29 %),
sledijo jim respondenti z delovno dobo od 5 do 10 let (27 %), nato z delovno dobo od 10
do 15 let (23 %) in od 15 do 20 let (15 %), najmanjšo zastopanost pa najdemo med
respondenti z delovno dobo do 5 let (6 %).
Grafikon 4: Struktura respondentov po delovni dobi

Vir: Lasten (Priloga 3)

Po podatkih o službeni dobi, tj. delovni dobi, ki so jo respondenti pridobili zgolj v javni
upravi, so najbolj zastopani respondenti s službeno dobo od 5 do 10 let (29 %), sledijo
jim respondenti s službeno dobo od 10 do 15 let (28 %) in nato respondenti s službeno
dobo do 5 let (17 %). Najmanj so zastopani respondenti s službeno dobo od 15 do 20 let
in nad 20 let, in sicer v enakem deležu (13 %).
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Grafikon 5: Struktura respondentov po službeni dobi

Vir: Lasten (Priloga 3)

Sledi prikaz podatkov o številu zaposlenih v organizacijski enoti (OE), v okviru katere
respondenti opravljajo kadrovsko funkcijo. Podatki kažejo, da največji delež predstavljajo
OE, ki štejejo nad 10 zaposlenih strokovnjakov (41 %), sledijo jim OE, ki štejejo od 6 do
10 zaposlenih strokovnjakov (39 %), nato OE, ki štejejo od 2 do 5 strokovnjakov (16 %)
in nazadnje OE, v kateri najdemo enega samega strokovnjaka (4 %).
Grafikon 6: Število zaposlenih v OE, v kateri respondent opravlja kadrovsko funkcijo

Vir: Lasten (Priloga 3)

Z vidika statusa, ki so ga respondenti dosegli, je večina izmed njih strokovni sodelavec –
kadrovik (66 %), sledijo jim respondenti s statusom direktor urada in vodja službe (13
%), najmanjši pa je delež respondentov, ki so dosegli status vodje oddelka (8 %). Dobro
tretjino respondentov predstavlja upravni menedžment, dve tretjini pa predstavljajo
strokovnjaki za UČV.
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Grafikon 7: Struktura respondentov v organizaciji po statusu

Vir: Lasten (Priloga 3)

V raziskavi so najbolj zastopani respondenti, ki opravljajo dela in naloge splošnega
kadrovika (49 %), sledijo jim respondenti, ki naloge s kadrovskega področja opravljajo
poleg drugih nalog (36 %). Ti respondenti so v vlogi direktorja ali tajnika občinske
uprave, strokovnega sodelavca za kadrovske in splošne zadeve, višjega svetovalca za
kadrovske in pravne zadeve ter projektnega vodje. Zaključiti je mogoče, da v to skupino
pretežno sodijo respondenti iz lokalnih skupnosti, kjer običajno en javni uslužbenec
opravlja naloge v okviru različnih funkcij. Sledijo specialisti za delovnopravne zadeve (11
%), najmanj pa so zastopani specialisti za izobraževanje (4 %).
Grafikon 8: Vloga, ki jo ima respondent v okviru kadrovske funkcije

Vir: Lasten (Priloga 3)
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7.3 PRIKAZ REZULTATOV VSEBINSKEGA DELA RAZISKAVE
V vsebinskem delu raziskave bodo predstavljeni rezultati o vrsti dela, ki ga v pretežni meri
opravljajo respondenti, sledili bodo rezultati o njihovem usposabljanju in izpopolnjevanju
oziroma razvoju, nato rezultati o obstoju KM in kompetenčnega profila v javni upravi ter
primerjava ravni kompetentnosti strokovnjakov za UČV v javnem in zasebnem sektorju.
7.3.1 REZULTATI SKLOPA O VRSTI DELA
S sklopom vprašanj v anketnem vprašalniku od 1 do 3 je bil namen preveriti, ali
respondenti iz javne uprave razumejo svojo vlogo in katere naloge pretežno opravljajo v
okviru kadrovske funkcije. Grafikon 9 kaže na zelo majhen delež (2 %) respondentov, ki
opravljajo naloge v sklopu kadrovske funkcije in ob tem ne poznajo svoje vloge oziroma
poslanstva. Da jih dobro pozna in razume to vlogo oziroma poslanstvo se strinja 26 %
respondentov, s trditvijo zelo dobro se strinja 57 % in 15 % respondentov meni, da
odlično poznajo vlogo oziroma poslanstvo.
Grafikon 9: Poznavanje vloge v okviru izvajanja kadrovske funkcije oziroma poslanstva

Vir: Lasten (Priloga 3)

Strokovnjaki za UČV največ časa posvečajo oblikovanju organizacijske strukture in
delovnih mest (17,08 %), kot je razvidno iz grafikona 10. Malo manj časa namenjajo
izvajanju zaposlitvene in osebne administracije (16,50 %). Približno enak čas v povprečju
namenjajo ažuriranju kadrovsko-informacijskega sistema (16,43 %) in načrtovanju ter
izboru zaposlenih (15,29 %). Področju razvoja kadra, kjer skrbijo za usposabljanje in letni
pogovor s sodelavci, v povprečju namenjajo 14,41 % svojega časa. Strokovni pomoči
srednjemu upravnemu menedžmentu namenjajo še manj časa (13,05 %), prav tako manj
časa namenjajo področju vrednotenje dela, nagrajevanje in plače (12,67 %). Še nekoliko
manj časa namenjajo oblikovanju kadrovske strategije (12,22 %), napredovanju
zaposlenih (11,97 %) in svetovanju vodilnemu upravnemu menedžmentu (11,07 %).
Respondenti so imeli možnost, da dopišejo naloge, ki jih ni bilo mogoče izbrati med
ponujenimi odgovori. Respondenti med drugim opravljajo tudi naloge s področja varnosti
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in zdravja pri delu, pripravljajo splošne akte, izvajajo projektne naloge in koordinirajo
izgradnjo informacijskih sistemov za razvoj kadrov. Skupna povprečna vrednost
odgovorov drugih nalog znaša 19,38 %, vsaka od njih pa predstavlja enak delež tj. 4,85
%. Respondenti najmanj časa namenijo načrtovanju karier in nasledstev (4,11 %).
Glede na pretežno vrsto konkretnih nalog, ki jih respondenti opravljajo, je mogoče
ugotoviti, da svoj delovni čas v pretežni meri posvečajo nalogam na operativnem oziroma
izvedbenem nivoju, kot funkcionalni eksperti. Take rezultate je realno mogoče pričakovati,
saj pretežni delež strokovnjakov za UČV opravlja naloge splošnega kadrovskega
strokovnjaka.
Grafikon 10: Naloge, ki jih respondent pretežno opravlja v okviru kadrovske funkcije

Vir: Lasten (Priloga 3)

7.3.2 REZULTATI SKLOPA O USPOSABLJANJU STROKOVNJAKOV ZA UČV
Usposabljanje in razvoj strokovnjakov za UČV omogočata in zagotavljata nenehen dvig
njihove ravni kompetentnosti. S sklopom vprašanj iz anketnega vprašalnika od 4 do 9 je
bil namen preveriti, koliko časa so respondenti v povprečju na letni ravni namenili
usposabljanju v obdobju preteklih treh let, bodisi v okviru napotitve, bodisi v lastnem
interesu. Iz njihovih odgovorov bo razvidno, katerim vsebinskim sklopom so namenili
največ časa in, ali posvečajo osebnemu, strokovnemu in profesionalnemu razvoju dovolj
časa in pozornosti.
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Z grafikona 11 je razvidno, koliko časa so se respondenti iz javne uprave usposabljali, na
ta usposabljanja pa jih je napotil delodajalec. Skoraj polovica respondentov (47 %) je v
preteklih treh letih v povprečju namenila najmanj 17 pedagoških ur za usposabljanje v
okviru napotitve. 42 % respondentov je v povprečju namenila usposabljanju od 9 do 16
ur in 11 % od 4 do 8 ur. Vsi respondenti so se na letni ravni v preteklih treh letih
usposabljali najmanj 4 pedagoške ure.
Grafikon 11: Čas, namenjen usposabljanju v zadnjih treh letih v okviru napotitve

Vir: Lasten (Priloga 3)

Polovica (50 %) respondentov se je v lastnem interesu v preteklih treh letih v povprečju
na letnem nivoju usposabljala najmanj 17 pedagoških ur. 17 % respondentov je
usposabljanju v lastnem interesu namenila od 9 do 16 ur in 21 % od 4 do 8 ur. Grafikon
12 kaže tudi, da se 12 % respondentov v lastnem interesu v zadnjih treh letih ni
usposabljalo. 88 % respondentov se je v lastnem interesu na letni ravni v preteklih treh
letih usposabljalo najmanj 4 pedagoške ure.
Zaključiti je mogoče, da se je 88 % respondentov iz javne uprave v preteklih treh letih v
povprečju na letnem nivoju usposabljalo najmanj 8 pedagoških ur.
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Grafikon 12: Čas, namenjen usposabljanju v lastnem interesu v zadnjih treh letih

Vir: Lasten (Priloga 3)

V preteklih treh letih so respondenti največ časa namenili vsebinam z delovnopravnega
(46,36 %) in strokovno-kadrovskega področja (39,17 %). Sledi področje medsebojnih
odnosov in komunikacije (26,33 %), kot je razvidno iz grafikona 13, ter formalni programi
(26,25 %). Nadalje so se usposabljali na področju informacijskih sistemov (21,00 %) in
organizacije dela (18,00 %). Tudi področju pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja
so namenili svoj čas (16,40 %) ter področju dela z ljudmi (16,00 %). Manj časa so
namenili področju sposobnost vplivanja na ljudi in vodenje (14,06 %), najmanj pa zdravju
in varnosti pri delu (12,50 %) ter tujim jezikom (5,67 %). V okviru drugih vsebin (19,67
%) so se usposabljali po programu mediacija in drugih programov s področja dela.
Grafikon 13: Področja, na katerih so se respondenti usposabljali v preteklih treh letih

Vir: Lasten (Priloga 3)
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Z grafikona 14 je razvidno, da se skoraj tretjina respondentov (30 %) popolnoma strinja s
trditvijo, da svojemu osebnemu, strokovnemu in profesionalnemu razvoju namenjajo
dovolj časa oziroma pozornosti. Skoraj dve tretjini respondentov (60 %) se s tem delno
strinja, medtem ko se 2 % respondentov ni mogla opredeliti do te trditve. 6 % se jih
delno ne strinja in 2 % respondentov se sploh ne strinja s trditvijo.
Grafikon 14: Ocena časa, ki ga respondenti posvečajo lastnemu razvoju

Vir: Lasten (Priloga 3)

Z grafikona 15 je razvidno, da se dve tretjini respondentov (63 %) popolnoma strinja s
trditvijo, da bi bilo smiselno še več časa in pozornosti nameniti svojemu osebnemu,
strokovnemu in profesionalnemu razvoju. Malo več kot dve tretjini (35 %) se delno
strinja, medtem ko se 2 % respondentov s to trditvijo delno ne strinja.
Grafikon 15: Lastnemu razvoju bi bilo smiselno nameniti več časa

Vir: Lasten (Priloga 3
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7.3.3 REZULTATI SKLOPA O OBSTOJU KOMPETENČNIH
KOMPETENČNIH PROFILOV V JAVNI UPRAVI

MODELOV

IN

Eden od namenov raziskave je bil preveriti ali v javni upravi že obstajajo KM in, ali je
kadrovska funkcija na KM tudi organizirana. Prav tako je bil namen preveriti, ali je že
zasnovan KM za strokovnjaka za UČV. Odgovori na anketna vprašanja od 10 do 12 bodo
podali ilustracijo stanja tako glede obstoja KM kot kompetenčnih profilov v javni upravi.
Zgolj dobra desetina respondentov (12 %) je potrdila, da pri njih kadrovska funkcija že
temelji na KM, medtem ko je 88 % respondentov to trditev zanikalo (grafikon 16).
Grafikon 16: Izvajanje kadrovske funkcije na KM

Vir: Lasten (Priloga 3)

17 % respondentov iz organizacij, kjer kadrovska funkcija temelji na KM, je potrdilo obstoj
KM za strokovnjaka za UČV, 83 % pa je obstoj KM zanikalo (grafikon 17).
Grafikon 17: Obstoj KM za strokovnjaka za UČV

Vir: Lasten (Priloga 3)
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Z grafikona 18 je razvidno, da se 28 % respondentov popolnoma strinja, da bi KM
omogočil bolj sistematično in učinkovito izvajanje kadrovske funkcije. 39 % respondentov
se strinja s to trditvijo, medtem ko se jih 33 % delno strinja. Vsi respondenti so se s
trditvijo strinjali vsaj delno.
Grafikon 18: KM bi omogočil bolj sistematično izvajanje kadrovske funkcije

Vir: Lasten (Priloga 3)

18 % respondentov je potrdilo, da imajo v njihovi organizaciji že razvite kompetenčne
profile za posamezne poklicne skupine, medtem ko se jih je 82 % opredelilo, da pri njih
teh profilov še ni mogoče zaslediti, kot je to razvidno z grafikona 19.
Grafikon 19: Obstoj kompetenčnega profila za posamezne poklicne skupine

Vir: Lasten (Priloga 3)

19 % respondentov, ki imajo razvite kompetenčne profile za posamezne poklicne skupine,
je odgovorilo, da pri njih že imajo razvit kompetenčni profil tudi za strokovnjaka za UČV,
medtem ko se jih je 81 % opredelilo, da za to poklicno skupino profil pri njh še ne obstaja
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(grafikon 20). Ugotoviti je mogoče, da KM in kompetenčni profili za strokovnjaka za UČV v
javni upravi sicer obstaja, vendar v redkih primerih.
Grafikon 20: Obstoj kompetenčnega profila strokovnjaka za UČV

Vir: Lasten (Priloga 3)

7.3.4 PRIMERJAVA RAVNI KOMPETENTNOSTI STROKOVNJAKOV ZA UČV V
JAVNI UPRAVI IN V ZASEBNEM SEKTORJU
Kakšne so zahteve oziroma pričakovane značilnosti delovnega mesta za strokovnjake za
UČV v javni upravi je bilo mogoče razbrati iz odgovorov na 13. anketno vprašanje iz
priloge 1. Posamezne opise značilnosti delovnega mesta so respondenti ocenili po
petstopenjski ocenjevalni lestvici, pri čemer ocena 1 pomeni nekoristna, ocena 5 pa
ključna značilnost za delovno mesto.
Raven dejanske razvitosti lastnosti, veščin, sposobnosti, zmožnosti in znanja
(kompetence), pa se je preverila pri strokovnjakih za UČV v javni upravi s 14. vprašanjem
oziroma iz zasebnega sektorja s 3. vprašanjem. Tudi te trditve so respondenti ocenjevali v
okviru ocenjevalne lestvice od 1, ki pomeni nerazvitost do 5, ki pomeni popolna razvitost
posamezne lastnosti, veščine, sposobnosti, zmožnosti in znanja.
V tabeli 9 so zbrane povprečne vrednosti odgovorov, ki so jih podali strokovnjaki za UČV v
javni upravi glede zahtev oziroma pričakovanih značilnosti delovnega mesta. Razvidno je,
da se od povprečnih vrednosti najbolj odklanjajo trditve sposobnost aktivno delati daljši
čas, kjer je potreben znaten fizični ali umski napor, ki se pojavlja zaradi dela samega ali
razmer, v katerih delo poteka z namenom, da je v celoti opravljeno (1,036), nato
dovzetnost, razumevanje, sposobnost vživljanja v čustva drugih in v njihovo razpoloženje
ter spoštljivo in obzirno ravnanje s težavnimi ljudmi (1,028) in izvajanje nalog brez
potrebe po natančnih navodilih in potrebe po nadziranju (1,008). Oziroma optimistično
gledanje na delovne naloge in probleme ter primeren način reševanja nalog (,597),
sposobnost korektnega, spoštljivega in prijetnega odnosa do ljudi ter enakovrednega
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obravnavanja (,722) in sposobnost prilagajanja spremenjenim zahtevam, situacijam in
hitrega iskanja ustreznih rešitev (,789).
Tabela 9: Povprečne ocene pričakovanih značilnosti v javni upravi – opisne statistike
Opis značilnosti

N

Min.

Max.

Aritmetična
sredina

Standardni
odklon

Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je potreben znaten fizični
ali umski napor, ki se pojavlja zaradi dela samega ali razmer, v
katerih delo poteka z namenom, da je v celoti opravljeno
Dovzetnost, razumevanje, sposobnost vživljanja v čustva drugih in
v njihovo razpoloženje ter spoštljivo in obzirno ravnanje s
težavnimi ljudmi

104

1

5

3,61

1,036

104

1

5

3,82

1,028

Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih navodilih in potrebe po
nadziranju
Optimistično gledanje na delovne naloge in probleme ter primeren
način reševanja nalog
Sposobnost korektnega, spoštljivega in prijetnega odnosa do ljudi
ter enakovrednega obravnavanja
Sposobnost prilagajanja spremenjenim zahtevam, situacijam in
hitrega iskanja ustreznih rešitev

104

1

5

3,88

1,008

104

3

5

4,00

,597

104

3

5

4,41

,722

104

3

5

4,18

,789

Vir: Lasten (Priloga 3)

V grafikonu 21 je razvidna primerjava povprečnih vrednosti dejanskih lastnosti, veščin,
sposobnosti, zmožnosti in znanja (kompetenc), ki jih imajo strokovnjaki za UČV v javni
upravi in v zasebnem sektorju.
Veščino ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in moralnimi normami, vrednotami in načeli
so respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 4,33, iz zasebnega sektorja
pa s 4,35, kar pomeni, da je ta trditev najvišje ocenjena s strani obeh skupin.
Da se znajo sporazumevati in da imajo sposobnost za dobre medsebojne odnose so
respondenti iz javne uprave ovrednotili s povprečno oceno 3,84, respondenti iz zasebnega
sektorja pa s 4,03.
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, popoln in natančen prenos informacij,
zaupnost ter prevzemanje odgovornosti za pravilnost rezultatov in izpolnitev dogovorov v
celoti so respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 4,29, kar predstavlja
za to skupino drugo najvišjo povprečno vrednost, respondenti iz zasebnega sektorja pa s
3,95.
Zmožnost osredotočenosti na pravilnost in izogibanju napakam pri izvajanju dela,
temeljitost, prizadevanje za doseganje visoke kvalitete opravljenega dela so respondenti iz
javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 4,08, iz zasebnega sektorja pa s 3,82.
Da so sposobni organiziranega in sistematičnega dela ter premišljene izrabe delovnega
časa glede na vsebino in časovne roke, urejenega načina razmišljanja, ki je naravnan na
cilj ocenjujejo respondenti iz javne uprave s povprečno vrednostjo 4,02, iz zasebnega
sektorja pa z vrednostjo 3,63.
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Da poznajo predpise s področja dela so respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno
vrednostjo 3,83, iz zasebnega sektorja pa s 3,79.
Sposobnost iskanja in uresničevanja novih izvirnih misli, predlogov, rešitev, ki so
uporabne v praksi so respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 3,92,
respondenti iz zasebnega sektorja pa s 4.
Da si prizadevajo za iskanje boljših rešitev, dajanje pobud za spremembo utečenih
načinov dela, respondenti iz javne uprave vrednotijo s povprečno oceno 3,90 respondenti
iz zasebnega sektorja pa s 4,05.
Da so dovzetni in zmožni razumevanja, sposobnosti vživljanja v čustva drugih in v njihovo
razpoloženje ter spoštljivega in obzirnega ravnanja s težavnimi ljudmi, so respondenti iz
javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 4,02, iz zasebnega sektorja pa s 4,13.
Sposobnost korektnega, spoštljivega in prijetnega odnosa do ljudi ter enakovrednega
obravnavanja so respondenti iz javne uprave ovrednotili s povprečno oceno 4,16, iz
zasebnega sektorja pa 4,26, kar za slednje predstavlja drugo najvišjo oceno.
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja v družbo in navezovanja stikov z ljudmi so
respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 3,71, ki je za to skupino druga
najnižja ocena, iz zasebnega sektorja pa 3,87.
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na sodelovanje z drugimi in prevzemanje vloge v
skupini, da imajo zaupljivo ter odprto komunikacijo so respondenti iz javne uprave ocenili
s povprečno vrednostjo 4,19, respondenti iz zasebnega sektorja pa 4,11.
Sposobnost identifikacije problema in pridobitev ustreznih informacij za rešitev le-tega so
respondenti iz javne uprave v povprečju ocenili s 4,06, iz zasebnega sektorja pa 3,87.
Da so sposobni zavestne izbire najboljše alternative izmed dveh ali več možnih, so
respondenti iz javne uprave ovrednotili s povprečno oceno 3,81, iz zasebnega sektorja pa
s 3,76.
Sposobnost prilagajanja spremenjenim zahtevam, situacijam in hitrega iskanja ustreznih
rešitev je bila s strani respondentov iz javne uprave ovrednotena z oceno 3,85, iz
zasebnega sektorja pa z oceno 3,89.
Sposobnost preudarnega, razumnega in premišljenega prevzemanja tveganja je bila
ocenjena s strani respondentov iz javne uprave s povprečno vrednostjo 3,78, iz
zasebnega sektorja pa s 3,58.
Da imajo sposobnost pristopa k obravnavi problema po določenem sistematičnem
zaporedju, po delih, ki se uredi in poveže v celoto, respondenti iz javne uprave ocenjujejo
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s povpečno vrednostjo 3,88, iz zasebnega sektorja pa z vrednostjo 3,54, kar predstavlja
drugo najnižjo oceno za slednjo skupino.
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju cilja na ustrezen način, razporejanja dela,
dajanja navodil, motiviranja, spremljanja rezultatov, nadziranja ter ukrepanja v primeru
odstopanj, ocenjujejo respondenti iz javne uprave s povprečno vrednostjo 3,71, kar
predstavlja drugo najnižjo vrednost za to skupino, iz zasebnega sektorja pa so temu opisu
dodelili povprečno vrednost 3,79.
Da znajo optimistično gledati na delovne naloge in probleme ter da znajo na primeren
način reševati naloge, so respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 3,96,
iz zasebnega sektorja pa s 3,92.
Zmožnost zavzetega opravljanja dela, ki vključuje znaten delež rutinskih opravil so
respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 3,63, kar za to skupino
respondentov predstavlja najnižjo oceno, prav tako pa je najnižje ocenjena s strani
respondentov iz zasebnega sektorja saj so jo ovrednotili s povprečno oceno 3,39.
Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je potreben znaten fizični ali umski napor, ki se
pojavlja zaradi dela samega ali razmer, v katerih delo poteka z namenom, da je delo v
celoti opravljeno, respondenti iz javne uprave ocenjujejo s povprečno vrednostjo 4,04,
respondenti iz zasebnega sektorja pa s 3,89.
Da znajo izvajati naloge brez potrebe po natančnih navodilih in potrebe po nadziranju so
respondenti iz javne uprave ocenili s povprečno vrednostjo 3,96 in respondenti iz
zasebnega sektorja s povprečno vrednostjo 4,03.

107

Grafikon 21: Primerjava ravni razvitih zmožnosti v javnem in zasebnem sektorju

Vir: Lasten (Priloga 3 in Priloga 4)

Zasnovana predloga KM za menedžerja za ČV in za strokovnjaka za UČV v državni upravi,
ki bosta predstavljena v osmem poglavju, med drugim temeljita tudi na rezultatih lastne
raziskave, zlasti predlog za strokovnjaka za UČV.
Na podlagi ocenjenih zmožnosti, s katerimi respondenti dejansko razpolagajo, je bil
pripravljen izračun povprečnih vrednosti posameznega opisa (tabela 10). Nato so bili opisi
združeni po sorodnih značilnostih in sledilo je poimenovanje kompetenc ter izračun
povprečne vrednosti ravni razvitosti posamezne kompetence, tako za respondente iz javne
uprave kot iz zasebnega sektorja.
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Kot je razvidno iz tabele 10, so respondenti iz javne uprave najvišjo povprečno oceno
dodelili kompetenci etično ravnanje (4,33), prav tako pa tudi respondenti iz zasebnega
sektorja (4,35).
Nadalje respondenti iz javne uprave med bolj pomembne kompetence prištevajo poslovno
usmerjenost z opisom poznavanje organiziranosti in delovanja javne uprave, saj so ji
namenili povprečno oceno 4,12, medtem ko ta opis ni relevanten za respondente iz
zasebnega sektorja, zato primerjava te kompetence ni mogoča.
Raven razvitosti kompetence medosebni odnosi je visoka pri vseh respondentih.
Respondenti iz javne uprave izraženost ocenjujejo s povprečno vrednostjo 4,02,
respondenti iz zasebnega sektorja pa s 4,09.
Po mnenju vseh respondentov je tudi raven razvitosti kompetence komuniciranje precej
visoka. Respondenti iz javne uprave izraženost ocenjujejo s povprečno vrednostjo 4,07,
respondenti iz zasebnega sektorja pa s 3,99.
Sledi kompetenca uporaba strokovnega znanja, ki so jo respondenti iz javne uprave
ocenili s povprečno oceno 3,95, respondenti iz zasebnega sektorja pa s 3,86.
Kompetenca kritično presojanje se je uvrstila na šesto mesto. Respondenti iz javne uprave
izraženost ocenjujejo s povprečno vrednostjo 3,88, respondenti iz zasebnega sektorja pa s
3,73.
Zadnja pa je kompetenca vodenje, katere izraženost so respondenti iz javne uprave
ocenili s povprečno vrednostjo 3,71, respondenti iz zasebnega sektorja pa s 3,79.
Rezultati raziskave kažejo, da glede razvitosti dejanskih kompetenc strokovnjakov za UČV
v javni upravi kot strokovnjakov za UČV v zasebnem sektorju, ni bistvenih razlik.
Povprečna ocena razvitosti kompetenc za strokovnjake za UČV v javni upravi je 4,00,
strokovnjakov v zasebnem sektorju pa 3,97. Velja še izpostaviti, da so respondenti iz
javne uprave in iz zasebnega sektorja najvišjo oceno namenili kompetenci etično
ravnanje, najnižjo pa kompetenci kritično presojanje in vodenje.
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Tabela 10: Primerjava ravni razvitosti kompetenc vseh respondentov
Poimenovanje
kompetence

Etično
ravnanje
Uporaba
strokovnega
znanja

Komuniciranje

Poslovna
usmerjenost
Medosebni
odnosi

Kritično
presojanje

Vodenje

Opisi dejanskih zmožnosti vseh
respondentov

Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in
moralnimi normami, vrednotami in načeli
Osredotočenost na pravilnost in izogibanju
napakam pri izvajanju dela, temeljitost,
prizadevanje za doseganje visoke kvalitete
opravljenega dela;
Organizirano, sistematično in premišljeno
izrabljen delovni čas glede na vsebino in
časovne roke, urejen način razmišljanja, ki je
naravnan na cilj;
Poznavanje predpisov s področja dela;
Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli,
predlogov, rešitev, ki so uporabne v praksi;
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev,
dajanje pobud za spremembo utečenih
načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje
in medsebojne odnose;
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih
obveznosti, popoln in natančen prenos
informacij, zaupnost ter prevzemanje
odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Poznavanje organiziranosti in delovanja javne
uprave
Dovzetnost, razumevanje, sposobnost
vživljanja v čustva drugih in v njihovo
razpoloženje ter spoštljivo in obzirno
ravnanje s težavnimi ljudmi;
Sposobnost korektnega, spoštljivega in
prijetnega odnosa do ljudi ter enakovrednega
obravnavanja;
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja
v družbo in navezovanja stikov z ljudmi;
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na
sodelovanje z drugimi in prevzemanje vloge v
skupini, zaupljiva ter odprta komunikacija;
Sposobnost identifikacije problema in
pridobitev ustreznih informacij za rešitev;
Sposobnost zavestne izbire najboljše
alternative izmed dveh ali več možnih;
Sposobnost prilagajanja spremenjenim
zahtevam, situacijam in hitrega iskanja
ustreznih rešitev;
Sposobnost preudarnega, razumnega in
premišljenega prevzemanja tveganja;
Sposobnost pristopa k obravnavi problema po
določenem sistematičnem zaporedju, po
delih, ki se uredijo in povežejo v celoto
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju
cilja na ustrezen način, razporejanja dela,
dajanja navodil, motiviranja, spremljanja
rezultatov, nadziranja ter ukrepanja v
primeru odstopanj
povprečna vrednost dejanske stopnje
razvitosti vseh kompetenc

Povprečna
vrednost
opisa
značilnosti

Povprečna
vrednost
razvitosti
kompetence

Povprečna
vrednost
opisa
značilnosti

Povprečna
vrednost
razvitosti
kompetence

javna
uprava
4,33

javna
uprava
4,33

zasebni
sektor
4,35

zasebni
sektor
4,35

4,08

3,82

4,02

3,63
3,95

3,83
3,92

3,79
4

3,90

4,05

3,84

4,03

4,29

4,07

3,95

3,99

4,12

4,12

/

/

4,02

4,13

4,16

4,26
4,02

4,09

3,71

3,87

4,19

4,11

4,06

3,87

3,81

3,76

3,85

3,89
3,88

3,73

3,78

3,58

3,88

3,54

3,71

Vir: Lasten (Priloga 5 in Priloga 6)
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3,86

3,71

4,00

3,79

3,79

3,97

8 PREDLOG KOMPETENČNEGA MODELA STROKOVNJAKOV ZA
UČV V DRŽAVNI UPRAVI
V javni upravi je že mogoče zaslediti poskuse zasnove KM. V nadaljevanju bo predstavljen
predlog KM in predlog kompetenčnega profila za menedžerje ČV ter za strokovnjake za
UČV v državni upravi.

8.1 PREDLOG KOMPETENČNEGA MODELA MENEDŽERJA ZA ČV IN
STROKOVNJAKA ZA UČV V DRŽAVNI UPRAVI
Predlog KM vodenja v državni upravi predstavlja izhodišče pri zasnovi predloga KM
menedžerja za ČV v državni upravi. Pri zasnovi in izgradnji predloga KM strokovnjaka za
UČV v državni upravi pa izhodišče predstavlja model SHRM.
8.1.1 PREDLOG KOMPETENČNEGA MODELA MENEDŽERJA ZA ČV V DRŽAVNI
UPRAVI
Zasnova predloga KM menedžerja za ČV v državni upravi temelji na proučevanju
teoretičnih izhodišč, predloga KM vodenja v državni upravi, predloga KM za kadrovske
strokovnjake ter lastni raziskavi. Kompetenca organiziranje iz predloga KM vodenja v
državni upravi, je bila preimenovana v kompetenco poslovna usmerjenost in organiziranje.
Dopolnitev opisa njene značilnosti je razvidna iz tabele 11.
Predlog KM menedžerja za ČV vsebuje tudi kompetenco, poimenovano etično ravnanje, ki
jo vsebuje model SHRM in, ki so jo respondenti obeh sektorjev najvišje ocenili. Opis te
kompetence je uveljavljati temeljne vrednote, integriteto in odgovornosti v osebnem,
strokovnem in poslovnem delovanju v organizaciji in izven nje.
Predlog KM menedžerja za ČV v državni upravi sestavlja osem kompetenc, in sicer
delovna prožnost, ustvarjalnost, vodenje, organizacijsko vzdušje, poslovna usmerjenost in
organiziranje, mreženje in vplivanje, realizatorske sposobnosti in etično ravnanje. KM je
predstavljen v tabeli 11 s poimenovanjem kompetence, dimenzijami in opisom njenih
značilnosti.
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Tabela 11: Predlog KM menedžerja ČV v državni upravi
Poimenovanje kompetence 1:
DELOVNA PROŽNOST
1. dimenzija: izvedba postopkov
____________________________________
2. dimenzija: komuniciranje
____________________________________
3. dimenzija: odpornost proti stresu

Poimenovanje kompetence 2:
USTVARJALNOST
1. dimenzija: strateško mišljenje

____________________________________
2. dimenzija: odprtost za novosti

____________________________________
3. dimenzija: uporaba učinkovitih metod

Poimenovanje kompetence 3:
VODENJE
1. dimenzija: odgovornost
____________________________________
2. dimenzija: animiranje

Poimenovanje kompetence 4:
ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE
1. dimenzija: medosebni odnosi

____________________________________
2. dimenzija: poslovanje s strankami

Opis značilnosti: hitra prilagoditev vodje v konkretni
problemski situaciji, ki vključuje obvladovanje področja dela,
učinkovito izrabo virov in obvladovanje situacije
racionalen način izvedbe postopkov na osnovi strokovnih
znanj, verodostojnih podatkov in informacij ter hitrega
dojemanja bistva
problemov________________________________________
___
obvladovanje komuniciranja v slovenskem jeziku, hitro
vzpostavljanje skupnega jezika s sodelavci in strankami ter
izbor komunikacijskih poti, ki vodijo do soglasja in
kakovostne storitve
strpno prenašanje časovnih pritiskov, konfliktnih in stresnih
situacij, ki ne vplivajo na smotrno ravnanje, ter učinkovito
delovanje v obdobjih večjih delovnih obremenitev
Opis značilnosti: iznajdljivost in prilagodljivost v novi
situaciji ter preseganje običajnega ravnanja
sposobnost predvidevanja sprememb, dogodkov in posledic
odločitev na delovanje državne uprave, zaznavanje in
opozarjanje na priložnosti ter možne ovire na poti do cilja,
sposobnost konceptualnega
načrtovanja_____________________________
naklonjen odnos do sprememb, tolerantnost do mnenj
drugih in interes za stalno racionalizacijo delovnega procesa,
iniciativno reševanje problemov, spodbujanje prenosa
dobrih praks v svoje delovno
okolje________________________________________
preseganje rutinske togosti, prožnost pri izbiri
najučinkovitejše metode, spodbujanje projektnega,
timskega in interdisciplinarnega dela
Opis značilnosti: vodja na podlagi svoje kompetentnosti, z
zanj značilnim ravnanjem, vpliva na ljudi, da bi dosegli cilje
sprejemanje odgovornosti v skladu s pooblastili pri
odločanju, dogovarjanju in ravnanju, odločitve so jasne in
smiselne, natačno in jasno je tudi poverjanje
nalog__________________________
navduševanje sodelavcev za ustvarjalno sodelovanje,
pravično ocenjevanje in nagrajevanje ter vzpostavljanje
odnosov s sodelavci, ki spodbujajo in prožijo sproščanje in
razvijanje njihovih kompetenc
Opis značilnosti: vplivanje na počutje, zavzetost,
motivacijo in zadovoljstvo sodelavcev in strank
obvladovanje veščin dela in ravnanja s sodelavci,
oblikovanje odnosov, ki vodijo v soodvisnost in vzajemnost,
spoštljivost v odnosu, graditvi dialoga in oblikovanju
odnosov, ki vodijo v soodvisnost in vzajemnost, spoštljivost
v odnosu, graditvi dialoga in oblikovanju
pozitivnega_______________________________
obvladovanje veščin poslovanja s strankami, osredinjenje na
uspešno zadovoljevanje potreb strank, vživljanje v zahteve
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in želje stranke ter vzpostavljanje medsebojnega zaupanja
Poimenovanje kompetence 5:
POSLOVNA USMERJENOST IN
ORGANIZIRANJE

Opis značilnosti: ustvarjanje pozitivnega vpliva UČV na
uspešnost delovanja sistema državne uprave prek
razumevanja širšega okolja in ostalih procesov oziroma
poslovnih funkcij v organizaciji, organiziranje učinkovitega
dela na osnovi poznavanja organiziranosti in sistema
delovanja državne uprave ter hitro, a premišljeno odločanje
ter gospodarno ravnanje z vsemi razpoložljivimi viri

Poimenovanje kompetence 6:
MREŽENJE IN VPLIVANJE

Opis značilnosti: vzpostavitev vezi z osebami in omrežji, ki
imajo vpliv na ključne odločitve, ter črpanje informacij na tej
osnovi; obvladovanje odnosov z javnostmi in mediji ter
nastopanje pred občinstvom pa tudi široka razgledanost in
sledenje aktualnim novostim

Poimenovanje kompetence 7:
REALIZATORSKE SPOSOBNOSTI

Opis značilnosti: usmerjenost k doseganju ciljev,
zmožnost transformacije strategij v jasne, smiselne in
zahtevne operativne cilje, vztrajanje pri premagovanju ovir
ter zmožnost uveljavljanja lastnih idej

Poimenovanje kompetence 8:
ETIČNO RAVNANJE

Opis značilnosti: uveljavljanje temeljnih vrednot,
integritete in odgovornosti v osebnem, strokovnem in
poslovnem delovanju v organizaciji in zunaj nje

Vir: Prirejeno po Stare in drugi 2007, str. 8–10, KM SKZ in rezultatov lastne raziskave (Priloga 1)

8.1.2

PREDLOG KOMPETENČNEGA MODELA STROKOVNJAKA ZA UČV V
DRŽAVNI UPRAVI

KM za kadrovskega strokovnjaka, ki ga je razvila SKZ, je predstavljal izhodišče pri zasnovi
predloga KM strokovnjaka za UČV v državni upravi. Pri zasnovi so bile upoštevane
specifike glede organiziranosti kadrovske funkcije in delovanje državne uprave. Opisi
znanja, veščin, lastnosti in vedenja so dopolnjeni z rezultati lastne raziskave (tabela 12).
Tabela 12: Predlog KM strokovnjaka za UČV v državni upravi
Poimenovanje kompetence 1:
UPORABA STROKOVNEGA ZNANJA

Opis značilnosti: prispevek k uspešnemu poslovanju z
uveljavljanjem strokovnega znanja in dobrih praks MČV

Znanje, veščine in lastnosti:
• strateški menedžment
• načrtovanje ČV in zaposlovanje
• organizacija in oblikovanje dela
• proces zagotavljanja uspešnosti sodelavcev
• usposabljanje in razvoj sodelavcev,
menedžment talentov
• menedžment znanja
• plače, nagrajevanje in ugodnosti
• dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
• individualna in kolektivna delovna razmerja
• kadrovski procesi in orodja
• kadrovski informacijski sistem
• obvladovanje tveganj MČV
• svetovanje vodjem in sodelavcem
• samoorganiziranost

Vedenje:
• je na tekočem z relevantno zakonodajo in pravili
• uporablja strokovno znanje za razvoj, izvedbo in
izboljšavo kadrovskih procesov, orodij in dobrih praks
• oblikuje kadrovske rešitve in orodja, prilagojena izzivom
organizacije
• skrbi za svoj strokovni razvoj, sledi novostim in jih
uporablja pri svojem delu
• postavlja prioritete delovnim obveznostim in organizira
svoj čas, da učinkovito doseže rezultate
• opravlja vlogo svetovalca za UČV vrhnjim in drugim
menedžerjem
• usmerja in svetuje sodelavcem glede zaposlitve in
kariere
• predlaga, izbira in sodeluje z zunanjimi svetovalci MČV
• prizadeva si za razvoj kadrovske stroke
• glavno pozornost namenja pravilnosti pri izvajanju dela,
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se izogiba napakam, je temeljit in si prizadeva za
doseganje visoke kakovosti opravljenega dela
Poimenovanje kompetence 2:
MEDOSEBNI ODNOSI

Opis značilnosti: dobro sodelovanje in spodbujanje
sodelovanja med drugimi z namenom zagotavljanja
učinkovitih kadrovskih storitev in organizacijske uspešnosti

Znanje, veščine in lastnosti:
• usmerjenost k ljudem oz. k strankam
(notranjim in zunanjim)
• odnosi z deležniki
• mreženje
• vidnost in prepoznavnost
• verodostojnost
• menedžment konflikotv
• transparentnost
• odzivnost
• mentorstvo
• coaching
• vplivanje
• timsko delo
• medsebojno spoštovanje
• prenos znanja

Vedenje:
• je pristopen in odprt za sodelovanje
• pri sodelovanju z drugimi je iskren in dosleden
• vse deležnike obravnava s spoštovanjem in
dostojanstvom
• dobre odnose gradi z oblikovanjem zaupanja, timskim
delom in neposredno komunikacijo
• zagotavlja podporo notranjim in zunanjim strankam
• gradi uspešne odnose z deležniki ob upoštevanju
njihovih interesov za oblikovanje skupnih koristi
• učinkovito rešuje konflikte pri odnosih z drugimi
• posreduje pri reševanju konfliktov med sodelavci ali
deležniki
• spodbuja učinkovito oblikovanje timov med deležniki
• je mentor kadrovskim in drugim sodelavcem
• deluje kot trener vodjem in sodelavcem za izboljšanje
medosebnih odnosov
• učinkovito gradi mreže stikov na vseh ravneh v okviru
funkcije MČV in v skupnosti tako znotraj kot zunaj
organizacije
• je pripravljen izmenjati znanja in prevzemati vloge v
skupini

Poimenovanje kompetence 3:
VODENJE

Opis značilnosti: agilno vodenje procesov in pobud v
organizaciji tako, da jih deležniki vzamejo za svoje

Znanje, veščine in lastnosti:
• sledenje poslanstvu, viziji in vrednotam
organizacije
• usmerjenost v rezultate in doseganje ciljev
• transformacijsko vodenje
• menedžment virov
• načrtovanje nasledstev
• obvladovanje razmerij moči in politike v
organizacijah in navzven
• vplivanje
• spodobnost oblikovanja konsenza
• odločnost
• projektni menedžment
• menedžment sprememb

Vedenje:
• vede se v skladu z organizacijsko kulturo
• spodbuja sodelovanje
• najde najučinkovitejšo pot za zaključek naloge v okviru
organizacijske hierarhije procesov, sistemov in politik
• razvija rešitve za premoščanje potencialnih ovir na poti
uspešnega uveljavljanja pobud
• je agilen in strokoven pri vodenju organizacijskih pobud
ali pri podpiranju pobud drugih
• sooblikuje vizijo UČV in za njeno uresničevanje pridobi
notranje in zunanje deležnike
• pri vodenju v zahtevnih okoliščinah je vztrajen, trdoživ
in odločen
• pri uveljavljanju pobud poišče konsenz med
organizacijskimi deležniki (npr. sodelavci, formalnimi in
neformalnimi vodji) in sprejema odločitve za izvedbo
• z uvajanjem sprememb deluje kot transformacijski
vodja

Poimenovanje kompetence 4:
KOMUNICIRANJE

Opis značilnosti: oblikovanje in izmenjevanje učinkovitih
informacij za prepričljivo komuniciranje z različnimi
deležniki na vseh ravneh organizacije in zunaj nje

Znanje, veščine in lastnosti:
• aktivno poslušanje
• nepristransko zaznavanje

Vedenje:
• aktivno prisluhne sporočilom, mnenjem in pogledom
drugih
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• govorne komunikacijske spretnosti
• pisne komunikacijske spretnosti
• podajanje pravočasne in učinkovite povratne
informacije
• priprava in izvedba predstavitev
• učinkovito vodenje sestankov
• pogajanja
• sposobnost povezovanja pri timski
komunikaciji
• prepričljivost
• diplomatske spretnosti
• oblikovanje okolja odprte komunikacije
• znanje o odnosih z javnostmi
• sposobnost komuniciranja v tujem jeziku
• uporaba orodij informacijsko-komunikacijske
tehnologije in družbenih medijev za
komunikacijo

• pokaže razumevanje za poglede drugih in se vživi v
njihovo situacijo
• ustvarja priložnost in ceni izmenjavo nasprotnih mnenj
• podaja jasne informacije v govorni, pisni, elektronski ali
drugi obliki za notranjo in zunanjo javnost
• pravočasno zagotavlja informacije o kritičnih dogodkih
vsem deležnikom
• išče dodatne razlage, argumente in pojasnila za
razjasnitev dvoumnosti
• pomaga menedžerjem pri razvijanju komunikacijskih
spretnosti
• spodbuja učinkovito komuniciranje po celotni
organizaciji
• zagotavlja učinkovite povratne informacije
• povratno informacijo razume in dojema kot priložnost
za razvoj
• z ustreznimi komunikacijskimi tehnikami pomaga
drugim do novih spoznanj
• vodi učinkovite in uspešne sestanke
• uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije in
družbene medije

Poimenovanje kompetence 5:
ETIČNO RAVNANJE

Opis značilnosti: uveljavljanje temeljnih vrednot,
integritete in odgovornosti v osebnem, strokovnem in
poslovnem delovanju v organizaciji in zunaj nje

Znanje, veščine in lastnosti:
• osebna in strokovna integriteta ter integriteta
vedenja
• ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in
moralnimi normami, vrednotami in načeli
• delovanje v skladu z najvišjimi strokovnimi
standardi
• kredibilnost
• osebni in strokovni pogum
• razvijanje zaupanja
• vzpostavljanje in razvijanje pristnih odnosov

Vedenje:
• spodbuja in razvija kulturo etičnosti in etično okolje v
organizaciji
• deluje z osebno in strokovno integriteto ter integriteto
vedenja
• opazuje ožje in širše okolje, da pravočasno opazi
neetično delovanje
• takoj se odzove na vsa opažanja ali opozorila glede
neetičnega delovanja ali konflikta interesov
• spodbuja vse sodelavce v organizaciji, da prijavijo
neetično delovanje ali konflikt interesov, brez strahu za
povračilne ukrepe
• ustvarja pogoje, v katerih vsi deležniki lahko povedo
svoje mnenje
• v praksi živi vrednote, ki jih zagovarja
• priznava napake in sprejme odgovornost zanje
• moč ali avtoriteto uporablja v skladu z etičnimi
standardi
• prepozna svoje in predsodke drugih ter sprejme
ustrezne ukrepe za zmanjšanje vpliva predsodkov na
poslovne odločitve
• zagotavlja preglednost organizacijskih praks
• zaupno in skrbno ravna z osebnimi podatki in drugimi
občutljivimi informacijami
• pri sprejemanju odločitev se ubrani političnih ali drugih
pritiskov
• spoštuje kodeks kadrovskih delavcev in kodeks javnih
uslužbencev
• je zaupljiva in zaupanja vredna oseba
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Poimenovanje kompetence 6:
KRITIČNO PRESOJANJE

Opis značilnosti: pri odločanju in oblikovanju predlogov
uporaba celovitih informacij (npr. podatkov, meril
uspešnosti, poslovne in strokovne literature) za
ovrednotenje organizcijskih in poslovnih učinkovi ter vpliva
na ljudi, okolje in družbo

Znanje, veščine in lastnosti:
• kritično razmišljanje
• radovednost in raziskovanje
• merjenje in ocenjevanje
• objektivnost
• pridobivanje informacij s pomočjo sodobnih
orodij informacijsko-komunikacijske
tehnologije
• pregledovanje in analiziranje podatkov ali
informacij
• raziskovalna metodologija (pridobivanje,
obdelava in analiza podatkov)
• odločanje
• reševanje problemov
• zavestna izbira najboljše alternative
• preudarno, razumno in premišljeno
prevzemanje tveganja

Vedenje:
• sprejema dobre odločitve, ki temeljijo na celoviti analizi
informacij
• ocenjuje vplive sprememb zakonodaje na kadrovsko
funkcijo v organizaciji
• kritično presoja uporabnost informacij, ki mu jih
posredujejo različni deležniki
• pridobiva celovite in relevantne informacije za podlago
pri odločanju
• vodi in izvaja raziskave, povezane z UČV v organizaciji
• iz množice podatkov izlušči koristne za pripravo analiz
• na podlagi izkušenj, literature, raziskav, javno
dostopnih spletnih in drugih informacij prepozna dobre
prakse in kritično ovrednoti njihovo uspešnost in
koristnost za organizacijo
• oblikuje glavne kazalce za spremljanje uspešnosti orodij
in procesov UČV
• povezuje in analizira informacije iz teorije (raziskav) in
prakse
• sodeluje v raziskavah (aktivno ali kot posrednik
podatkov in informacij), ki so koristne za razvoj stroke

Poimenovanje kompetence 7:
POSLOVNA USMERJENOST

Opis značilnosti: ustvarjanje pozitivnega vpliva UČV na
uspešnost poslovanja prek razumevanja širšega
poslovnega okolja in poslovnih vsebin delovanja
organizacije in panoge

Znanje, veščine in lastnosti:
• strateška usmerjenost
• znanje o poslovanju
• sistemsko razmišljanje
• razumevanje gospodarske situacije
• poznavanje sistema javnega sektorja oz.
državne uprave
• znanje s področja financ
• znanje o poslovnih procesih
• znanje o trgu dela
• poznavanje zakonskih in drugih usmeritev, ki
vplivajo na MČV
• poslovna metrika/analitika/poslovni kazalci
• kadrovski kontroling

Vedenje:
• razume strateške povezave med UČV in ključnimi
poslovnimi funkcijami
• razume poslovne procese in funkcije v organizaciji
• s poslovnega vidika utemelji učinke kadrovskih
aktivnosti (donosnost investicij v ljudi) na uspešno
delovanje organizacije
• razume poslovno metriko v organizaciji in jo uporablja
za sprejemanje odločitev
• uporablja kadrovski kontroling za ovrednotenje učinkov
UČV na uspešnost organizacije
• uporablja notranje vire znanja, da se poduči o poslovnih
procesih in funkcijah
• uporablja poslovne tehnike za reševanje problemov
• trži UČV znotraj in zunaj organizacije (npr. blagovna
znamka delodajalca)

Vir: Prirejeno po kompetenčnem modelu SKZ z dopolnitivjo rezultatov lastne raziskave (Priloga 1)
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8.2 PREDLOG KOMPETENČNEGA PROFILA MENEDŽERJA ZA ČV IN
STROKOVNJAKA ZA UČV V DRŽAVNI UPRAVI
Predloga kompetenčnega profila menedžerja za ČV in strokovnjaka za UČV sta
pripravljena na podlagi proučevanja teoretičnih izhodišč, rezultatov projekta Določitev
kompetenc zaposlenih v javni upravi ter lastne raziskave.
Kompetenčni profil predstavlja odstopanje med zahtevano oziroma pričakovano ravnjo
razvitosti posamezne kompetence delovnega mesta in med ravnjo dejanske razvitosti
kompetence pri posamezniku.
Pri pripravi profilov je bila uporabljena petstopenjska ocenjevalna lestvica z vrednostmi:
1 – nekoristno
2 – nepomembno
3 – koristno
4 – pomembno
5 – ključno
Predlog kompetenčnega profila temelji na zasnovanem predlogu KM za menedžerja za ČV
oziroma strokovnjaka za UČV v državni upravi. Povprečna vrednost pričakovane ravni
kompetentnosti, kot so jo ocenili respondenti iz javne uprave je 4,06 in dejanske ravni je
4,00 (priloga 9). Povprečni vrednosti nakazujeta, da se pričakovana raven skoraj prekriva
z dejansko ravnjo razvitosti kompetenc respondentov iz javne uprave, kar bo v
nadaljevanju razvidno iz obeh predlogov kompetenčnih profilov.
8.2.1 PREDLOG KOMPETENČNEGA PROFILA MENEDŽERJA ZA ČV V DRŽAVNI
UPRAVI
Zasnova predloga kompetenčnega profila menedžerja za ČV v državni upravi temelji na
predlogu KM menedžerja za ČV v državni upravi. Na podlagi rezultatov lastne raziskave je
mogoče ugotoviti, da nobena izmed kompetenc ni bila ocenjena kot ključna, nepomembna
oziroma nekoristna. Iz tabele 13 je razvidno, da so respondenti med pomembne
kompetence uvrstili etično ravnanje, ustvarjalnost, vodenje, mreženje in vplivanje ter
realizatorske sposobnosti. Med koristne pa delovno prožnost, organizacijsko vzdušje ter
poslovna usmerjenost in organiziranje.
Zahtevana raven kompetentnosti delovnega mesta menedžerja za ČV se popolnoma
prekriva z ravnjo dejanske razvitosti kompetenc srednjega upravnega menedžmenta.
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Tabela 13: Predlog kompetenčnega profila menedžerja za ČV v državni upravi
Kompetenca

Zahtevana in dejanska raven razvitosti kompetence
KLJUČNO POMEMBNO

KORISTNO

NEPOMEMBNO NEKORISTNO

Z-D

Etično ravnanje

Z-D

Delovna prožnost
Ustvarjalnost

Z-D

Vodenje

Z-D

Organizacijsko vzdušje

Z-D

Poslovna usmerjenost in organiziranje

Z-D

Mreženje in vplivanje

Z-D

Realizatorske sposobnosti

Z-D

Vir: Prirejeno po Stare in drugi, 2007 str. 14 ter Priloga 9
Z – zahtevana raven razvitosti kompetence
D – dejanska raven razvitosti kompetence

8.2.2

PREDLOG KOMPETENČNEGA PROFILA STROKOVNJAKA ZA UČV V
DRŽAVNI UPRAVI

Zasnova predloga kompetenčnega profila strokovnjaka za UČV v državni upravi temelji na
predlogu KM strokovnjaka za UČV v državni upravi. Respondenti so z vidika zahtevane
oziroma pričakovane ravni razvitosti med pomembne kompetence uvrstili etično ravnanje,
uporabo strokovnega znanja, komuniciranje ter poslovno usmerjenost in organiziranje
(tabela 14). Med koristne pa so uvrstili medosebni odnosi, kritično presojanje in vodenje.
Med ključnimi, nepomembnimi oziroma nekoristnimi ni zaslediti nobene izmed kompetenc.
Na podlagi odgovorov respondentov iz javne uprave je evidentno, da zahtevana in
dejanska raven razvitosti kompetenc odstopa v dveh primerih, in sicer uporaba
strokovnega znanja, ki je ocenjena kot pomembna, izraženost pa je označena za koristno,
ter medosebni odnosi, ki so jo respondenti ocenili kot koristno, medtem ko je po dejanski
ravni razvitosti umeščena med pomembne (priloga 9).
Na podlagi zasnovanega predloga kompetenčnega profila delovnega mesta strokovnjaka
za UČV je mogoče ugotoviti, da obstaja razkorak pri kompetencah uporaba strokovnega
znanja in medosebni odnosi, kar nakazuje na potencial za nadaljnji razvoj.
Oba predloga kompetenčnega profila nakazujeta, da je potrebno določiti vsaj eno ključno
kompetenco za oba delovna mesta.
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Tabela 14: Predlog kompetenčnega profila strokovnjaka za UČV v državni upravi
Kompetenca

Zahtevana in dejanska raven razvitosti kompetence
KLJUČNO

POMEMBNO

KORISTNO NEPOMEMBNO NEKORISTNO

Z-D

Etično ravnanje

Z

Uporaba strokovnega znanja
Komuniciranje

Z-D

Poslovna usmerjenost in organiziranje

Z-D
D

Medosebni odnosi

D

Z

Kritično presojanje

Z-D

Vodenje

Z-D

Vir: Lasten (Priloga 9)
Z – zahtevana raven razvitosti kompetence
D – dejanska raven razvitosti kompetence
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9

DOSEŽENI REZULTATI IN PRISPEVEK RAZISKOVANJA

Vsi nosilci kadrovske funkcije v javni upravi so dolžni zagotoviti javnim uslužbencem
pogoje, v katerih bodo slednji opravljali kakovostne storitve za državljane in za poslovne
subjekte. Pri tem je ključna vloga najvišjega upravnega menedžmenta, ki je odgovoren za
postavitev kadrovske arhitekture in umestitev kadrovske funkcije na vsaj enakovredno
pozicijo v primerjavi z ostalimi poslovnimi funkcijami.
Prizadevanja odgovornih v povezavi z modernizacijo javnega sektorja gredo do neke mere
v pravo smer. Zakon o javnih uslužbencih je uvedel nova orodja za drugačno ravnanje z
ljudmi pri delu, vendar bi veljalo preveriti, v kolikšni meri se nova orodja uporablja v
praksi. Na podlagi ugotovitev bi bilo smiselno nadaljevati z razvojem kadrovske funkcije v
javni upravi in uvesti celovit pristop pri ravnanju z ljudmi pri delu, t. i. kompetenčni
pristop.
Pri zasnovi in umeščanju novih pristopov ravnanja z ljudmi pri delu v prakso je zelo
pomembna vloga kadrovske stroke. Ob procesu devolucije so bile na račun njene vloge
izrečene kritike s strani menedžmenta, zato je bila glavna pozornost v raziskavi namejena
preverjanju kompetentnosti kadrovskih strokovnjakov v javni upravi. Rezultati raziskave
nakazujejo, v kolikšni meri, če sploh, kadrovska funkcija v javni upravi že temelji na KM.
Prav tako je mogoče ugotoviti, kakšna je raven kompetentnosti strokovnjakov za UČV v
javni upravi. Rezultati raziskave hkrati ponujajo primerjavo ravni razvitosti kompetenc
menedžerjev za ČV in strokovnjakov za UČV v javnem in zasebnem sektorju.
Ugotoviti je mogoče, da so menedžerji za ČV in strokovnjaki za UČV v javni upravi
kompetentni. Raven njihove kompetentnosti zadošča trenutnim zahtevam glede na
organiziranost kadrovske funkcije in njihove vloge. Sklepati je mogoče, da bi lahko
prevzeli vlogo agenta sprememb, strateškega partnerja in svetovalca v okviru nove
kadrovske arhitekture. Kadrovska funkcija je v pretežni meri administrativne narave in
menedžerji za ČV ter strokovnjaki za UČV imajo zgolj v manjši meri vlogo strokovnega
eksperta oziroma svetovalca upravnemu menedžmentu.
Rezultati proučevanja teoretičnih izhodišč in raziskave so lahko usmeritev glede nadaljnjih
aktivnosti in ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče razvijati in dopolnjevati modele
kompetenc, hkrati pa nakazujejo smernice nadaljnjega razvoja kadrovske funkcije v javni
upravi.
Večina respondentov v javni upravi zelo dobro razume svojo vlogo in poslanstvo, o čemer
priča rezultat (57 % respondentov je to trditev ocenilo z oceno zelo dobro, 15 % pa celo
odlično). Ugotoviti je bilo mogoče, da respondenti večino časa opravljajo naloge
administrativnega značaja, manj časa pa namenijo svetovalni vlogi.
Menedžerji za ČV in strokovnjaki za UČV se tako v okviru svojih delovnih zadolžitev kot
tudi v lastnem interesu v svojem prostem času usposabljajo. Prav tako so motivirani za
svoje nadaljnje usposabljanje in razvoj, za prenos znanja v prakso in med sodelavce in
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menijo, da bi bilo smiselno strokovni in profesionalni rasti nameniti še več časa in
pozornosti. Glede na to, da bi morali biti menedžerji za ČV in strokovnjaki za UČV agenti
sprememb in strokovna podpora ter strateški partner najvišjemu menedžmentu, je to velik
potencial, ki bi ga veljalo raziskati in na tem temelju zasnovati nadaljnje ukrepe v zvezi z
razvojem te skupine javnih uslužbencev.
Rezultate raziskave o obstoju KM in kompetentnosti menedžerjev za ČV ter strokovnjakov
za UČV v javni upravi je mogoče strniti v naslednje ugotovitve. Velika večina organov
javne uprave še nima zasnovanega KM, respondenti pa se strinjajo, da bi bila kadrovska
funkcija učinkovitejša, če bi slonela na kompetenčnem pristopu. Ta pristop bi povezal v
obvladljivo in pregledno celoto vse ključne sisteme razvoja kadra v javni upravi, hkrati pa
bi omogočal evalvacijo sistemov in vrednotenje prispevka kadrovskih strokovnjakov.
Ugotoviti je bilo mogoče, da je predlog KM vodenja smotrno uporabiti kot izhodišče pri
zasnovi kompetenčenega profila za srednji upravni menedžment za ČV. Za izhodišče pri
zasnovi kompetenčnega profila za strokovnjake za UČV pa je bilo smotrno izhajati iz KM
za strokovnjake, ki ga je pripravila SKZ.
V okviru zadnjega vsebinskega sklopa raziskave je bil namen ugotoviti, kakšna so
odstopanja med doseženo ravnjo razvitosti dejanskih kompetenc v primerjavi z ravnjo
pričakovane oziroma zahtevane kompetence delovnega mesta. Glede na nižjo raven
razvitosti kadrovske funkcije in njene (ne)vpetosti v organizacijo v javni upravi je bil med
drugim namen ugotoviti, ali imajo menedžerji za ČV in strokovnjaki za UČV v javni upravi
slabše razvite dejanske kompetence v primerjavi s strokovnjaki v zasebnem sektorju.
Raziskava je podala odgovore na to vprašanje, in sicer so respondenti iz javnega sektorja
v povprečju ocenili razvitost dejanskih kompetenc z vrednostjo 4,00 medtem ko so
respondenti iz zasebnega sektorja ocenili povprečno raven razvitosti dejanskih kompetenc
z oceno 3,97. Navedena rezultata kažeta na to, da je povprečna raven razvitosti dejanskih
kompetenc v obeh sektorjih primerljiva.
Kot zanimivost velja izpostaviti ugotovitev, da so respondenti iz obeh sektorjev najvišjo
oceno podelili opisu ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in moralnimi normami,
vrednotami in načeli, in sicer so ta opis respondenti iz zasebnega sektorja ocenili s
povprečno vrednostjo 4,35, iz javne uprave pa s 4,33.
Prav tako je zanimiva ugotovitev, da so respondenti poenoteni tudi pri ocenjevanju opisa
zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten delež rutinskih opravil, kajti respondenti iz
zasebnega sektorja so ta opis v povprečju ocenili z vrednostjo 3,39, medtem ko
repondenti iz javne uprave temu opisu pripisali povprečno vrednost 3,63.
Večina teoretikov in praktikov s proučevanega področja se strinja, da bi bilo kadrovsko
funkcijo smotrno osnovati na kompetenčnem pristopu. Argumenti, ki govorijo v prid temu
pristopu, so naslednji:
• KM omogoča celosten pristop pri UČV in je učinkovito orodje za doseganje
strateških ciljev organa;
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• KM omogoča večjo razmejitev vlog in opredelitev odgovornosti vseh nosilcev
kadrovske funkcije;
• jasneje so opredeljena in izražena pričakovanja glede vloge menedžmenta;
• KM je odlično orodje za izvedbo kakovostnih letnih pogovorov s sodelavci, kjer se
jasno opredeli pričakovana znanja, zmožnosti, sposobnosti, veščine in vedenja
sodelavcev;
• KM je orodje za izboljšanje organizacijske kulture in klime oziroma komunikacije na
vseh ravneh ter za spodbujanje učinkovitega timskega dela;
• KM je odlično orodje za izbiro najustreznejšega kadra;
• KM omogoča enostavno in hitro prepoznavanje razvojnega potenciala kadra in
učinkovito upravljanje le-tega ter identifikacijo ključnega kadra in razvoja
naslednikov;
• KM zagotavlja zasnovo dobre strategije, ki bo temeljila na prepoznanem razvojnem
potencialu zaposlenih in bo zato v samem izhodišču njena uresničljivost bolj
realna;
• KM je odlično orodje za uvedbo sistematičnega pristopa pri ocenjevanju delovne
uspešnosti in napredovanja;
• ta pristop spodbuja prenos in pretok znanja med zaposlenimi in tako prispeva k
izboljševanju sodelovanja oziroma h kreativnemu pristopu pri opravljanju nalog;
• ta pristop omogoča večjo prožnost pri odzivanju na vse spremembe.

122

10

PREVERITEV HIPOTEZ

V zasnovi te naloge so bile postavljene štiri hipoteze, ki bodo v nadaljevanju tega poglavja
podrobneje predstavljene skupaj z ugotovitvami raziskave.
1.

HIPOTEZA: Kompetenčni model strokovnjaka za UČV v javni upravi ne
obstaja, predpostavljam, da ga je možno zasnovati.

Za preverjanje te hipoteze so bili analizirani rezultati dveh vprašanj anketnega vprašalnika
namenjenega javnim uslužbencem. Prvo vprašanje se je nanašalo na izvajanje kadrovske
funkcije, ki temelji na KM. Ugotoviti je mogoče, da je zgolj 12 respondentov izmed 104
odgovorilo, da KM v njihovi organizaciji obstaja, kar predstavlja 11,5 % od vseh
respondentov. Ugotoviti je bilo še mogoče, da v organih javne uprave obstaja KM za
strokovnjake za UČV, saj je pritrdilno odgovorilo 1,5 % respondetov, od tistih, ki so
navedli, da kadrovska funkcija v njihovem organu temelji na KM. Oba odgovora podajata
jasno sliko, da KM za strokovnjake za UČV obstaja. Na tej podlagi prvega dela hipoteze ni
mogoče potrditi.
Glede na to, da je že zasnovan predlog KM za vodenje v javni upravi in da obstaja KM za
kadrovske strokovnjake, ki ga je zasnovala kadrovska stanovska zveza, je mogoče drugi
del domneve potrditi. Pri tem pa se je mogoče opreti tudi na zasnovan predlog KM
menedžerja za ČV in strokovnjaka za UČV v državni upravi. Na podlagi vseh ugotovitev se
prva hipoteza delno potrdi.
2. HIPOTEZA: Strokovnjaki za UČV v javni upravi opravljajo pretežno
administrativno operativne naloge, manj časa pa namenijo svetovalni vlogi.
Da bi bilo mogoče 2. hipotezo bodisi potrditi bodisi ovreči, je bil anketni vprašalnik za
javne uslužbence zasnovan tako, da bi pridobili jasne in nedvoumne odgovore. Posebej
velja izpostaviti trditev glede svetovanja najvišjemu upravnemu menedžmentu.
Respondenti iz javne uprave ocenjujejo, da nalogam v povezavi s svetovanjem
upravnemu menedžmentu namenjajo v povprečju dobro desetino svojega časa (11,07
%). Največ časa ti respondenti namenjajo oblikovanju organizacijske strukture in delovnih
mest (17,08 %), izvajanju zaposlitvene in osebne administracije (16,50 %) ter ažuriranju
kadrovsko-informacijskega sistema (16,43 %). Evidentno je, da respondenti več časa
namenjajo opravljanju administrativnih oziroma operativnih nalog in manj svetovalni vlogi,
zato je mogoče to hipotezo potrditi.
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3. HIPOTEZA: Strokovnjaki za UČV svoji osebni, strokovni in profesionalni
rasti posvečajo premalo časa in pozornosti, zato niso pripravljeni na nove
izzive, ki jih prinaša razvoj.
Na podlagi domneve, da strokovnjaki za UČV v pretežni meri opravljajo administrativne
oziroma operativne naloge, je bilo mogoče predvidevati, da strokovnjaki za UČV ne
namenjajo dovolj časa in pozornosti svojemu osebnemu, strokovnemu in profesionalnemu
razvoju. Vsled navedenega niso zmožni fleksibilnega odziva na vse spremembe in niso
pripravljeni na nove delovne izzive, ki jih prinaša razvoj.
Za preverjanje te hipoteze so služila anketna vprašanja o usposabljanju in razvoju
respondentov iz javne uprave. Rezultati raziskave so pokazali, da je več kot polovica
respondentov (53 %) v obdobju treh let na letni ravni usposabljanju namenila največ 16
pedagoških ur. 12 % jih je navedlo, da se v lastnem interesu v tem obdobju niso
usposabljali.
Za preverjanje te hipoteze sta služili tudi trditvi: osebni, strokovni in profesionalni
(delovni) rasti namenjam dovolj časa in pozornosti, tako v službenem kot prostem času. S
to trditvijo se je popolnoma strinjalo 30 % respondentov, medtem ko se jih je z njo delno
strinjalo 60 %. Da bi bilo smiselno in potrebno svojemu razvoju nameniti še več časa in
pozornosti, se jih popolnoma strinja dve tretjini (63 %) respondentov iz javne uprave.
Glede na čas, ki so ga respondenti iz javne uprave namenili usposabljanju in glede na to,
da se je zgolj slaba tretjina respondentov popolnoma strinjala s trditvijo, da osebni,
strokovni in profesionalni (delovni) rasti namenja dovolj časa in pozornosti, oziroma se jih
dve tretjini strinja, da bi bilo svojemu razvoju smiselno in potrebno nameniti še več časa
in pozornosti, je mogoče tretjo hipotezo potrditi, kar kaže tudi izračun Pearsonovega
korelacijskega koeficienta (priloga 8).
4.

HIPOTEZA: Strokovnjaki za UČV v javni upravi imajo slabše razvite
dejanske kompetence v primerjavi s strokovnjaki v zasebnem sektorju

Primerjava ravni razvitosti kompetenc strokovnjakov za UČV v javni upravi in v zasebnem
sektorju je pokazala, da imata obe skupini dobro razvite dejanske kompetence. Raven
razvitosti dejanskih kompetenc strokovnjakov za UČV v javni upravi je ocenjena s
povprečno vrednostjo 4,00, medtem ko so jo strokovnjaki iz zasebnega sektorja ocenili s
povprečno vrednostjo 3,97. Raven razvitosti dejanskih kompetenc strokovnjakov za UČV v
javni upravi je nekoliko višja od razvitosti kompetenc strokovnjakov za UČV iz zasebnega
sektorja. Primerjava ravni razvitosti dejanskih kompetenc je bila preverjena tudi s Ttestom (priloga 7), ki je pokazal, da ni večjih statističnih razlik med spremenljivkami. Na
podlagi izračunov povprečnih vrednosti razvitosti dejanskih kompetenc in analize T-testa
se četrta hipoteza zavrne.
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PRISPEVEK RAZISKOVANJA K ZNANOSTI IN STROKI

Prispevke je mogoče na podlagi rezultatov proučevanja teoretičnih izhodišč in ugotovitve
iz raziskave strniti v dva sklopa. V prvi sklop je mogoče uvrstiti zasnovan predlog KM za
menedžerja za ČV in strokovnjaka za UČV v državni upravi. Prav tako v ta okvir sodi
zasnovan predlog kompetenčih profilov za menedžerja za ČV in strokovnjaka za UČV v
državni upravi.
V okvir drugega sklopa prispevka je mogoče uvrstiti zasnovo kompetenčnega pristopa, ki
omogoča celovito povezavo vseh bistvenih kadrovskih orodij od letnih pogovorov, sistema
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ocenjevanja delovne uspešnosti,
nagrajevanja ter napredovanja in kariere javnih uslužbencev.
V drug sklop je mogoče uvrstiti tudi zasnovano izhodišče za pripravo standardov za
selekcijo, zaposlovanje in premeščanje na podlagi kompetenčnih profilov tako
menedžerjev za ČV kot strokovnjakov za UČV. Eden od prispevkov so tudi izhodišča za
zasnovo razvojnih izobraževalnih programov za ciljno skupino menedžerjev za ČV in
strokovnjakov za UČV. Prav tako pa je mogoče med prispevek uvrstiti izhodišča za
izgradnjo sistema prenosa in pretoka znanja v okviru UČV.
Izoblikovan predlog KM za menedžerje za ČV in strokovnjake za UČV v državni upravi je
lahko v pomoč pri zasnovi in izgradnji KM za posamezne skupine javnih uslužbencev v
okviru celotne državne uprave oziroma javnega sektorja, kar tudi predstavlja prispevek k
stroki.
Na podlagi zasnovanega predloga kompetenčnega profila tako menedžerjev za ČV kot
strokovnjakov za UČV, je mogoče razmejiti vlogo vseh nosilcev kadrovske funkcije ter
jasno opredeliti njihove naloge, odgovornost in pričakovanja.
Poskus zasnove KM na kadrovskem področju nakazuje smernice nadaljnjega razvoja
kadrovske funkcije, prav tako pa je lahko usmeritev glede nadaljnjih aktivnosti in ukrepov
v smislu dvigovanja ugleda kadrovske stroke v javni upravi.
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UPORABNOST REZULTATOV RAZISKOVANJA

ZJU se je pričel uporabljati pred dobrimi desetimi leti, postavil je okvir kadrovske funkcije
v javni upravi in na menedžment prenesel veliko novih pristojnosti v zvezi z UČV.
Magistrsko delo predstavlja pogled menedžerjev za ČV in strokovnjakov za UČV na
izvajanje kadrovske funkcije v javni upravi. Do sedaj še ni bilo mogoče zaslediti evalvacije
kadrovske funkcije, v katero bi bili vključeni vsi nosilci, tj. upravni menedžment in
kadrovska stroka. Pričujoče delo je prvi poskus v smeri pridobivanja povratnih informacij o
tem, kako menedžer za ČV in strokovnjak za UČV ocenjujeta svojo vlogo v kadrovski
arhitekturi, kako vrednotita raven pričakovane in svoje dejanske kompetentnosti ter
razvojni potencial. Prav tako je evidentno ali kadrovska funkcija temelji na KM in katero
vlogo oziroma naloge kadrovski strokovnjaki opravljajo v pretežni meri.
Snovalcem programov usposabljanja v javni upravi so lahko rezultati raziskave v veliko
pomoč pri zasnovi programskih vsebin za ciljni skupini srednjega upravnega
menedžmenta in strokovnjakov za UČV.
Ugotovitev, da je kadrovska funkcija še vedno pretežno administrativne narave,
predstavlja kritično točko in nakazuje, da je treba čimprej pristopiti k prenovi oziroma
modernizaciji te funkcije. Potrebno je analizirati obstoječe stanje in pretehtati vse
alternative ter izbrati najustreznejši pristop, ki bo zagotavljal želene rezultate oziroma
izpolnjeval pričakovanja. Menedžerji za ČV in strokovnjaki za UČV so motivirani in se
strinjajo, da bi bil kompetenčni pristop dobra rešitev, ki bi omogočila bolj sistematično,
celostno in učinkovitejše izvajanje kadrovske funkcije.
Rezultati so lahko usmeritev za sprejem nadaljnjih aktivnosti in ukrepov, s katerimi bo
mogoče doseči, da bi se menedžerji za ČV in strokovnjaki za UČV več časa ukvarjali z
ljudmi in bili od samega začetka vključeni v oblikovanje kadrovske oziroma razvojne
strategije, ki pa ne bi bilea zgolj deklarativnega značaja.
Rezultati so lahko podlaga za oblikovanje standardov in meril za selekcijo in zaposlovanje
oziroma premeščanje menedžerjev za ČV in strokovnjakov za UČV, pri čemer je lahko v
pomoč tudi zasnovan anketni vprašalnik. Ugotovitve pa lahko služijo tudi pri nadaljnjem
razvoju modelov kompetenc v javni upravi oziroma celotnem javnem sektorju.
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ZAKLJUČEK

V zadnjem desetletju se je tudi v praksi utrdilo spoznanje, da je uspešnost posamezne
organizacije in njen razvoj v največji meri odvisen od razvojnega potenciala, ki ga
(n)imajo zaposleni. Zato je bistvenega pomena kadrovsko funkcijo organizirati tako, da
bodo človeški viri v vsakem trenutku najmanj kritičen dejavnik poslovanja, ker je
konkurenčni boj neusmiljen in, ker se je treba neprestano fleksibilno odzivati na vse
spremembe, ki so edina stalnica.
Uspešnost javnega sektorja je prav tako v veliki meri odvisna od organizacije kadrovske
funkcije in od zavedanja vseh nosilcev te funkcije, da je treba z zaposlenimi ravnati
skrajno premišljeno in skrbno. Poslanstvo državne uprave je izvajati učinkovit, zakonit in
hiter servis za državljane in za zasebni sektor. Da bodo cilji javne uprave doseženi, je
treba na podlagi organizacijske strategije zasnovati kadrovsko strategijo, ki mora odražati
specifičnosti glede organizacije in njene kadrovske strukture ter temeljiti na prepoznanem
razvojnem potencialu zaposlenih.
Pred dobrimi desetimi leti je ZJU prinesel spremembe v sklopu modernizacije uprave
oziroma javnega sektorja na področju sistema javnih uslužbencev. Vpeljal je nove pristope
v povezavi z ravnanjem z ljudmi pri delu in upravnemu menedžmentu ter kadrovskim
strokovnjakom naložil veliko novih obveznosti in nalog.
Ugotoviti je mogoče, da upravni menedžment ni bil ustrezno usposobljen, da bi znal in
zmogel čez noč zamenjati stare vzorce in navade z novimi v povezavi z vodenjem svojih
sodelavcev. Pri tem velja izpostaviti letni pogovor s sodelavcem in ocenjevanje, ki ne
dajeta želenih oziroma pričakovanih rezultatov. Upravni menedžment kritično ocenjuje
vlogo kadrovske stroke, ki upravnemu menedžmentu ni nudila ustrezne strokovne
podpore pri prenosu teh orodij v prakso. Najvišji upravni menedžment povečini tovrstnim
novostim ni bil naklonjen, niti jih ni podpiral oziroma zagotovil vseh potrebnih resursov, ki
bi omogočili doseganje ciljev. Ob tem ne gre prezreti dejstva, da so v okviru obveznega
usposabljanja za najvišji upravni menedžent pridobili veščine in spretnosti za delo z ljudmi
oziroma bi jih morali pridobiti.
Da bi vsa ključna orodja za UČV dala pričakovane rezultate in dosegla zastavljene cilje, je
treba na podlagi skrbne analize obstoječega stanja pripraviti ustrezne predloge za
izboljšavo celotnega sistema ter ga povezati v pregledno in obvladljivo celoto. V zasebnem
sektorju so to že storili, zato so kadrovsko funkcijo osnovali na KM. Pojem kompetence je
v tej nalogi razumljen kot sposobnost uporabe znanja in drugih zmožnosti, ki so potrebne
za uspešno in učinkovito opravljeno nalogo v skladu s standardi in v okviru pričakovanj.
Obsegajo znanja, veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja,
motive, vrednote, samopodobo, skratka vse tisto, kar je zagotovilo za uspešno in
učinkovito izvedbo naloge oziroma izpolnitev vloge v okviru delovnega procesa.
Izkušnje tako v tujini kot doma kažejo, da se kompetenten kader bolj fleksibilno odziva na
nenehne spremembe in, da kadri izpolnjujejo pričakovanja organizacije. Prav tako so vse
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bolj uspešne in fleksibilne oziroma se lažje spoprijemajo z vedno novimi zahtevami na
globalnem trgu ter lažje najdejo optimalne rešitve za nove delovne izzive, če njihova
kadrovska arhitektura temelji na kompetencah.
Tudi upravne organizacije bi zavoljo prejšnjih ugotovitev morale razvoj zaposlenih in
strategije čimprej osnovati na KM in pri tem izhajati iz razvojnega potenciala zaposlenih in
specifik pri organiziranju kadrovske funkcije. Pri tem bi se morale dosledno izogibati
nekritičnemu prenosu obstoječih pristopov oziroma modelov v svoje organizacije.
KM prinaša veliko prednosti, zlasti velja izpostaviti celosten pristop pri UČV in pri
povezovanju vseh orodij, ki jih je določil ZJU, to je letni pogovor s sodelavcem,
ocenjevanje delovne uspešnosti, kariera, napredovanje javnih uslužbencev in
usposabljanje. KM se je v praksi pokazal kot odlično orodje v procesu določitve
standardov in meril pri izbiri novih sodelavcev, omogoča premestitve sodelavcev na
ustrezna delovna mesta in omogoča izgradnjo sistema nasledstev.
Ta pristop omogoča dvig motivacije, izboljšanje organizacijske klime in boljšo
komunikacijo na vseh ravneh ter spoštljivejše medosebne odnose. Sodelavci natančno
vedo, kaj se od njih pričakuje, katera vedenja so zaželena in po katerih kriterijih oziroma
merilih bo njihov delovni prispevek ocenjen. Sodelavcem nudi tudi možnost vključitve v
načrtovanje vseh aktivnosti, ki so povezane tako z njihovim nadaljnjim razvojem kot
razvojem organizacije. Na ta način bo državna uprava lahko obdržala sposobne kadre, ki
bodo s svojim razvojnim potencialom pripomogli k učinkovitejšemu zagotavljanju storitev
in bodo na preprost način najboljši promotorji upravnega dela.
Naklonjenost in prepričanje najvišjega upravnega menedžmenta, da je kompetenčni
pristop odlična alternativa obstoječim sistemom v državni upravi, je ključnega pomena pri
sprejemu odločitve o zasnovi kompetenčnega pristopa. Izjemno pomembna so tudi
prizadevanja in vloga srednjega upravnega menedžmenta in strokovnjakov za UČV.
Kompetentni menedžerji bodo znali in zmogli voditi najmanj v skladu s pričakovanji,
kompetentni strokovnjaki pa bodo znali prevzeti odgovornejše mesto in biti strateški
partner, agent sprememb in strokovna podpora menedžmentu ter zastopnik zaposlenih.
Da bi država upravne naloge izvajala (vsaj) na ustrezni ravni v smislu kakovosti,
doseganja časovnih rokov, učinkovitosti in uspešnosti, je treba skrbno pretehtati vsako
sistemsko rešitev na kadrovskem področju, jo nenehno revidirati, procese in postopke pa
optimizirati. Učinkovit in uspešen servis za državljane in zasebni sektor predstavlja velik
izziv in potencial, ki ga je smotrno čimprej aktivirati, da (bi) bo zasebni sektor okreval in
dobil zagon za prepotrebno rast in razvoj.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za ugotavljanje obstoja modela kompetenc in
kompetentnosti strokovnjakov za UČV v državni upravi in lokalni
skupnosti

Spoštovani kolegi,
z anketnim vprašalnikom, ki ga imate pred seboj, bi želela preveriti ali kadrovska funkcija v državni upravi
temelji na modelu kompetenc in če ne, ali ga je mogoče zasnovati. Anketa naj bi pripomogla k identifikaciji
kompetenc, značilnih za strokovnjake za upravljanje človeških virov (UČV). Prav tako bo pripomogla k
ugotovitvi razkoraka med dejanskimi in pričakovanimi kompetencami strokovnjakov UČV v državni upravi in
lokalnih skupnostih, zato vas prosim, da si vzamete 15 minut vašega dragocenega časa in odgovorite na
sledeča vprašanja. Anketa je anonimna, zbrani podatki pa bodo uporabljeni izključno za namen raziskave. Ko
bo raziskava zaključena, boste prejeli povratno informacijo o njenih rezultatih. Hvala vam.

1.

Ali poznate in razumete svojo vlogo oziroma poslanstvo? Izberite odgovor.
1
2
3
4
ne poznam

2.

zadovoljivo

dobro

zelo dobro

5
odlično

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem
deležu? Deleže razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%.
oblikovanje kadrovske strategije; ______ %
svetovanje najvišjemu upravnemu menedžmentu; ______ %
strokovna pomoč srednjemu upravnemu menedžmentu; _____ %
oblikovanje organizacijske strukture in delovnih mest; ______ %
načrtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih;_____ %
napredovanje zaposlenih; ______ %
usposabljanje, letni pogovori in razvoj zaposlenih; ______ %
načrtovanje karier in nasledstev; ______ %
vrednotenje dela, nagrajevanje in plače; ______ %
izvajanje zaposlitvene in osebne administracije; ______ %
ažuriranje kadrovsko-informacijskega sistema; ______ %
drugo; prosim navedite ___________________________________; _____ %

•
•
•

Kolikšen delež svojega časa namenite delu: (deleže razdelite tako, da bo celota
predstavljala 100%)
z ljudmi; ______ %
z rečmi; ______ %
z informacijami; ______ %

•
•
•
•

Koliko pedagoških ur ste se v povprečju usposabljali in izpopolnjevali svoje znanje na
letnem nivoju v preteklih treh letih, na ta usposabljanja pa vas je napotil delodajalec?
Izberite odgovor.
nič
4 – 8 ur
9 – 16 ur
17 ur in več

3.

4.
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5.
•
•
•
•

Koliko pedagoških ur ste v povprečju namenili usposabljanju in izpopolnjevanju znanja v
lastnem interesu v preteklih treh letih? Izberite odgovor.
nič
4 – 8 ur
9 – 16 ur
17 ur in več

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Deleže razdelite
tako, da bo celota predstavljala 100%.
Medsebojni odnosi in komunikacija; ______ %
Sposobnost vplivanja na ljudi in vodenje; ______ %
Organizacija dela; ______ %
Delo z ljudmi; ______ %
Strokovno kadrovsko področje; ______ %
Informacijsko področje; ______ %
Delovnopravno področje; ______ %
Pokojninsko in zdravstveno zavarovanje; ______ %
Zdravje in varnost pri delu; ______ %
Tuji jeziki; ______ %
Formalni študijski programi; ______ %
Drugo, navedite; _________________ %

•
•
•
•
•
•
•
•

Motiviran sem, da bi: (trditve rangirajte od to zame sploh ne velja; ocena =1, do to zame
zelo velja, ocena =8)
se izobraževal, usposabljal ali izpopolnjeval svoje znanje v okviru delodajalca ____
se izobraževal, usposabljal ali izpopolnjeval svoje znanje v lastnem interesu ____
svoje znanje nenehno obnavljal ____
prenašal svoje znanje na druge sodelavce ____
prenašal svoje novo znanje in veščine v prakso ____
spreminjal vrednote, razmišljanja, navade in vedenje ____
prevzel zahtevnejše naloge ____
prevzel večjo odgovornost ____

6.

7.

8.

Osebni, strokovni in profesionalni (delovni) rasti namenjam dovolj časa in pozornosti,
tako v službenem kot prostem času? Izberite odgovor.
1
2
3
4
5
Sploh se ne
strinjam

9.

Delno se ne
strinjam

Neodločen

Delno se
strinjam

Popolnoma se
strinjam

Osebni, strokovni in profesionalni (delovni) rasti bi bilo smiselno in potrebno nameniti
več časa in pozornosti, saj nenehen razvoj to terja od nas? Izberite odgovor.
1
2
3
4
5
Sploh se ne
strinjam

10.
•
•

Delno se ne
strinjam

Neodločen

Delno se
strinjam

Popolnoma se
strinjam

Ali v vaši organizaciji izvajanje kadrovske funkcije temelji na kompetenčnem modelu?
da
ne

Podvprašanje 10.1.: Če ste odgovorili z da, ali imate razvit kompetenčni model za
strokovnjake UČV?
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•
•

11.
•
•

da
ne

Ali imate razvite kompetenčne profile za posamezne poklicne skupine?
da
ne

Podvprašanje 11.1.: Če ste odgovorili z da, ali imate razvit kompetenčni profil za
strokovnjake UČV?
•
•

12.

da
ne

Kompetenčni pristop bi omogočil bolj sistematično in učinkovito izvajanje kadrovske
funkcije. Izberite odgovor.
1
2
3
4
Se ne strinjam

13.

Deloma se strinjam

Se strinjam

Popolnoma se strinjam

Kakšne so zahteve vašega delovnega mesta po posameznih opisih značilnosti? (ne vaše
sposobnosti oz. veščine, zmožnosti, znanja, idr.)
Opis značilnosti
nekoristn
nepomembno
koristno
pomemb
ključno
o
no

Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih
navodilih in potrebe po nadziranju
Osredotočenost na pravilnost in izogibanju
napakam pri izvajanju dela, temeljitost,
prizadevanje za doseganje visoke kvalitete
opravljenega dela
Organizirano, sistematično in premišljeno
izrabljen delovni čas glede na vsebino in
časovne roke, urejen način razmišljanja, ki je
naravnan na cilj
Dovzetnost,
razumevanje,
sposobnost
vživljanja v čustva drugih in v njihovo
razpoloženje ter spoštljivo in obzirno ravnanje
s težavnimi ljudmi
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja
v družbo in navezovanja stikov z ljudmi
Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je
potreben znaten fizični ali umski napor, ki se
pojavlja zaradi dela samega ali razmer, v
katerih delo poteka z namenom, da je delo v
celoti opravljeno
Zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten
delež rutinskih opravil
Poznavanje predpisov s področja dela

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli,
predlogov, rešitev, ki so uporabne v praksi
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev, dajanje
pobud za spremembo utečenih načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje
in medsebojne odnose

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Sposobnost identifikacije problema in
pridobitev ustreznih informacij za rešitev letega
Sposobnost zavestne izbire najboljše
alternative izmed dveh ali več možnih
Sposobnost prilagajanja spremenjenim
zahtevam, situacijam in hitrega iskanja
ustreznih rešitev
Sposobnost korektnega, spoštljivega in
prijetnega odnosa do ljudi ter enakovrednega
obravnavanja
Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in
moralnimi normami, vrednotami in načeli
Optimistično gledanje na delovne naloge in
probleme ter primeren način reševanja nalog
Poznavanje organiziranosti in delovanja javne
uprave
Sposobnost preudarnega, razumnega in
premišljenega prevzemanja tveganja
Sposobnost pristopa k obravnavi problema po
določenem sistematičnem zaporedju, po delih,
ki se uredijo in povežejo v celoto
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na
sodelovanje z drugimi in prevzemanje vloge v
skupini, zaupljiva ter odprta komunikacija
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih
obveznosti, popoln in natančen prenos
informacij, zaupnost ter prevzemanje
odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju
cilja na ustrezen način, razporejanja dela,
dajanja navodil, motiviranja, spremljanja
rezultatov, nadziranja ter ukrepanja v primeru
odstopanj

14.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2
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4

5

1

2
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4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Katere lastnosti, sposobnosti, veščine, zmožnosti in znanja imate razvite?
Opis značilnosti
nerazvita
manj
razvita
dobro razvita
razvita

Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih
navodilih in potrebe po nadziranju
Osredotočenost na pravilnost in izogibanju
napakam pri izvajanju dela, temeljitost,
prizadevanje za doseganje visoke kvalitete
opravljenega dela
Organizirano, sistematično in premišljeno
izrabljen delovni čas glede na vsebino in
časovne roke, urejen način razmišljanja, ki je
naravnan na cilj
Dovzetnost,
razumevanje,
sposobnost
vživljanja v čustva drugih in v njihovo
razpoloženje ter spoštljivo in obzirno ravnanje
s težavnimi ljudmi
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja
v družbo in navezovanja stikov z ljudmi
Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je
potreben znaten fizični ali umski napor, ki se
pojavlja zaradi dela samega ali razmer, v

popolno
ma
razvita

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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katerih delo poteka z namenom, da je delo v
celoti opravljeno
Zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten
delež rutinskih opravil
Poznavanje predpisov s področja dela
Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli,
predlogov, rešitev, ki so uporabne v praksi
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev, dajanje
pobud za spremembo utečenih načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje
in medsebojne odnose
Sposobnost identifikacije problema in
pridobitev ustreznih informacij za rešitev letega
Sposobnost zavestne izbire najboljše
alternative izmed dveh ali več možnih
Sposobnost prilagajanja spremenjenim
zahtevam, situacijam in hitrega iskanja
ustreznih rešitev
Sposobnost korektnega, spoštljivega in
prijetnega odnosa do ljudi ter enakovrednega
obravnavanja
Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in
moralnimi normami, vrednotami in načeli
Optimistično gledanje na delovne naloge in
probleme ter primeren način reševanja nalog
Poznavanje organiziranosti in delovanja javne
uprave
Sposobnost preudarnega, razumnega in
premišljenega prevzemanja tveganja
Sposobnost pristopa k obravnavi problema po
določenem sistematičnem zaporedju, po delih,
ki se uredijo in povežejo v celoto
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na
sodelovanje z drugimi in prevzemanje vloge v
skupini, zaupljiva ter odprta komunikacija
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih
obveznosti, popoln in natančen prenos
informacij, zaupnost ter prevzemanje
odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju
cilja na ustrezen način, razporejanja dela,
dajanja navodil, motiviranja, spremljanja
rezultatov, nadziranja ter ukrepanja v primeru
odstopanj
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3
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3
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3
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PODATKI O ANKETIRANCU
(Prosimo, da obkrožite ustrezno vrednost glede sledečih podatkov).
Spol
1
2

ženski
moški
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Starost
1
2
3
4
5

do
od
od
od
od

29
30
40
50
60

let
do
do
do
let

39 let
49 let
59 let
naprej

Stopnja izobrazbe
1 srednja šola
2 višja šola
3 visoka strokovna
4 univerzitetna
5 podiplomska

Delovna doba
1 do 5 let
2 od 5 do 10 let
3 od 10 do 15 let
4 od 15 do 20 let
5 nad 20 let

Službena doba (v državni upravi ali upravi lokalnih skupnosti - ZJU)
1 do 5 let
2 od 5 do 10 let
3 od 10 do 15 let
4 od 15 do 20 let
5 nad 20 let

V organizacijski enoti, v okviru katere opravljam kadrovsko funkcijo, je vseh zaposlenih
1 1 zaposlen
2 od 2 do 5 zaposlenih
3 od 6 do 10 zaposlenih
4 nad 10 zaposlenih

Status
1
2
3
4
5
6

v organizaciji
direktor urada
vodja sektorja
vodja službe
vodja oddelka
strokovni sodelavec - kadrovik
pripravnik

Opravljam dela in naloge
1 splošnega kadrovika
2 specialista za pridobivanje kadra
3 specialista za izobraževanje
4 specialista za delovno pravne zadeve
5 specialista za varnost in zdravje pri delu
6 drugo, prosim navedite ____________________________________________________

Moj komentar__________________________________________________________________

139

Priloga 2: Anketni vprašalnik za primerjavo stopnje kompetentnosti strokovnjakov za
UČV v javni upravi in zasebnem sektorju

Spoštovani kolegi,
z anketnim vprašalnikom, ki ga imate pred seboj, bi želela primerjati razvitost dejanskih kompetenc
kadrovskih strokovnjakov v gospodarskem in negospodarskem sektorju.
Prosim, da si vzamete 5 minut vašega dragocenega časa in odgovorite na sledeča vprašanja.
Anketa je anonimna, uporabljeni pa bodo zgolj podatki izključno za namen raziskave.
Anketo bo možno izpolnjevati do 28. 2. 2012.

Zahvaljujem se vam, ker ste odgovorili na vsa vprašanja.

1.

Ali v vaši organizaciji izvajanje kadrovske funkcije temelji na kompetenčnem modelu?
• da
• ne

Podvprašanje 1.1.: Če ste odgovorili z da, ali imate razvit kompetenčni model za
strokovnjake UČV?
•
•

2.

da
ne

Ali imate razvite kompetenčne profile za posamezne poklicne skupine?
• da
• ne

Podvprašanje 2.1.: Če ste odgovorili z da, ali imate razvit kompetenčni profil za
strokovnjake UČV?
•
•

3.

da
ne

Kakšne so zahteve vašega delovnega mesta po posameznih opisih značilnosti? (ne vaše
sposobnosti oz. veščine, zmožnosti, znanja, idr.)
Opis značilnosti
nekoristno
nepomembn
korist pomembno
ključno
o
no

Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih
navodilih in potrebe po nadziranju
Osredotočenost na pravilnost in izogibanju
napakam pri izvajanju dela, temeljitost,
prizadevanje za doseganje visoke kvalitete
opravljenega dela
Organizirano, sistematično in premišljeno
izrabljen delovni čas glede na vsebino in
časovne roke, urejen način razmišljanja, ki je
naravnan na cilj
Dovzetnost,
razumevanje,
sposobnost
vživljanja v čustva drugih in v njihovo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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razpoloženje ter spoštljivo in obzirno ravnanje
s težavnimi ljudmi
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja
v družbo in navezovanja stikov z ljudmi
Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je
potreben znaten fizični ali umski napor, ki se
pojavlja zaradi dela samega ali razmer, v
katerih delo poteka z namenom, da je delo v
celoti opravljeno
Zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten
delež rutinskih opravil
Poznavanje predpisov s področja dela
Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli,
predlogov, rešitev, ki so uporabne v praksi
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev, dajanje
pobud za spremembo utečenih načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje
in medsebojne odnose
Sposobnost identifikacije problema in
pridobitev ustreznih informacij za rešitev letega
Sposobnost zavestne izbire najboljše
alternative izmed dveh ali več možnih
Sposobnost prilagajanja spremenjenim
zahtevam, situacijam in hitrega iskanja
ustreznih rešitev
Sposobnost korektnega, spoštljivega in
prijetnega odnosa do ljudi ter enakovrednega
obravnavanja
Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in
moralnimi normami, vrednotami in načeli
Optimistično gledanje na delovne naloge in
probleme ter primeren način reševanja nalog
Poznavanje organiziranosti in delovanja javne
uprave
Sposobnost preudarnega, razumnega in
premišljenega prevzemanja tveganja
Sposobnost pristopa k obravnavi problema po
določenem sistematičnem zaporedju, po delih,
ki se uredijo in povežejo v celoto
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na
sodelovanje z drugimi in prevzemanje vloge v
skupini, zaupljiva ter odprta komunikacija
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih
obveznosti, popoln in natančen prenos
informacij, zaupnost ter prevzemanje
odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju
cilja na ustrezen način, razporejanja dela,
dajanja navodil, motiviranja, spremljanja
rezultatov, nadziranja ter ukrepanja v primeru
odstopanj
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Katere lastnosti, sposobnosti, veščine, zmožnosti in znanja imate razvite?
Opis značilnosti
nerazvita
manj razvita
razvita
dobro
razvita

popolnoma
razvita

Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih
navodilih in potrebe po nadziranju

1

2

3

4

5

Osredotočenost na pravilnost in izogibanju
napakam pri izvajanju dela, temeljitost,
prizadevanje za doseganje visoke kvalitete
opravljenega dela
Organizirano, sistematično in premišljeno
izrabljen delovni čas glede na vsebino in
časovne roke, urejen način razmišljanja, ki je
naravnan na cilj

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Dovzetnost,
razumevanje,
sposobnost
vživljanja v čustva drugih in v njihovo
razpoloženje ter spoštljivo in obzirno ravnanje
s težavnimi ljudmi
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja
v družbo in navezovanja stikov z ljudmi

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je
potreben znaten fizični ali umski napor, ki se
pojavlja zaradi dela samega ali razmer, v
katerih delo poteka z namenom, da je delo v
celoti opravljeno
Zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten
delež rutinskih opravil

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Poznavanje predpisov s področja dela

1

2

3

4

5

Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli,
predlogov, rešitev, ki so uporabne v praksi

1

2

3

4

5

Prizadevanje za iskanje boljših rešitev, dajanje
pobud za spremembo utečenih načinov dela

1

2

3

4

5

Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje
in medsebojne odnose

1

2

3

4

5

Sposobnost identifikacije problema in
pridobitev ustreznih informacij za rešitev letega
Sposobnost zavestne izbire najboljše
alternative izmed dveh ali več možnih

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sposobnost prilagajanja spremenjenim
zahtevam, situacijam in hitrega iskanja
ustreznih rešitev
Sposobnost korektnega, spoštljivega in
prijetnega odnosa do ljudi ter enakovrednega
obravnavanja
Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in
moralnimi normami, vrednotami in načeli

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Optimistično gledanje na delovne naloge in
probleme ter primeren način reševanja nalog

1

2

3

4

5

Poznavanje organiziranosti in delovanja javne
uprave

1

2

3

4

5

Sposobnost preudarnega, razumnega in
premišljenega prevzemanja tveganja

1

2

3

4

5

Sposobnost pristopa k obravnavi problema po
določenem sistematičnem zaporedju, po delih,
ki se uredijo in povežejo v celoto
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na
sodelovanje z drugimi in prevzemanje vloge v
skupini, zaupljiva ter odprta komunikacija
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih
obveznosti, popoln in natančen prenos
informacij, zaupnost ter prevzemanje
odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju
cilja na ustrezen način, razporejanja dela,
dajanja navodil, motiviranja, spremljanja
rezultatov, nadziranja ter ukrepanja v primeru
odstopanj

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

PODATKI O ANKETIRANCU
(Prosimo, da obkrožite ustrezno vrednost glede sledečih podatkov).
Spol
•
ženski
•
moški
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Starost
•
do 29
•
od 30
•
od 40
•
od 50
•
od 60

let
do
do
do
let

39 let
49 let
59 let
naprej

Stopnja izobrazbe
•
srednja šola
•
višja šola
•
visoka strokovna
•
univerzitetna
•
podiplomska

Delovna doba
•
do 5 let
•
od 5 do 10 let
•
od 10 do 15 let
•
od 15 do 20 let
•
nad 20 let

Status v organizaciji
•
direktor urada
•
vodja sektorja
•
vodja službe
•
vodja oddelka
•
strokovni sodelavec - kadrovik
•
pripravnik

Opravljam dela in naloge
•
splošnega kadrovika
•
specialista za pridobivanje kadra
•
specialista za izobraževanje
•
specialista za delovno pravne zadeve
•
specialista za varnost in zdravje pri delu
•
drugo, prosim navedite ____________________________

Moj komentar__________________________
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Priloga 3: Analizna tabela
Vprašanje št. 1:
Ali poznate in razumete svojo vlogo oziroma poslanstvo? Izberite odgovor.

Frequency
Valid

ne poznam
dobro
zelo dobro
odlično
Total

Missi
ng

Prazna enota

2

Total

Valid Percent

Cumulative
Percent

,5

1,9

1,9

28

7,2

25,9

27,8

62

16,0

57,4

85,2

16

4,1

14,8

100,0

108

27,8

100,0

274

70,6

Ni odgovoril
Total

Percent

6

1,5

280

72,2

388

100,0

Vprašanje št. 2, prva alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Oblikovanje kadrovske strategije
Frequency
Valid

-1: Ni odgovoril
-5: Prazna enota
0
1
10
15
20
25
3
30
5
70
80
Total

Percent

60
274
16
2
12
2
2
2
4
2
8
2
2
388

15,5
70,6
4,1
,5
3,1
,5
,5
,5
1,0
,5
2,1
,5
,5
100,0

Valid Percent

Cumulative
Percent

15,5
70,6
4,1
,5
3,1
,5
,5
,5
1,0
,5
2,1
,5
,5
100,0

15,5
86,1
90,2
90,7
93,8
94,3
94,8
95,4
96,4
96,9
99,0
99,5
100,0

Vprašanje št. 2, druga alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Svetovanje najvišjemu upravnemu
menedžmentu
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

-1: Ni odgovoril

38

9,8

9,8

9,8

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

80,4

0

11

2,8

2,8

83,2

10

24

6,2

6,2

89,4

12

2

,5

,5

89,9

15

2

,5

,5

90,5

2

4

1,0

1,0

91,5

20

12

3,1

3,1

94,6

25

2

,5

,5

95,1

5

15

3,9

3,9

99,0

7

2

,5

,5

99,5

144

80
Total

2

,5

,5

388

100,0

100,0

100,0

Vprašanje št. 2, tretja alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Strokovna pomoč srednjemu upravnemu
menedžmentu
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

28

7,2

7,2

7,2

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

77,8

0

4

1,0

1,0

78,9

2

6

1,5

1,5

91,8

5

10

2,6

2,6

99,5

10

38

9,8

9,8

88,7

15

6

1,5

1,5

90,2

20

10

2,6

2,6

94,3

25

2

,5

,5

94,8

30

8

2,1

2,1

96,9

50

2

,5

,5

100,0

388

100,0

100,0

Total

Vprašanje št. 2, četrta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Oblikovanje organizacijske strukture in
delovnih mest
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

34

8,8

8,8

8,8

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

79,4

0

6

1,5

1,5

80,9

1

2

,5

,5

81,4

5

12

3,1

3,1

97,9

10

26

6,7

6,7

88,1

12

2

,5

,5

88,7

15

6

1,5

1,5

90,2

20

12

3,1

3,1

93,3

30

4

1,0

1,0

94,3

45

2

,5

,5

94,8

50

6

1,5

1,5

99,5
100,0

90
Total

2

,5

,5

388

100,0

100,0

Vprašanje št. 2, peta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: načrtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

32

8,2

8,2

8,2

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

78,9

0

6

1,5

1,5

80,4

1

4

1,0

1,0

81,4

145

5

16

4,1

4,1

98,5

10

30

7,7

7,7

89,2

15

4

1,0

1,0

90,2

20

6

1,5

1,5

91,8

30

8

2,1

2,1

93,8

35

2

,5

,5

94,3

50

2

,5

,5

99,0

60

2

,5

,5

99,5

80

2

,5

,5

100,0

388

100,0

100,0

Total

Vprašanje št. 2, šesta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Napredovanje zaposlenih
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

38

9,8

9,8

9,8

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

80,4

0

12

3,1

3,1

83,5

1

2

,5

,5

84,0

2

4

1,0

1,0

94,3

5

10

2,6

2,6

100,0

10

26

6,7

6,7

90,7

15

8

2,1

2,1

93,3

20

8

2,1

2,1

96,4

25

2

,5

,5

96,9

30

2

,5

,5

97,4

100

2

,5

,5

91,2

388

100,0

100,0

Total

Vprašanje št. 2, sedma alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Usposabljanje, letni pogovori in razvoj
zaposlenih
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

32

8,2

8,2

8,2

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

78,9

0

12

3,1

3,1

82,0

1

2

,5

,5

82,5

2

2

,5

,5

91,2

3

2

,5

,5

93,8

5

10

2,6

2,6

99,0

10

26

6,7

6,7

89,2

15

6

1,5

1,5

90,7

20

6

1,5

1,5

92,8

25

2

,5

,5

93,3

30

4

1,0

1,0

94,8

40

6

1,5

1,5

96,4

50

2

,5

,5

99,5

70

2

,5

,5

100,0

146

Total

388

100,0

100,0

Vprašanje št. 2, osma alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Načrtovanje karier in nasledstev
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

60

15,5

15,5

15,5

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

86,1

0

22

5,7

5,7

91,8

1

4

1,0

1,0

92,8

2

4

1,0

1,0

96,9

5

10

2,6

2,6

100,0

10

12

3,1

3,1

95,9

20

2

,5

,5

97,4

388

100,0

100,0

Total

Vprašanje št. 2, deveta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Vrednotenje dela, nagrajevanje in plače
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

26

6,7

6,7

6,7

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

77,3

0

22

5,7

5,7

83,0

1

4

1,0

1,0

84,0

3

2

,5

,5

95,4

5

10

2,6

2,6

99,5

10

19

4,9

4,9

88,9

15

7

1,8

1,8

90,7

20

14

3,6

3,6

94,3

25

2

,5

,5

94,8

40

4

1,0

1,0

96,4

45

2

,5

,5

96,9

90

2

,5

,5

100,0

388

100,0

100,0

Total

Vprašanje št. 2, deseta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Izvajanje zaposlitvene in osebne administracije
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

26

6,7

6,7

6,7

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

77,3

0

2

,5

,5

77,8

1

4

1,0

1,0

78,9

5

6

1,5

1,5

97,4

9

2

,5

,5

100,0

10

40

10,3

10,3

89,2

15

10

2,6

2,6

91,8

20

10

2,6

2,6

94,3

147

25

2

,5

,5

94,8

30

2

,5

,5

95,4

40

2

,5

,5

95,9

50

4

1,0

1,0

98,5

60

2

,5

,5

99,0

70

2

,5

,5

99,5

388

100,0

100,0

Total

Vprašanje št. 2, enajsta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Ažuriranje kadrovsko-informacijskega sistema
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

34

8,8

8,8

8,8

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

79,4

0

2

,5

,5

79,9

1

4

1,0

1,0

80,9

5

14

3,6

3,6

99,5

10

20

5,2

5,2

86,1

15

10

2,6

2,6

89,2

20

20

5,2

5,2

94,3

25

4

1,0

1,0

95,4

45

2

,5

,5

95,9

50

2

,5

,5

100,0
86,6

100
Total

2

,5

,5

388

100,0

100,0

Vprašanje št. 2, dvanajsta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Drugo:
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

98

25,3

25,3

25,3

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

95,9

0

6

1,5

1,5

97,4

10

4

1,0

1,0

98,5

35

2

,5

,5

99,0

50

4

1,0

1,0

100,0

388

100,0

100,0

Total

Vprašanje št. 2, dvanajsta alineja:
Katere od spodaj navedenih nalog v okviru kadrovske funkcije opravljate in v kolikšnem deležu? Deleže
razdelite tako, da bo celota nalog predstavljala 100%: Drugo: (tekst)
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

-1: Ni odgovoril

106

27,3

27,3

27,3

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

97,9

2

,5

,5

98,5

2

,5

,5

99,0

2

,5

,5

99,5

koordiniranje razvoja kadrov
v IS
priprava splošnih aktov
projektno delo

148

varnost pri delu, zdravstvena
varnost
Total

2

,5

,5

388

100,0

100,0

100,0

Vprašanje št. 3, prva alineja:
Kolikšen delež svojega časa namenite delu: (deleže razdelite tako, da bo celota predstavljala 100%): Z
ljudmi
Frequency
Valid

Missing

10
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

8
10
2
20
4
14
4
22
6
4
8
2
4
108
274
6
280
388

Valid Percent

2,1
2,6
,5
5,2
1,0
3,6
1,0
5,7
1,5
1,0
2,1
,5
1,0
27,8
70,6
1,5
72,2
100,0

7,4
9,3
1,9
18,5
3,7
13,0
3,7
20,4
5,6
3,7
7,4
1,9
3,7
100,0

Cumulative
Percent
7,4
16,7
18,5
37,0
40,7
53,7
57,4
77,8
83,3
87,0
94,4
96,3
100,0

Vprašanje št. 3, druga alineja:
Kolikšen delež svojega časa namenite delu: (deleže razdelite tako, da bo celota predstavljala 100%): Z rečmi
Frequency
Valid

Cumulative
Percent

2

,5

2,1

2,1

5

8

2,1

8,5

10,6

10

28

7,2

29,8

40,4

15

8

2,1

8,5

48,9

20

16

4,1

17,0

66,0

25

4

1,0

4,3

70,2

30

6

1,5

6,4

76,6

35

2

,5

2,1

78,7

40

6

1,5

6,4

85,1

50

12

3,1

12,8

97,9

60

2

,5

2,1

100,0

100,0

94

24,2

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

20

5,2

Total
Total

Valid Percent

0

Total
Missing

Percent

294

75,8

388

100,0

149

Vprašanje št. 3, tretja alineja:
Kolikšen delež svojega časa namenite delu: (deleže razdelite tako, da bo celota predstavljala 100%): Z
informacijami
Frequency
Valid

Percent

5

3,8

Cumulative
Percent

4

1,0

10

6

1,5

5,7

9,4

20

14

3,6

13,2

22,6

25

4

1,0

3,8

26,4

30

24

6,2

22,6

49,1

35

4

1,0

3,8

52,8

40

14

3,6

13,2

66,0

45

2

,5

1,9

67,9

50

18

4,6

17,0

84,9

55

2

,5

1,9

86,8

60

4

1,0

3,8

90,6

70

4

1,0

3,8

94,3

75

2

,5

1,9

96,2
100,0

80
Missing

Valid Percent

4

1,0

3,8

Total

106

27,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril
Total
Total

8

2,1

282

72,7

388

100,0

3,8

Vprašanje št. 4:
Koliko pedagoških ur ste se v povprečju usposabljali in izpopolnjevali svoje znanje na letnem nivoju v preteklih
treh letih, na ta usposabljanja pa vas je napotil delodajalec?
Frequency
Valid

Missing

4 – 8 ur
9 – 16 ur
17 ur in več
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

12
44
50
106
274
8
282
388

3,1
11,3
12,9
27,3
70,6
2,1
72,7
100,0

Valid Percent
11,3
41,5
47,2
100,0

Cumulative
Percent
11,3
52,8
100,0

Vprašanje št. 5:
Koliko pedagoških ur ste v povprečju namenili usposabljanju in izpopolnjevanju znanja v lastnem interesu v
preteklih treh letih?
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

nič

12

3,1

11,5

11,5

4 – 8 ur

22
18

5,7
4,6

21,2
17,3

32,7
50,0
100,0

9 – 16 ur
17 ur in več
Missing

Percent

52

13,4

50,0

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril
Total

10

2,6

284

73,2

150

Total

388

100,0

Vprašanje št. 6, prva alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Medsebojni odnosi in
komunikacija
Frequency
Valid

Missing

0
5
10
15
20
25
30
40
42
50
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

14
4
18
2
18
2
2
2
2
2
66
274
48
322
388

3,6
1,0
4,6
,5
4,6
,5
,5
,5
,5
,5
17,0
70,6
12,4
83,0
100,0

Valid Percent
21,2
6,1
27,3
3,0
27,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
100,0

Cumulative
Percent
21,2
27,3
54,5
57,6
84,8
87,9
90,9
93,9
97,0
100,0

Vprašanje št. 6, druga alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Sposobnost vplivanja na ljudi in
vodenje
Frequency
Valid

Missing

0
5
8
10
20
30
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

14
4
2
10
10
2
42
274
72
346
388

3,6
1,0
,5
2,6
2,6
,5
10,8
70,6
18,6
89,2
100,0

Valid Percent
33,3
9,5
4,8
23,8
23,8
4,8
100,0

Cumulative
Percent
33,3
42,9
47,6
71,4
95,2
100,0

Vprašanje št. 6, tretja alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Organizacija dela
Frequency
Valid

Missing

0
5
10
20
25
30
Total
Prazna enota
Ni odgovoril

Percent

8
4
22
12
2
6
54
274
60

2,1
1,0
5,7
3,1
,5
1,5
13,9
70,6
15,5

151

Valid Percent
14,8
7,4
40,7
22,2
3,7
11,1
100,0

Cumulative
Percent
14,8
22,2
63,0
85,2
88,9
100,0

Total
Total

334
388

86,1
100,0

Vprašanje št. 6, četrta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Delo z ljudmi
Frequency
Valid

Missing

0
5
10
15
20
30
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

14
6
14
4
8
6
52
274
62
336
388

Cumulative
Percent

Valid Percent

3,6
1,5
3,6
1,0
2,1
1,5
13,4
70,6
16,0
86,6
100,0

26,9
11,5
26,9
7,7
15,4
11,5
100,0

26,9
38,5
65,4
73,1
88,5
100,0

Vprašanje št. 6, peta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Strokovno kadrovsko področje
Frequency
Valid

0
5
10
15
20
25
30
40
45
50
60
80
90
Total

Missing

Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

4

1,0

4,2

4,2

2
16

,5
4,1

2,1
16,7

6,3
22,9

2
22

,5
5,7

2,1
22,9

25,0
47,9

2
12

,5
3,1

2,1
12,5

50,0
62,5

6
2

1,5
,5

6,3
2,1

68,8
70,8

18
4

4,6
1,0

18,8
4,2

89,6
93,8

4
2

1,0
,5

4,2
2,1

97,9
100,0

96
274

24,7
70,6

100,0

18
292

4,6
75,3

388

100,0

Vprašanje št. 6, šesta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Informacijsko področje
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

10

2,6

22,7

22,7

5

14

3,6

31,8

54,5

10

10

2,6

22,7

77,3

20

6

1,5

13,6

90,9

30

2

,5

4,5

95,5

40

2

,5

4,5

100,0

152

Total
Missing

44

11,3

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

70

18,0

Total
Total

344

88,7

388

100,0

100,0

Vprašanje št. 6, sedma alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Delovnopravno področje
Frequency
Valid

Missing

0
5
10
20
30
40
45
50
60
70
80
100
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

6
6
10
22
12
6
2
10
2
6
4
2
88
274
26
300
388

Valid Percent

1,5
1,5
2,6
5,7
3,1
1,5
,5
2,6
,5
1,5
1,0
,5
22,7
70,6
6,7
77,3
100,0

6,8
6,8
11,4
25,0
13,6
6,8
2,3
11,4
2,3
6,8
4,5
2,3
100,0

Cumulative
Percent
6,8
13,6
25,0
50,0
63,6
70,5
72,7
84,1
86,4
93,2
97,7
100,0

Vprašanje št. 6, osma alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje
Frequency
Valid

Missing

0
2
5
10
15
50
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

20
4
8
6
2
6
46
274
68
342
388

Valid Percent

5,2
1,0
2,1
1,5
,5
1,5
11,9
70,6
17,5
88,1
100,0

43,5
8,7
17,4
13,0
4,3
13,0
100,0

Cumulative
Percent
43,5
52,2
69,6
82,6
87,0
100,0

Vprašanje št. 6, deveta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Zdravje in varnost pri delu
Frequency
Valid

0
4
5
6

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

16

4,1

33,3

33,3

2
6

,5
1,5

4,2
12,5

37,5
50,0

2

,5

4,2

54,2

153

10
20
30
Total
Missing

Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

16

4,1

33,3

87,5

4
2

1,0
,5

8,3
4,2

95,8
100,0

48
274

12,4
70,6

100,0

66
340

17,0
87,6

388

100,0

Vprašanje št. 6, deseta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Tuji jeziki
Frequency
Valid

Missing

0
2
5
10
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

20
2
6
6
34
274
80
354
388

Valid Percent

5,2
,5
1,5
1,5
8,8
70,6
20,6
91,2
100,0

58,8
5,9
17,6
17,6
100,0

Cumulative
Percent
58,8
64,7
82,4
100,0

Vprašanje št. 6, enajsta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Formalni študijski programi
Frequency
Valid

0
10

Percent

24

6,2

70,6

70,6

4
2

1,0
,5

11,8
5,9

82,4
88,2

2
2

,5
,5

5,9
5,9

94,1
100,0

34
274

8,8
70,6

100,0

80
354

20,6
91,2

388

100,0

15
30
50
Total
Missing

Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Valid Percent

Cumulative
Percent

Vprašanje št. 6 dvanajsta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Drugo
Frequency
Valid

0
9
10
40

Missing

Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

6

1,5

42,9

42,9

2
4

,5
1,0

14,3
28,6

57,1
85,7

2
14

,5
3,6

14,3
100,0

100,0

274
100

70,6
25,8

374
388

96,4
100,0
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Vprašanje št. 6, dvanajsta alineja:
Če ste se usposabljali, označite področja, na katerem ste se usposabljali. Drugo: (tekst)
Frequency
Valid

-1: Ni odgovoril
-5: Prazna enota
drugi programi
drugo
mediacija
Total

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

106
274
2
2

27,3
70,6
,5
,5

27,3
70,6
,5
,5

27,3
97,9
98,5
99,0

4
388

1,0
100,0

1,0
100,0

100,0

Vprašanje št. 7, prva alineja:
Motiviran sem, da bi: Se izobraževal, usposabljal ali izpopolnjeval svoje znanje v okviru delodajalca
Frequency
Valid

Missing

1
3
4
5
6
7
8
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

2
6
4
4
12
8
68
104
274
10
284
388

Cumulative
Percent

Valid Percent

,5
1,5
1,0
1,0
3,1
2,1
17,5
26,8
70,6
2,6
73,2
100,0

1,9
5,8
3,8
3,8
11,5
7,7
65,4
100,0

1,9
7,7
11,5
15,4
26,9
34,6
100,0

Vprašanje št. 7, druga alineja:
Motiviran sem, da bi: Se izobraževal, usposabljal ali izpopolnjeval svoje znanje v lastnem interesu
Frequency
Valid

Cumulative
Percent

Valid Percent

1

2

,5

1,9

1,9

2

2

,5

1,9

3,8

3

2

,5

1,9

5,8

4

8

2,1

7,7

13,5

5

12

3,1

11,5

25,0

6

8

2,1

7,7

32,7

7

22

5,7

21,2

53,8
100,0

8
Missing

Percent

48

12,4

46,2

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

10

2,6

Total
Total

284

73,2

388

100,0

Vprašanje št. 7, tretja alineja:
Motiviran sem, da bi: Svoje znanje nenehno obnavljal
Frequency
Valid

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

1

2

,5

1,9

1,9

4

2

,5

1,9

3,8
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Missing

5

6

1,5

5,8

9,6

6

16

4,1

15,4

25,0

7

16

4,1

15,4

40,4

8

62

16,0

59,6

100,0

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

10

2,6

Total
Total

284

73,2

388

100,0

Vprašanje št. 7, četrta alineja:
Motiviran sem, da bi: Prenašal svoje znanje na druge sodelavce
Frequency
Valid

Missing

1
3
4
5
6
7
8
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

2
2
2
18
22
14
44
104
274
10
284
388

Valid Percent

,5
,5
,5
4,6
5,7
3,6
11,3
26,8
70,6
2,6
73,2
100,0

1,9
1,9
1,9
17,3
21,2
13,5
42,3
100,0

Cumulative
Percent
1,9
3,8
5,8
23,1
44,2
57,7
100,0

Vprašanje št. 7, peta alineja:
Motiviran sem, da bi: Prenašal svoje novo znanje in veščine v prakso
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

4

1,0

3,8

3,8

3

2

,5

1,9

5,7

5

4

1,0

3,8

9,4

6

10

2,6

9,4

18,9

7

20

5,2

18,9

37,7

8

66

17,0

62,3

100,0

Total

106

27,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

8

2,1

Ni odgovoril
Total
Total

282

72,7

388

100,0

Vprašanje št. 7, šesta alineja:
Motiviran sem, da bi: Spreminjal vrednote, razmišljanja, navade in vedenje
Frequency
Valid

1
2
3
4

Percent
2
8
6
2

Valid Percent
,5
2,1
1,5
,5
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1,9
7,7
5,8
1,9

Cumulative
Percent
1,9
9,6
15,4
17,3

Missing

5
6
7
8
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

24
24
12
26
104
274
10
284
388

6,2
6,2
3,1
6,7
26,8
70,6
2,6
73,2
100,0

23,1
23,1
11,5
25,0
100,0

40,4
63,5
75,0
100,0

Vprašanje št. 7, sedma alineja:
Motiviran sem, da bi: Prevzel zahtevnejše naloge
Frequency
Valid

Missing

1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

Percent

2
10
6
4
10
14
22
34
102
274
12
286
388

Cumulative
Percent

Valid Percent

,5
2,6
1,5
1,0
2,6
3,6
5,7
8,8
26,3
70,6
3,1
73,7
100,0

2,0
9,8
5,9
3,9
9,8
13,7
21,6
33,3
100,0

2,0
11,8
17,6
21,6
31,4
45,1
66,7
100,0

Vprašanje št. 7, osma alineja:
Motiviran sem, da bi: Prevzel večjo odgovornost
Frequency
Valid

Missing

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

1

8

2,1

7,8

7,8

2

6

1,5

5,9

13,7

3

6

1,5

5,9

19,6

5

8

2,1

7,8

27,5

6

18

4,6

17,6

45,1

7

24

6,2

23,5

68,6

8

32

8,2

31,4

100,0

Total

102

26,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

12

3,1

Total
Total

286

73,7

388

100,0

Vprašanje št. 8:
Osebni, strokovni in profesionalni (delovni) rasti namenjam dovolj časa in pozornosti, tako v
službenem kot prostem času?
Frequency
Valid

Sploh se ne strinjam
Delno se ne strinjam

Percent
2
6

157

,5
1,5

Valid Percent
1,9
5,7

Cumulative
Percent
1,9
7,5

Missing

Neodločen
Delno se strinjam
Popolnoma se strinjam
Total
Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

2
64
32
106
274
8
282
388

,5
16,5
8,2
27,3
70,6
2,1
72,7
100,0

1,9
60,4
30,2
100,0

9,4
69,8
100,0

Vprašanje št. 9:
Osebni, strokovni in profesionalni (delovni) rasti bi bilo smiselno in potrebno nameniti še več
časa in pozornosti, saj nenehen razvoj to terja od nas?
Frequency
Valid

Missing

Delno se ne strinjam

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

2

,5

1,9

1,9

Delno se strinjam

36

9,3

34,6

36,5

Popolnoma se strinjam

66

17,0

63,5

100,0

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril
Total
Total

10

2,6

284

73,2

388

100,0

Vprašanje št. 10:
Ali v vaši organizaciji izvajanje kadrovske funkcije temelji na kompetenčnem modelu?
Frequency
Valid

Ne
Da

Missing

92

Percent

Valid Percent

23,7

88,5

88,5
100,0

12

3,1

11,5

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

10

2,6

284

73,2

388

100,0

Total
Total

Cumulative
Percent

Vprašanje št. 10. 1:
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, ali imate razvit kompetenčni model za strokovnjake
MČV?
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ne

30

7,7

83,3

83,3

Da

6

1,5

16,7

100,0

100,0

Total
Missing

Percent

Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

36

9,3

274

70,6

78

20,1

352

90,7

388

100,0

Vprašanje št. 11:
Ali imate razvite kompetenčne profile za posamezne poklicne skupine?
Frequency
Valid

Ne

74

158

Percent
19,1

Valid Percent
82,2

Cumulative
Percent
82,2

Missing

Da

16

4,1

17,8

Total

90

23,2

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

24

6,2

298

76,8

388

100,0

Total
Total

100,0

Vprašanje št. 11. 1:
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, ali imate razvit kompetenčni profil za strokovnjake
MČV?
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ne

34

8,8

81,0

81,0

Da

8

2,1

19,0

100,0

100,0

Total
Missing

Percent

Prazna enota
Ni odgovoril
Total

Total

42

10,8

274

70,6

72

18,6

346

89,2

388

100,0

Vprašanje št. 12:
Kompetenčni pristop bi omogočil bolj sistematično in učinkovito izvajanje kadrovske funkcije.
Izberite odgovor.
Frequency
Valid

Missing

Valid Percent

Cumulative
Percent

Deloma se strinjam

32

8,2

32,7

32,7

Se strinjam

38

9,8

38,8

71,4

Popolnoma se strinjam

28

7,2

28,6

100,0

Total

98

25,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

16

4,1

290

74,7

388

100,0

Total
Total

Percent
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Vprašanje št. 13 iz Priloge 1
Kakšne so zahteve vašega delovnega mesta po posameznih opisih značilnosti?
Minimum
Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih navodilih in
1
potrebe po nadziranju
Osredotočenost na pravilnost in izogibanju napakam pri
izvajanju dela, temeljitost, prizadevanje za doseganje
2
visoke kvalitete opravljenega dela
Organizirano, sistematično in premišljeno izrabljen
delovni čas glede na vsebino in časovne roke, urejen
2
način razmišljanja, ki je naravnan na cilj
Dovzetnost, razumevanje, sposobnost vživljanja v čustva
drugih in v njihovo razpoloženje ter spoštljivo in obzirno
1
ravnanje s težavnimi ljudmi
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja v družbo in
2
navezovanja stikov z ljudmi
Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je potreben
znaten fizični ali umski napor, ki se pojavlja zaradi dela
1
samega ali razmer, v katerih delo poteka z namenom, da
je delo v celoti opravljeno
Zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten delež rutinskih
1
opravil
Poznavanje predpisov s področja dela
2
Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli, predlogov,
2
rešitev, ki so uporabne v praksi
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev, dajanje pobud za
1
spremembo utečenih načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje in
2
medsebojne odnose
Sposobnost identifikacije problema in pridobitev ustreznih
3
informacij za rešitev le-tega
Sposobnost zavestne izbire najboljše alternative izmed
2
dveh ali več možnih
Sposobnost prilagajanja spremenjenim zahtevam,
3
situacijam in hitrega iskanja ustreznih rešitev
Sposobnost korektnega, spoštljivega in prijetnega odnosa
3
do ljudi ter enakovrednega obravnavanja
Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in moralnimi
2
normami, vrednotami in načeli
Optimistično gledanje na delovne naloge in probleme ter
3
primeren način reševanja nalog
Poznavanje organiziranosti in delovanja javne uprave
2
Sposobnost preudarnega, razumnega in premišljenega
1
prevzemanja tveganja
Sposobnost pristopa k obravnavi problema po določenem
sistematičnem zaporedju, po delih, ki se uredijo in
2
povežejo v celoto
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na sodelovanje z
drugimi in prevzemanje vloge v skupini, zaupljiva ter odprta
2
komunikacija
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti,
popoln in natančen prenos informacij, zaupnost ter
2
prevzemanje odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju cilja na
ustrezen način, razporejanja dela, dajanja navodil,
2
motiviranja, spremljanja rezultatov, nadziranja ter
ukrepanja v primeru odstopanj
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Maksimum

Povprečje

Standardni odklon

5

3,88

1,008

5

4,51

,728

5

4,22

,760

5

3,82

1,028

5

3,73

,720

5

3,61

1,036

5

3,12

,868

5

4,55

,753

5

3,68

,815

5

3,73

,798

5

3,94

,854

5

4,08

,841

5

3,88

,947

5

4,18

,789

5

4,41

,722

5

4,37

,820

5

4,00

,597

5

4,10

,882

5

3,69

,890

5

3,78

,828

5

3,94

,814

5

4,25

,792

5

3,82

,883

Vprašanje št. 14 iz Priloge 1
Katere lastnosti, sposobnosti in veščine imate razvite?
Minimum
Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih navodilih
in potrebe po nadziranju
Osredotočenost na pravilnost in izogibanju
napakam pri izvajanju dela, temeljitost, prizadevanje
za doseganje visoke kvalitete opravljenega dela
Organizirano, sistematično in premišljeno izrabljen
delovni čas glede na vsebino in časovne roke,
urejen način razmišljanja, ki je naravnan na cilj
Dovzetnost, razumevanje, sposobnost vživljanja v
čustva drugih in v njihovo razpoloženje ter spoštljivo
in obzirno ravnanje s težavnimi ljudmi
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja v
družbo in navezovanja stikov z ljudmi
Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je
potreben znaten fizični ali umski napor, ki se pojavlja
zaradi dela samega ali razmer, v katerih delo poteka
z namenom, da je delo v celoti opravljeno
Zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten delež
rutinskih opravil
Poznavanje predpisov s področja dela
Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli,
predlogov, rešitev, ki so uporabne v praksi
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev, dajanje
pobud za spremembo utečenih načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje in
medsebojne odnose
Sposobnost identifikacije problema in pridobitev
ustreznih informacij za rešitev le-tega
Sposobnost zavestne izbire najboljše alternative
izmed dveh ali več možnih
Sposobnost prilagajanja spremenjenim zahtevam,
situacijam in hitrega iskanja ustreznih rešitev
Sposobnost korektnega, spoštljivega in prijetnega
odnosa do ljudi ter enakovrednega obravnavanja
Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in moralnimi
normami, vrednotami in načeli
Optimistično gledanje na delovne naloge in
probleme ter primeren način reševanja nalog
Poznavanje organiziranosti in delovanja javne
uprave
Sposobnost preudarnega, razumnega in
premišljenega prevzemanja tveganja
Sposobnost pristopa k obravnavi problema po
določenem sistematičnem zaporedju, po delih, ki se
uredijo in povežejo v celoto
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na sodelovanje
z drugimi in prevzemanje vloge v skupini, zaupljiva
ter odprta komunikacija
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti,
popoln in natančen prenos informacij, zaupnost ter
prevzemanje odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju cilja
na ustrezen način, razporejanja dela, dajanja
navodil, motiviranja, spremljanja rezultatov,
nadziranja ter ukrepanja v primeru odstopanj
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Maksimum

Povprečje

Standardni odklon

1

5

3,96

,880

2

5

4,08

,678

2

5

4,02

,847

2

5

4,02

,847

2

5

3,71

,889

2

5

4,04

,880

2

5

3,63

,764

1

5

3,83

,781

2

5

3,92

,767

2

5

3,90

,795

2

5

3,84

,780

2

5

4,06

,748

2

5

3,81

,837

2

5

3,85

,845

2

5

4,16

,788

1

5

4,33

,806

2

5

3,96

,762

3

5

4,12

,701

2

5

3,78

,639

2

5

3,88

,804

2

5

4,19

,738

3

5

4,29

,726

2

5

3,71

,867

Demografski podatki (Priloga 1)
1. Spol
Frequency
Valid

Missing

Percent

Cumulative
Percent

Valid Percent

Ženski

86

22,2

82,7

82,7

Moški

18

4,6

17,3

100,0

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril
Total
Total

10

2,6

284

73,2

388

100,0

2. Starost
Frequency
Valid

Missing

do 29 let

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

6

1,5

5,9

5,9

od 30 do 39 let

56

14,4

54,9

60,8

od 40 do 49 let

32

8,2

31,4

92,2

od 50 do 59 let

8

2,1

7,8

100,0

Total

102

26,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

12

3,1

Total
Total

286

73,7

388

100,0

3. Stopnja izobrazbe
Frequency
Valid

srednja šola
višja šola

Missing

Percent

4

1,0

Valid Percent

Cumulative
Percent

3,8

3,8

4

1,0

3,8

7,7

visoka strokovna

22

5,7

21,2

28,8

univerzitetna

62

16,0

59,6

88,5

podiplomska

12

3,1

11,5

100,0

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

10

2,6

Total
Total

284

73,2

388

100,0

4. Delovna doba
Frequency
Valid

Missing

do 5 let

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

6

1,5

5,8

5,8

od 5 do 10 let

28

7,2

26,9

32,7

od 10 do 15 let

24

6,2

23,1

55,8

od 15 do 20 let

16

4,1

15,4

71,2

nad 20 let

30

7,7

28,8

100,0

Total

104

26,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril

10

2,6

284

73,2

Total

162

Total

388

100,0

5. Službena doba (v državni upravi ali upravi lokalnih skupnosti - ZJU)
Frequency
Valid

Valid Percent

Cumulative
Percent

do 5 let

18

4,6

17,0

17,0

od 5 do 10 let

30

7,7

28,3

45,3

od 10 do 15 let

30

7,7

28,3

73,6

od 15 do 20 let

14

3,6

13,2

86,8
100,0

nad 20 let
Missing

Percent

14

3,6

13,2

Total

106

27,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril
Total
Total

8

2,1

282

72,7

388

100,0

6. V organizacijski enoti, v okviru katere opravljam kadrovsko funkcijo, je vseh zaposlenih
Frequency
Valid

Missing

1 zaposlen

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

4

1,0

3,7

3,7

od 2 do 5 zaposlenih

18

4,6

16,7

20,4

od 6 do 10 zaposlenih

42

10,8

38,9

59,3

nad 10 zaposlenih

44

11,3

40,7

100,0

Total

108

27,8

100,0

Prazna enota

274

70,6

6

1,5

Ni odgovoril
Total
Total

280

72,2

388

100,0

7. Status v organizaciji
Frequency
Valid

Cumulative
Percent

Valid Percent

direktor urada

14

3,6

13,2

13,2

vodja službe

14

3,6

13,2

26,4

8

2,1

7,5

34,0

70

18,0

66,0

100,0

Total

106

27,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

vodja oddelka
strokovni sodelavec kadrovik
Missing

Percent

Ni odgovoril
Total
Total

8

2,1

282

72,7

388

100,0

8. Opravljam dela in naloge
Frequency
Valid

splošnega kadrovika
specialista za
izobraževanje
specialista za delovno
pravne zadeve

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

52

13,4

49,1

49,1

4

1,0

3,8

52,8

12

3,1

11,3

64,2
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Drugo: prosim navedite
Missing

38

9,8

35,8

Total

106

27,3

100,0

Prazna enota

274

70,6

Ni odgovoril
Total
Total

8

2,1

282

72,7

388

100,0

164

100,0

9. Drugo: prosim navedite (tekst)
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

-1: Ni odgovoril

78

20,1

20,1

20,1

-5: Prazna enota

274

70,6

70,6

90,7

1, 2, 4. točka skupaj

2

,5

,5

91,2

direktor

2

,5

,5

91,8

kadrovik in vse splošne in
pravne zadeve v občini

2

,5

,5

92,3

kot direktor občinske
uprave opravljam
kadrovsko funkcijo v celoti
(delno mi pomaga višja
svetovalka za
premoženjsko -pravne
zadeve)

2

,5

,5

92,8

med drugim tudi kadovske
zadeve

2

,5

,5

93,3

med drugim tudi kadrovske
zadeve

2

,5

,5

93,8

po pooblastilu (začasno)

2

,5

,5

94,3

področje izobraževanja,
varstva pri delu itd.

2

,5

,5

94,8

poleg drugega del. mesta
tudi kadrovske zadeve

2

,5

,5

95,4

projektni vodja

2

,5

,5

95,9

splošne zadeve

2

,5

,5

96,4

tajnik

2

,5

,5

96,9

to je le eno izmed štirih
delovnih področjih ki jih
opravljam (celotno
premoženje, II. stopnja,
delov v KVIAZ, izvedba
lokalnih volitev)

2

,5

,5

97,4

višji svetovalec za splošne
in pravne zadeve

2

,5

,5

97,9

vodja službe

2

,5

,5

98,5

vodje službe

2

,5

,5

99,0

Vsa področja, pomembna
za nemoteno delo našega
organa, vendar v manjšem
obsegu.

2

,5

,5

99,5

vse to, kar je navedeno,
kajti vsi moramo vse znati

2

,5

,5

100,0

388

100,0

100,0

Total

165

Priloga 4: Zahteve delovnega mesta po posameznih trditvah v javni upravi
Minimum
Izvajanje nalog brez potrebe po natančnih navodilih in
1
potrebe po nadziranju
Osredotočenost na pravilnost in izogibanju napakam pri
izvajanju dela, temeljitost, prizadevanje za doseganje
2
visoke kvalitete opravljenega dela
Organizirano, sistematično in premišljeno izrabljen
delovni čas glede na vsebino in časovne roke, urejen
2
način razmišljanja, ki je naravnan na cilj
Dovzetnost, razumevanje, sposobnost vživljanja v čustva
drugih in v njihovo razpoloženje ter spoštljivo in obzirno
1
ravnanje s težavnimi ljudmi
Sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja v družbo in
2
navezovanja stikov z ljudmi
Sposobnost aktivno delati daljši čas, kjer je potreben
znaten fizični ali umski napor, ki se pojavlja zaradi dela
1
samega ali razmer, v katerih delo poteka z namenom, da
je delo v celoti opravljeno
Zavzeto opravljanje dela, ki vključuje znaten delež rutinskih
1
opravil
Poznavanje predpisov s področja dela
2
Iskanje in uresničevanje novih izvirnih misli, predlogov,
2
rešitev, ki so uporabne v praksi
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev, dajanje pobud za
1
spremembo utečenih načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro sporazumevanje in
2
medsebojne odnose
Sposobnost identifikacije problema in pridobitev ustreznih
3
informacij za rešitev le-tega
Sposobnost zavestne izbire najboljše alternative izmed
2
dveh ali več možnih
Sposobnost prilagajanja spremenjenim zahtevam,
3
situacijam in hitrega iskanja ustreznih rešitev
Sposobnost korektnega, spoštljivega in prijetnega odnosa
3
do ljudi ter enakovrednega obravnavanja
Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in moralnimi
2
normami, vrednotami in načeli
Optimistično gledanje na delovne naloge in probleme ter
3
primeren način reševanja nalog
Poznavanje organiziranosti in delovanja javne uprave
2
Sposobnost preudarnega, razumnega in premišljenega
1
prevzemanja tveganja
Sposobnost pristopa k obravnavi problema po določenem
sistematičnem zaporedju, po delih, ki se uredijo in
2
povežejo v celoto
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na sodelovanje z
drugimi in prevzemanje vloge v skupini, zaupljiva ter odprta
2
komunikacija
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti,
popoln in natančen prenos informacij, zaupnost ter
2
prevzemanje odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Sposobnost usmerjanja skupine k doseganju cilja na
ustrezen način, razporejanja dela, dajanja navodil,
2
motiviranja, spremljanja rezultatov, nadziranja ter
ukrepanja v primeru odstopanj
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Maksimum

Povprečje

Standardni odklon

5

3,88

1,008

5

4,51

,728

5

4,22

,760

5

3,82

1,028

5

3,73

,720

5

3,61

1,036

5

3,12

,868

5

4,55

,753

5

3,68

,815

5

3,73

,798

5

3,94

,854

5

4,08

,841

5

3,88

,947

5

4,18

,789

5

4,41

,722

5

4,37

,820

5

4,00

,597

5

4,10

,882

5

3,69

,890

5

3,78

,828

5

3,94

,814

5

4,25

,792

5

3,82

,883

Priloga 5: Izračun povprečne ravni dejanske kompetentnosti v zasebnem sektorju

Povprečje vseh opisov trditev 3,89 (dobro razvita)
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Priloga 6: Izračun povprečne ravni dejanske kompetentnosti v javni upravi

Povprečje vseh kompetenc 3,96 (dobro razvita)
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Priloga 7: T-test primerjave dejanskih kompetenc v zasebnem in javnem sektorju za
hipotezo 4

Sektor
Izvajanje nalog brez potrebe
po natančnih navodilih in
potrebe po nadziranju

N

Zasebni sektor
Javni sektor

Iskanje in uresničevanje novih
izvirnih misli, predlogov,
rešitev, ki so uporabne v praksi

,08634

88

4,2386

,75801

,08080

104

4,0769

,67827

,06651

87

3,9885

,79963

,08573

104

4,0192

,84739

,08309

88

3,9659

,99941

,10654

104

4,0192

,84739

,08309

88

3,7841

,79436

,08468

104

3,7115

,88869

,08714

88

3,7159

1,02776

,10956

104

4,0385

,88046

,08634

87

3,2299

,92386

,09905

104

3,6346

,76397

,07491

88

4,2386

,92220

,09831

104

3,8269

,78136

,07662

86

3,8372

,74928

,08080

102

3,9216

,76671

,07592

88

3,8977

,74340

,07925

104

3,9038

,79463

,07792

88

4,0000

,80230

,08552

Zasebni sektor

Javni sektor
Veščine, ki omogočajo dobro
sporazumevanje in
medsebojne odnose

,88046

Zasebni sektor

Javni sektor
Prizadevanje za iskanje boljših
rešitev, dajanje pobud za
spremembo utečenih načinov
dela

3,9615

Zasebni sektor

Javni sektor
Poznavanje predpisov s
področja dela

104

Zasebni sektor

Javni sektor
Zavzeto opravljanje dela, ki
vključuje znaten delež rutinskih
opravil

,10082

Zasebni sektor

Javni sektor
Sposobnost aktivno delati
daljši čas, kjer je potreben
znaten fizični ali umski napor,
ki se pojavlja zaradi dela
samega ali razmer, v katerih
delo poteka z namenom, da je
delo v celoti opravljeno

,94576

Zasebni sektor

Javni sektor
Sposobnost hitrega in
prijetnega vključevanja v
družbo in navezovanja stikov z
ljudmi

3,9545

Zasebni sektor

Javni sektor
Dovzetnost, razumevanje,
sposobnost vživljanja v čustva
drugih in v njihovo
razpoloženje ter spoštljivo in
obzirno ravnanje s težavnimi
ljudmi

88

Zasebni sektor

Javni sektor
Organizirano, sistematično in
premišljeno izrabljen delovni
čas glede na vsebino in
časovne roke, urejen način
razmišljanja, ki je naravnan na
cilj

Std. Deviation

Zasebni sektor

Javni sektor
Osredotočenost na pravilnost
in izogibanju napakam pri
izvajanju dela, temeljitost,
prizadevanje za doseganje
visoke kvalitete opravljenega
dela

Mean

Std.
Error
Mean

Zasebni sektor
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Javni sektor
Sposobnost identifikacije
problema in pridobitev
ustreznih informacij za rešitev
le-tega

Javni sektor
Sposobnost zavestne izbire
najboljše alternative izmed
dveh ali več možnih

Zasebni sektor
Javni sektor

Sposobnost preudarnega,
razumnega in premišljenega
prevzemanja tveganja

104

4,0577

,74816

,07336

88

3,8409

,85617

,09127

104

3,8077

,83697

,08207

88

4,0682

,81361

,08673

104

3,8462

,84496

,08286

88

4,3523

,72777

,07758

100

4,1600

,78779

,07878

87

4,3793

,79594

,08533

104

4,3269

,80583

,07902

88

3,9773

,80197

,08549

104

4,1154

,70101

,06874

87

3,8966

,86313

,09254

102

3,7843

,63911

,06328

85

3,6588

,83883

,09098

104

3,8846

,80421

,07886

88

3,9432

,79304

,08454

104

4,1923

,73837

,07240

87

3,9540

,74565

,07994

102

4,2941

,72560

,07185

88

4,0568

,80741

,08607

104

3,7115

,86656

,08497

Zasebni sektor

Javni sektor
Sposobnost izpolnjevanja
dogovorjenih obveznosti,
popoln in natančen prenos
informacij, zaupnost ter
prevzemanje odgovornosti za
pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti

,08241

Zasebni sektor

Javni sektor
Pripravljenost na izmenjavo
znanja, na sodelovanje z
drugimi in prevzemanje vloge v
skupini, zaupljiva ter odprta
komunikacija

,77311

Zasebni sektor

Javni sektor
Sposobnost pristopa k
obravnavi problema po
določenem sistematičnem
zaporedju, po delih, ki se
uredijo in povežejo v celoto

4,0000

Zasebni sektor

Javni sektor
Poznavanje organiziranosti in
delovanja javne uprave

88

Zasebni sektor

Javni sektor
Optimistično gledanje na
delovne naloge in probleme ter
primeren način reševanja
nalog

,07726

Zasebni sektor

Javni sektor
Ravnanje v skladu s splošnimi
etičnimi in moralnimi normami,
vrednotami in načeli

,78027

Zasebni sektor

Javni sektor
Sposobnost korektnega,
spoštljivega in prijetnega
odnosa do ljudi ter
enakovrednega obravnavanja

3,8431

Zasebni sektor

Javni sektor
Sposobnost prilagajanja
spremenjenim zahtevam,
situacijam in hitrega iskanja
ustreznih rešitev

102

Zasebni sektor

Zasebni sektor

Javni sektor

170

Priloga 8: Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta za hipotezo 3
Correlations
Osebni,
strokovni in
profesionalni
(delovni) rasti
bi bilo
smiselno in
potrebno
nameniti še
več časa in
pozornosti,
saj nenehen
razvoj to terja
od nas?
Izberite
odgovor

Osebni,
strokovni in
profesionalni
(delovni) rasti
namenjam
dovolj časa in
pozornosti,
tako v
službenem
kot prostem
času? Izberite
odgovor
Osebni, strokovni in
profesionalni (delovni)
rasti namenjam dovolj
časa in pozornosti, tako v
službenem kot prostem
času? Izberite odgovor

Pearson Correlation

Osebni, strokovni in
profesionalni (delovni)
rasti bi bilo smiselno in
potrebno nameniti še več
časa in pozornosti, saj
nenehen razvoj to terja od
nas? Izberite odgovor

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

**.

1

Sig. (2-tailed)

,270**
,006

N

106
,270**

104
1

,006
N
104

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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104

Priloga 9: Izračun povprečnih vrednosti ravni zahtevane razvitosti kompetenc in
dejanske ravni razvitosti kompetenc v javni upravi
Poimenovanje
kompetence

Etično
ravnanje
Uporaba
strokovnega
znanja

Komuniciranje

Poslovna
usmerjenost
Medosebni
odnosi

Kritično
presojanje

Vodenje

Povprečna
vrednost
opisa
zahtevane
značilnosti

Povprečna
vrednost
opisa
dejanske
značilnosti

Povprečna
vrednost
zahtevane
razvitosti
kompetence

Povprečna
vrednost
dejanske
razvitosti
kompetence

Ravnanje v skladu s splošnimi etičnimi in
moralnimi normami, vrednotami in načeli

4,37

4,33

4,37

4,33

Osredotočenost na pravilnost in izogibanju
napakam pri izvajanju dela, temeljitost,
prizadevanje za doseganje visoke kvalitete
opravljenega dela;
Organizirano, sistematično in premišljeno
izrabljen delovni čas glede na vsebino in
časovne roke, urejen način razmišljanja, ki
je naravnan na cilj;
Poznavanje predpisov s področja dela;
Iskanje in uresničevanje novih izvirnih
misli, predlogov, rešitev, ki so uporabne v
praksi;
Prizadevanje za iskanje boljših rešitev,
dajanje pobud za spremembo utečenih
načinov dela
Veščine, ki omogočajo dobro
sporazumevanje in medsebojne odnose;
Sposobnost izpolnjevanja dogovorjenih
obveznosti, popoln in natančen prenos
informacij, zaupnost ter prevzemanje
odgovornosti za pravilnost rezultatov in
izpolnitev dogovorov v celoti
Poznavanje organiziranosti in delovanja
javne uprave

4,51

4,08

4,22

4,02
4,14

3,95

4,55
3,68

3,83
3,92

4,10

4,07

4,10

4,12

3,98

4,02

3,92

3,88

3,82

3,71

4,06

4,00

Opisi značilnosti iz anketnega
vprašalnika

Dovzetnost, razumevanje, sposobnost
vživljanja v čustva drugih in v njihovo
razpoloženje ter spoštljivo in obzirno
ravnanje s težavnimi ljudmi;
Sposobnost korektnega, spoštljivega in
prijetnega odnosa do ljudi ter
enakovrednega obravnavanja;
Sposobnost hitrega in prijetnega
vključevanja v družbo in navezovanja
stikov z ljudmi;
Pripravljenost na izmenjavo znanja, na
sodelovanje z drugimi in prevzemanje
vloge v skupini, zaupljiva ter odprta
komunikacija;
Sposobnost identifikacije problema in
pridobitev ustreznih informacij za rešitev
le-tega;
Sposobnost zavestne izbire najboljše
alternative izmed dveh ali več možnih;
Sposobnost prilagajanja spremenjenim
zahtevam, situacijam in hitrega iskanja
ustreznih rešitev;
Sposobnost preudarnega, razumnega in
premišljenega prevzemanja tveganja;
Sposobnost pristopa k obravnavi problema
po določenem sistematičnem zaporedju,
po delih, ki se uredijo in povežejo v celoto
Sposobnost usmerjanja skupine k
doseganju cilja na ustrezen način,
razporejanja dela, dajanja navodil,
motiviranja, spremljanja rezultatov,
nadziranja ter ukrepanja v primeru
odstopanj
Povprečna vrednost ravni pričakovane oz.
dejanske razvitosti kompetenc
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3,73
3,90
3,94

3,84

4,25

4,29

4,10

4,12

3,82

4,02

4,41

4,16

3,73

3,71

3,94

4,19

4,08

4,06

3,88

3,81

4,18

3,85

3,69

3,78

3,78

3,88

3,82

3,71

