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POVZETEK
Skozi magistrsko delo spoznamo in analiziramo delovno mesto specialista za
upravljanje s človeškimi viri ter pripravimo ustrezen kompetenčni profil.
Nenazadnje izbrano delovno mesto neposredno sovpada s smerjo študija, v sklopu
katerega je delo nastalo. V magistrski nalogi predstavljamo, kako pomembne so
kompetence v organizaciji, kako pomembno je njihovo prepoznavanje, ugotavljanje
in vključevanje v delovni proces. Želeli smo poudariti, da so prav zaposleni skupaj
s svojimi lastnostmi, sposobnostmi in znanjem največje bogastvo organizacije.
Vsako podjetje se mora tega bogastva zavedati, saj je od tega odvisen uspeh
organizacije in uspešnost doseganja ciljev. Namen raziskovalnega dela je bil izbrani
organizaciji ponuditi rešitev na področju kompetenčnih modelov za izbrana delovna
mesta. Glavni cilji raziskovalnega dela so bili določitev in analiza kompetenc
specialista za upravljanje s človeškimi viri ter izdelan seznam kompetenc z opisi in
stopnjami zahtevnosti.
Rezultat raziskovalnega dela je izdelan kompetenčni profil specialista za
upravljanje s človeškimi viri v izbrani organizaciji, ki vsebuje urejen seznam vseh
kompetenc s posameznimi opisi.
Cilj naloge smo dosegli s kombinacijo različnih metod, in sicer fokusne skupine,
intervjuja, skupinske povratne analize ter vprašalnikov, katerih rezultate smo
statistično obdelali. S pomočjo fokusne skupine smo oblikovali hipotetični model
kompetenc za delovno mesto specialista, na osnovi katerega smo oblikovali dva
vprašalnika, ki so ju izpolnjevali zaposleni v organizaciji in študenti na Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju v programu Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov. Z rezultati anketnih vprašalnikov smo dobili posamične in
tudi skupne rezultate ocen pomembnosti kompetenc ter predloge za dopolnitev
kompetenčnega modela, ki smo postavili s pomočjo fokusne skupine. Primerjali smo
povprečne ocene kompetenc med zaposlenimi in študenti ter prikazali pomembnost
razlik pri ocenjevanju pomembnosti kompetenc.
Z raziskavo smo želeli poudariti pomen prepoznavanja in določanja kompetenc za
posamezna delovna mesta ter pomen učinkov uporabe kompetenc v delovnem
procesu. S pomočjo ugotovitev smo na koncu izdelali kompetenčni profil in podali
morebitne predloge prihodnje obdelave.
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ABSTRACT
Through the master's thesis, we introduce and analyze the workplace of a human
resources specialist and prepare an appropriate competency profile. After all, the
chosen workplace directly coincides with the field of study in which research was
done. In the master's thesis, we present the importance of competencies in the
organization and also how important is to recognize, identify and integrate
competencies into the work process. We wanted to emphasize that the employees,
together with their characteristics, abilities and knowledge, are the greatest capital
of the organization. Each company must be aware of this capital, because it depends
on the success of the organization and achieving goals. Offering the solution to the
selected organization in the field of competency models for selected jobs, was the
main purpose of the research work. The main objectives of this research were
identifying and analyzing the competencies of a human resources specialist and also
creating a complete list of competencies with its descriptions and difficulty levels.
The final result of the research work is competency profile of the human resources
specialist in the selected organization, which contains an ordered list of all
competencies with individual descriptions.
The aim of this work was achieved with a combination of different methods, such
as focus group, interview, group feedback analyzes and questionnaires, which were
statistically processed. With focus group method, we formed a hypothetical
competency model for the workplace of a human resources specialist. Based on
hypothetical competency model we created two questionnaires, one for employees
in the organization and one for students, who attend the program Organization and
Management of Human Resources and Educational Systems at the Faculty of
Organizational Sciences in Kranj. With the results of the survey we received
individual and joint results of importance of competencies and proposals for
creating final competency model, which was based and set up by the focus group.
We compared the average ratings of competencies among employees and students
and showed the importance of differences in evaluating the importance of
competencies. With this research we wanted to emphasize the importance of
identifying and determining competencies for individual workplaces and the
importance of the effects of using competencies in working process. All findings in
this paper help us to create a competency profile and give proposals for future
processing.
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1. UVOD
Podjetja morajo obvladati ključne izzive reševanja kompleksnosti, inovativnosti in
fleksibilnosti, da bi v prihodnosti povečali svojo konkurenčnost. Zaposleni in njihove
kompetence predstavljajo temeljni dejavnik uspeha. Pomen kompetenc nenehno
narašča in podjetja se začenjajo osredotočati na njihovo obravnavo in razvoj. Toda
podjetja se soočajo z različnimi kompetencami in morajo opredeliti kompetence,
ki so zelo pomembne zdaj in v prihodnosti, da bi odkrili vrzeli v pristojnosti in začeli
ukrepe za razvoj kompetenc (Meyer idr., 2015).
Pomanjkanje kadrovskih kompetenc lahko predstavlja resno težavo in predstavlja
enega od najpomembnejših razlogov za nedoseganje ciljev vodstva. Strokovnjaki za
upravljanje s človeškimi viri potrebujejo specifične kompetence iz dotičnega
področja, predvsem pa morajo imeti tehnična znanja o upravljanju s človeškimi viri.
Osnova za uspeh so razumevanje in sposobnosti učinkovitega povezovanja prakse na
področju delovnih razmerij, koristi zaposlenih, usposabljanje in razvoj kadrov,
načrtovanje kadrov in zaposlovanje, obvladovanje tveganj in strateško upravljanje
ter znanje o kadrovski tehnologiji. Strokovnjaki morajo biti učinkoviti tudi pri etični
praksi, komunikaciji, posvetovanju, kritičnem vrednotenju, globalni ter kulturni
občutljivosti, organizacijskem vodenju in nenazadnje tudi pri občutku za poslovanje
(Cohen, 2015, str. 209).
Kadrovski poklic se začne s kadrovskimi strokovnjaki, ki se osredotočajo na zahteve
in pogoje dela z namenom, da se zaposleni v organizaciji pošteno obravnavajo.
Danes se poslovni svet sooča z ogromnimi spremembami, zato morajo kadrovski
strokovnjaki storiti veliko več, kot le urejati določila in pogoje dela in kadrov.
Kadrovski strokovnjaki, ki se odzivajo na spreminjajoče se poslovne pogoje, morajo
imeti in obvladati nove ter drugačne kompetence kot, na primer, pred desetimi
leti. Strokovnjaki s pravimi kompetencami bodo uspešnejši in bolj verjetno bodo
zaposlili kakovostne kadre. Kadrovske kompetence opredeljujejo, kaj se od
kadrovskih strokovnjakov pričakuje in so osnova za ocenjevanje in izboljšanje
njihove kakovosti (Ulrich et al.,2010, str. 1).
Proces, povezan s kompetencami, se torej prične pri prepoznavanju pomembnosti
kompetenc in prepoznavanju potreb po ugotavljanju ter razvoju kompetenc.
Umeščanje kompetenc v sistem omogoča posameznim zaposlenim boljši vpogled v
delo in zahteve ter omogoča stalno izpopolnjevanje in urjenje za doseganje
najboljših rezultatov. Organizacije torej v ta namen izdelujejo kompetenčne
modele, ki predstavljajo učinkovito orodje za ocenjevanje delovne uspešnosti,
sistema nagrajevanja in razvoja kadrov. Z izdelavo modela pa ne pomeni, da je
proces, povezan s kompetencami, končan, saj potrebuje stalno spremljanje in
prilagajanje spremembam. Kompetence torej niso stabilne, ampak zahtevajo stalno
izboljševanje in spreminjanje. Največjo vlogo pri odkrivanju, razvijanju in ravnanju
ljudi ima menedžment človeških virov in z njimi kadrovski menedžerji ter kadrovski
strokovnjaki. Ravno zaradi tega menimo, da je s procesom kompetenc potrebno
začeti pri menedžmentu človeških virov. Poslovna uspešnost podjetja je sicer res
odvisna od usposobljenosti vseh zaposlenih, še posebej pa od kadrovskih
strokovnjakov, ki skrbijo za razvoj vseh teh človeških virov in tudi za njihov lastni
razvoj.
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PREDSTAVITEV PROBLEMA

Izbrana organizacija oziroma delovno okolje je na področju prepoznavanja
kompetenc zelo šibka, saj do sedaj temu ni posvečala dovolj pozornosti. Želja in
cilj organizacije sta večje osredotočanje na zaposlene in njihove kompetence ter
posledično doseganje večje učinkovitosti. Ker želi organizacija stopiti v korak s
časom, se je odločila za izdelavo kompetenčnih profilov. Za namen magistrske
naloge smo pripravili kompetenčni profil za delovno mesto specialista za upravljanje
s človeškimi viri oziroma ang. »Human resources specialist« (v nadaljevanju HR‒
specialist), ki je smeri študija nam najbližje. Soočili smo se s problemom določitve
pričakovanih kompetenc, analize pomembnosti posamezne kompetence in izdelave
dokumenta za profil kompetenc.

1.2.

NAMEN IN CILJI

Namen raziskovalnega dela je bil izbrani organizaciji ponuditi rešitev na področju
kompetenčnih modelov za izbrana delovna mesta.
Glavni cilji raziskovalnega dela so bili:
• določitev kompetenc za specialista za upravljanje s človeškimi viri;
• analiza kompetenc specialista za upravljanje s človeškimi viri;
• izdelan seznam kompetenc z opisi in stopnjami zahtevnosti;
• izdelan kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi
viri.
Rezultat raziskovalnega dela je izdelan kompetenčni profil specialista za
upravljanje s človeškimi viri v izbrani organizaciji. Dokument vsebuje uvodni del,
seznam kompetenc s posameznimi opisi in stopnje zahtevnosti vsake kompetence.
Kompetenčni profil bo podjetje umestilo v kadrovski proces in ga uporabilo za
doseganje ciljev in razvijanje zaposlenih na tem delovnem mestu.

1.3.

PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

Predpostavljali smo, da je v tuji in domači literaturi dovolj gradiva s področja
kompetenčnih modelov, na osnovi katerega smo sestavili anketne vprašalnike.
Predpostavljali smo, da se organizacija zaveda pomembnosti izbire dobrih
kadrovskih strokovnjakov in njihovega razvoja. Predpostavljali smo tudi, da bo
rezultat raziskovalnega dela koristil zaposlenim v podjetju na izbranem delovnem
mestu, ki bodo lahko s kompetenčnim modelom spoznali zahtevane kompetence in
tako povečali svojo kompetentnost.
Omejitev pri raziskovanju je predstavljala nepripravljenost izpolnjevanja
vprašalnikov s strani zaposlenih, ki zaradi svojih delovnih opravil niso posvečali
pozornosti izpolnjevanju. Prav tako smo kot omejitev videli slabo odzivnost
študentov pri podajanju svojih mnenj, saj so ravno zaključevali študijsko leto.
Omejitev je predstavljalo tudi majhno število udeležencev pri fokusni skupini, saj
bi za natančnejšo opredelitev kompetenc potrebovali več strokovnjakov s
kadrovskega področja.
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METODE DELA

V teoretičnem delu smo uporabili metodo opisovanja, s katero smo osvetlili pojem
kompetenc in kompetenčnih modelov ter predstavili kompetence kadrovskih
strokovnjakov. Vire smo pridobivali tako iz domače kot tudi tuje literature. V
raziskovalnem delu smo uporabili skupek več metod, primernih za ugotavljanje
kompetenc in izdelavo kompetenčnih modelov. Na začetku smo uporabili
kvalitativno metodo, ki temelji na intervjuju. Za ugotavljanje kompetenc smo
uporabili metodo fokusnih skupin in na osnovi rezultatov sestavili vprašalnike.
Poslužili smo se tudi metode povratne skupinske analize, pri kateri so sodelovali
študenti študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in
izobraževalnih sistemov, ki so z vprašalniki preverjali izhodiščni kompetenčni profil.
Med celotnim raziskovalnim delom smo uporabljali metode analiziranja in
primerjanja, ki so nam služile za preverjanje hipotez.
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2. TEORETIČNE OSNOVE
2.1.

DEFINICIJA KOMPETENC

Veščine posameznikov so sistematično preučevali socialni psihologi, od koder tudi
izvira pojem kompetence. Uporaba pojma v različnih strokah, na primer pravo
filozofija, sociologija, politologija in podobne, je pripeljala do veliko definicij, ki
jih najdemo v današnji literaturi (Kohont, 2005).
V zvezi s kompetencami se povezujejo trije pojmi, in sicer same kompetence,
kompetenten in kompetentnost. Pojem kompetence opredeljujemo kot
kompetence za delo (lastnosti, značilnosti, znanja, sposobnosti in podobno, kar je
potrebno za delo) in kompetence zaposlenih (kompetence, ki jih imajo zaposleni).
Da je nekdo kompetenten, rečemo tistemu posamezniku, ki ima ustrezne
kompetence za opravljanje določenega dela. Kompetentnost pa je lastnost
posameznika, organizacijske enote ali celotne organizacije, ki se nanaša na
uspešnost opravljanja nalog (Majcen, 2009, str. 21).
O začetkih kompetenčnega koncepta je leta 1973 pisal McClelland v najbolj
znamenitem članku »Testing for Competence Rather Than for Intelligence«, kjer je
predlagal, da se testi inteligentnosti zamenjajo za teste kompetentnosti, saj je
posameznikova uspešnost pri delu bolj od inteligentnosti odvisna od izkušenj in
sposobnosti. Po njegovem mnenju specifične sposobnosti, učenje in strategije
predstavljajo koncept kompetenc, ki pa se lahko spreminjajo z izkušnjami
(McCelland, 1973). Pomembna knjiga, ki je bila napisana leta 1980, pa je na
področju menedžerske prakse dala velik pospešek v uporabi kompetenc, in sicer
»The Competent Manager« avtorja Boyatzisa. Definicijo kompetenc je sledeči avtor
opisal kot notranjo značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno
storilnostjo na delovnem mestu, njeni konstitutivni deli pa so motivacija,
sposobnost, samopodoba, znanje, veščine in socialne vloge posameznika. Boyatzis
je razlikoval med elementi/nalogami delovnega mesta, ki jih mora posameznik
kompetentno izvrševati in jih je poimenoval zahtevane kompetence, ter
značilnostmi posameznika, ki posamezniku kompetentnosti omogočajo in jih je
poimenoval dejanske kompetence (Boyatzis, 1980).
Do danes poznamo več opredelitev, definicij in pojmovanj kompetenc - skoraj
toliko, kolikor je njihovih avtorjev. Če omenimo najprej opredelitev pojma, kot je
navedeno v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, je kompetenca obseg, mera
odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo. Za izraz
kompetenten najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) obrazložitev:
1. nanašajoč se na kompetenco; pristojen, pooblaščen 2. ki temeljito pozna,
obvlada določeno področje; usposobljen, poklican (Slovar slovenskega knjižnega
jezika, 2000).
Najrazvidnejše in najpomembnejše definicije kompetenc smo glede na avtorje
povzeli v alinejah, in sicer so kompetence:
• opis merljive individualne delovne navade in osebne zmožnosti za doseganje
delovnega cilja (Green, 1999);
• opisi znanj, spretnosti, veščin in vedenja posameznika, ki mu omogočajo, da
uspešno in učinkovito opravlja svoje delo; poleg zmogljivosti (sposobnosti,
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spretnosti in znanj) zajema pojem kompetenc tudi naloge, osebni stil in
relacijo do koncepta samega sebe; pojem kompetence se neposredno
povezuje z dejavniki učinkovitosti in uspešnosti pri delu (Roblek, 2008);
vse sposobnosti uporabe znanja in druge zmožnosti, ki so potrebne, da nekdo
učinkovito in v skladu z delovno uspešnostjo opravi določeno nalogo, delo ali
odigra vlogo v poslovnem procesu (Gruban, 2007);
znanje v akciji – dejavnosti, kar predstavlja vsoto znanj in način njihovega
obstoja, ki se usklajeno kombinirajo tako, da ustrezajo potrebam določene
situacije v določenem trenutku (Dufue v Muršak, 2001);
celota vedenjskih vzorcev, ki jih mora posameznik obvladovati, če želi
uspešno in učinkovito opravljati svoje delo (Tomažič, 2004);
ravnanje, s katerimi lahko posameznik učinkovito opravi določeno delo;
temelji na ustreznem telesnem, socialnem, duševnem, osebnostnem in
duhovnem potencialu, interesih, znanju, veščinah, vrednotah ter
prepričanjih in se kaže predvsem v zmožnostih optimalne izrabe
razpoložljivih virov (Mayer in drugi, 2005, str. 784, Kern in drugi, 2009, str.
196);
izkazane sposobnosti, znanja, spretnosti, vedenja in stališča, ki se kot
skupek pojavljajo na temeljnih področjih upravljanja človeških virov:
vključene so v opis delovnih mest oziroma sistemizacijo kot pričakovanje
lastnosti posameznikov, ki zasedajo ta mesta (Svetlik, 2005, str. 7);
več kot znanje o uporabi znanj in so celota med seboj povezanih sposobnosti,
znanja, motivacije, samopodobe in vrednot, ki jih uporabimo v danih
situacijah (Kohont, 2005).

Boyatzis (2008) v svojem novejšem članku navaja, da je kompetenca opredeljena
kot zmožnost ter sposobnost in da so kompetence nabor povezanih, vendar različnih
vedenj, organiziranih v konstrukt, ki ga imenujemo namen.
White (1959, v Podreka in Biloslavo, 2010, str. 91) je z uvedbo pojma kompetence
opisal tiste osebne značilnosti, ki jih lahko povezujemo z nadpovprečno delovno
uspešnostjo in visoko motivacijo. Kompetence je opredelil kot učinkovito
interakcijo posameznika z okoljem in pri tem poudaril, da gre za sodelovanje
kompetenčne motivacije in kompetenc v smislu sposobnosti doseganja ciljev.
Kompetence posameznika pomenijo aktivacijo, uporabo in povezanost znanja,
sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih, raznovrstnih in
nepredvidljivih situacijah, tako v organizaciji kot v sami družbi, omogočajo
izpolnjevanje vlog, opravljanje nalog in reševanje problemov (Perrenoud, 1997, v
Majcen, 2009, str. 23). Kompetence v tem primeru niso statične in nespremenljive,
ampak se stalno spreminjajo, dograjujejo in prilagajajo novim situacijam, kar
pomeni osebni razvoj posameznika. Na kadrovskem področju govorimo o
kompetencah kot zmožnostih zaposlenih za opravljanje dela v najširšem smislu
(Majcen, 2009, 20‒23).
Kompetence se oblikujejo z delom v določeni organizaciji, kjer se v skladu z delom
presodi posameznikova uporaba znanja, osebnostnih lastnosti, njegovih izkušenj in
podobno. Kompetentnost je odvisna od delovne situacije, posameznika in
organizacije, zato je potrebno kompetence vedno ocenjevati v sklopu organizacije
in delovnih nalog posameznika (Spencer in Spencer, 1993).
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Kompetence predstavljajo nekaj, kar izkušenega delavca ločuje od začetnika,
nekaj, kar posamezniku omogoča uspešno delo, učinkovito uporabo znanja v praksi,
obvladovanja problema v različnih situacijah. Z besedo »nekaj« označujemo skupek
izkazanega znanja, sposobnosti, spretnosti, stališč, vrednot in vedenja posameznika
(Miglič, 2012).
Kompetence se nanašajo na vedenje posameznika, ki je potrebno za uspešno
opravljanje dela. Delo je sestavljeno iz niza zmožnosti in vlog, od katerih vsaka
zahteva niz posameznih kompetenc. Združevanje kombinacij obojega v en seznam
pripelje do niza kompetenc, ki med seboj niso neodvisne (Woodruffe, 1993).
Odzivanje na spremembe je v današnjem svetu pomembna lastnost in zaposleni se
učinkovito in uspešno odzivajo na spremembe samo, če stalno krepijo svoje
sposobnosti. Ustrezno integracijo v funkcije upravljanja človeških virov omogoča
tudi upravljanje kompetenc. Kompetenčni pristop je pomemben za uskladitev in
uravnoteženje tehničnega in osebnostnega vidika delovnega mesta, pri čemer se
pod tehnični vidik štejejo opis delovnega mesta, naloge, delovna sredstva in
podobno, pod osebnostni vidik pa spadajo znanje, vedenje, osebnostne lastnosti
ipd. Poleg uskladitve in uravnoteženja pa kompetenčni pristop tehnični in
osebnostni vidik delovnega mesta poveže še s strateškimi usmeritvami organizacije.
Organizacija lahko temeljne kompetence redefinira, modificira in dopolnjuje ter s
pridobivanjem novih kadrov in razvijanjem kompetenc oblikuje sistem upravljanja
človeških virov. Takšen sistem se je sposoben učinkovito odzvati na spremembe v
okolju in istočasno podpreti strateške usmeritve organizacije. Potrebe v organizaciji
se stalno spreminjajo in prilagajajo spremembam v okolju in skladno s potrebami se
spreminja tudi proces upravljanja kompetenc, ki tako ohranja relativno trajnost in
stabilnost samega sistema upravljanja človeških virov. O kompetenčni organizaciji
lahko govorimo takrat, ko kompetence posameznika dobijo osrednjo mesto v
procesu upravljanja človeških virov in ko organizacija uporabi celostni pristop k
upravljanju človeških virov, ki vključuje vse zaposlene in poudarja načela učeče se
organizacije. Glavni namen uvajanja kompetenčnega pristopa se torej kaže v
izboljševanju delovanja organizacije (Svetlik, 2005, 51‒52).
Civelli (v Pezdirc, 2005, str. 34‒35) je v vsej tej poplavi kompetenc sistematično
proučeval definicije kompetenc in jih razdelil v tri večje skupine glede na pristop:
• Francoski pristop, katerega uveljavitelj je bil Claude Levy-Leboyer,
poudarja, da je kompetentnost rezultat različnih psiholoških elementov
posameznika, kot osnova pa se smatra samopodoba. Kompetence povezuje
s sposobnostmi, osebnostnimi lastnostmi, pridobljenim znanjem in motivi,
posebej pa poudarja tudi problem izvirne, univerzalne ter splošno
razumljene definicije kompetence.
• Britanski pristop je posledica aktivnosti dveh združenj »Managament
Charter Initiative« (v nadaljevanju MCI) in »National Council for Vocational
Qualifications« (v nadaljevanju NCVQ) in izhaja iz delovnih nalog. Cilj MCI je
bil opredeliti nacionalni standard menedžerskih kompetenc in jih v sinergiji
z NCVQ uporabiti na področju (poklicnega) izobraževanja ter certificiranja.
Poklicna kompetenca je zmožnost izvajanja aktivnosti v določenem poklicu,
skladno s standardi zaposlitve, kompetentnost pa je merilo izobraževalnega
procesa. Pri tem pristopu so v ospredju rezultati izobraževalnega procesa.
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Ameriški pristop povezuje dela avtorjev McBeera, McClellanda, Boyatzisa,
Ulricha in opredeljuje kompetence kot karakteristike posameznika, ki so
vzročno povezane s superiornim delovanjem. Pri tem pristopu je poudarjena
vloga posameznikov, ki dosegajo najboljše rezultate.

Spencer in Spencer (1993, str. 9‒11) sta opredelila pet vrst kompetenčnih
značilnosti:
• motivi: stvari, o katerih posameznik razmišlja ali jih želi, kar vodi v neko
dejanje;
• lastnosti: fizične lastnosti in usklajenost odzivov na situacije in dogodke;
• samoocena: posameznikov odnos, vrednote in samopodoba;
• znanje: informacije, ki jih ima posameznik o določenem področju;
• veščine: zmožnosti opraviti določeno fizično ali miselno nalogo.
Izražanje kompetenc je pri posamezniku povezano z (Vukasovič – Žontar in drugi,
2008, str. 3/3):
• osebnimi lastnostmi;
• sposobnostmi;
• zmožnostmi;
• vedenjem in ravnanjem (način odziva na dogodke v okolici);
• veščinami in znanji posameznika;
• jasno izraženimi pričakovanji (kaj se od njega pričakuje);
• zahtevami delovnega mesta;
• poslovnimi zahtevami konkretnega delovnega okolja.
Komponente kompetenc, torej sposobnosti, vedenje, aktivnost, se odražajo v
nadpovprečni uspešnosti človeka na nekem področju (Skorková, 2016, str. 227).
Skorková, (2016, str. 227) povzema razlago pojma kompetenc na dva načina, in
sicer:
• kompetenca kot avtoriteta in odgovornost, pri čemer ima delavec pravico
izvajati določene aktivnosti, in se nanaša na to, kaj je bilo človeku danega
od »zunaj«;
• kompetenca kot zmožnost osebe za opravljanje določene dejavnosti, pri
čemer gre za kakovost, spretnosti in zmožnosti, da oseba nekaj naredi
kompetentno, in se nanaša na notranjo kakovost človeka, ki mu omogoča
izvedbo nalog.
Ker je kompetenca integrirana značilnost (to je nova kakovost, pridobljena kot
rezultat izobraževanja in, združuje znanje ter sposobnosti), jo je mogoče
obravnavati kot objektivno realnost izobraževalnega procesa s tipično značilnostjo
kompleksnih sistemov, katerih študija vključuje reševanje nalog, povezanih z
njihovo zastopanostjo in razvojem (Berestneva et al., 2015, str. 297).
Kompetence se nanašajo na zmožnost mobilizacije, integracije in prenosa znanja,
spretnosti in virov za doseganje ali preseganje zastavljene uspešnosti pri delovnih
nalogah, dodajanje gospodarske in družbene vrednosti organizaciji in posamezniku
(Takey in de Carvalho, 2015, str. 785).
V literaturi o človeških virih so kompetence na splošno določene na individualni
ravni, medtem ko je teorija strateškega upravljanja zgrajena na predpostavki, da
je treba kompetence iskati na ravni podjetja (Cummings in Worley, 2014).
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Milena Majcen (2009, str.24) v svoji knjigi Management kompetenc v poplavi vseh
definicij in teorij o kompetencah predlaga poenostavljeno delovno definicijo
kompetenc, in sicer so kompetence tiste lastnosti oziroma značilnosti delavca, ki
mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem
delovnem mestu ali delovnem področju, torej:
• znanja in izkušnje;
• različne sposobnosti in veščine;
• druge osebnostne lastnosti (karakterne lastnosti, motiviranost, vrednote).
Drexel (2003, str. 6) ugotavlja, da se avtorji, ki so se ukvarjali z izrazom kompetenc,
strinjajo, da ne obstaja natančna in enotna opredelitev kompetenc. Skupna
opredelitev tega izraza ne obstaja, kljub temu da je s kompetencami povezanih
ogromno objav in del, namenjenih izrecno opredelitvi tega pojma.

2.2.

DELITEV KOMPETENC

Prav tako kot obstaja več definicij kompetenc, poznamo tudi več delitev
kompetenc. Možnih je torej več različnih delitev in najbolj uporabljene so delitve
kompetenc po opaznosti, dimenzijah in ravneh. Obstaja pa tudi nekaj novejših
delitev.
KOMPETENCE PO OPAZNOSTI (Dialogos, 2007):
a. vidne ali opazne, ki jih je preprosto razvijati z izobraževanjem in urjenjem
(znanje, veščine, spretnosti ipd.);
b. nevidne ali skrite, ki jih težje razvijamo z izobraževanjem, enostavneje je
izbrati takšne ljudi, ki jih že imajo, po principu »prave ljudi na prava delovna
mesta« (lastnosti, vedenje, vrednote, prepričanja ipd.) .
KOMPETENCE PO DIMENZIJAH (Kohont, 2005, str. 41‒42):
a. pričakovane kompetence, ki jih družba pričakuje od posameznika (ključne
kompetence) oziroma kompetence, ki jih organizacija pričakuje od
posameznika za uspešno izpolnjevanje vlog in opravljanje delovnih nalog
(organizacijske oz. delovno specifične kompetence);
b. dejanske in potencialne: dejanske kompetence so tiste, ki jih posameznik
ima in mu omogočajo uspešno opravljanje vlog in nalog ter potencialne
kompetence, ki jih posameznik ob svoji predispozicijah še lahko razvije;
c. opisane in stopnjevane (razlikovalne): opisi kompetenc se uporabljajo v
organizacijah in kažejo sliko, ki jo ima o določeni kompetenci organizacija
ali njeni zaposleni; stopnjevalne kompetence omogočajo, da razlikujejo med
posamezniki in so različno uporabne v sistemu upravljanja človeških virov,
hkrati pa posamezniku dajejo povratne informacije o njegovi
kompetentnosti.
KOMPETENCE PO RAVNEH:
a. temeljne in ključne so prenosljive med delovnimi opravili in veljajo za vse
ljudi (pismenost ipd.);
b. generične so skupne za podobna opravila ali skupine delovnih mest;
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c. organizacijsko specifične so vezane na uspešnost zaposlenega v organizaciji
kot celoti, ujemanje kompetenc zaposlenega s kulturo in vrednotami
organizacije;
d. delovno specifične so povezane z uspešnostjo posameznika v določeni vlogi
in izhajajo iz specifične narave vsakega delovnega mesta posebej (Turk,
2003);
e. menedžerske so sposobnost menedžerja, da učinkovito uporabi znanje in
izkušnje pri opravljanju menedžerske vloge (Boyatzis, 1982, v Miglič, 2012).
Ena izmed zanimivejših in novejših delitev je delitev kompetenc v štiri kategorije
(Železnik, 2010, str. 104):
a. intelektualne (strateška perspektiva, analiza in presoja, planiranje in
organiziranje);
b. medosebne (upravljanje z ljudmi, prepričljivost, odločnost, medosebna
občutljivost, govorno komuniciranje);
c. prilagoditvene (adaptabilnost oz. sposobnost, da se nekdo hitro prilagodi in
si hitro opomore);
d. usmerjene k cilju (energija in iniciativnost, motiviranost za dosežek,
občutek za delo).
Druga delitev kompetenc pomeni delitev po področjih (Železnik, 2010, str. 104):
a. metodološke (upravljanje s časom, komuniciranje, odločanje, načrtovanje);
b. socialne (karizma, prepričljivost, vodenje, uravnavanje konfliktov, timsko
delo, pogajanje);
c. voditeljske (vodenje ljudi in procesov);
d. stališčne oz. vrednostne (uveljavljanje vrednot, prevzemanje odgovornosti)
e. učne (naučiti se učiti, kritično mišljenje);
f. specifične kompetence (razlikovalne).
Meyer in drugi (2013, str. 2221) navajajo še eno delitev kompetenc v štiri kategorije,
primerne za proces načrtovanja dela:
a. strokovne (znanje, ki je potrebno za opravljanje poklicne dolžnosti ‒ delovni
proces, oprema, materiali ipd.);
b. metodološke (kognitivna sposobnost samostojnega pridobivanja delovnih
metod in absorbiranje novega strokovnega znanja, metodološke spretnosti
za reševanje problemov, pravilno izvajanje poklicnih dolžnosti, prilagajanje
spremenjenim delovnim pogojem, nemoten prehod na nova delovna mesta);
c. socialne (sposobnosti prilagajanja različnim socialnim situacijam, reševanje
družbenih problemov, sodelovanje, timsko delo, komunikacija in
zgovornost);
d. individualne (sposobnost posameznikov, da sami odražajo svoje vrednote in
odnos do dela, osebna odgovornost, pripravljenost za učenje, zanesljivost,
zavezanost, odprtost do sprememb).
Glede na dostopno literaturo o delitvi kompetenc lahko opazimo, da obstaja več
različnih delitev, ki lahko vsebujejo enake ali podobne vrste kompetenc, vendar le
v različnih kombinacijah ali vrstnem redu. Delitve kompetenc se v večini razlikujejo
glede na to, za kaj se jih uporablja oziroma glede na potrebe.
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2.2.1. KOMPETENCE PO RAVNEH
Ključne, generične ali temeljne kompetence so nujne za posameznikovo pot skozi
samostojno, odgovorno in uspešno življenje. Ključne kompetence morajo
izpolnjevati naslednje zahteve (Eurydice, 2002):
• morajo biti koristne za vse člane družbe, ne glede na spol, družbeni status,
raso, kulturo, družinsko ozadje ali materni jezik;
• ustrezati morajo etičnim, ekonomskim in kulturnim vrednotam ter normam
družbe;
• kontekst, v katerem so ključne kompetence uporabljene, ne vsebuje
določenih življenjskih stilov, temveč le najbolj običajne, verjetne situacije
in družbene vloge v življenju posameznikov v družbi.
Področja ključnih kompetenc so ločena na: komuniciranje v maternem in tujem
jeziku, uporabo informacijsko‒komunikacijske tehnologije, numeričnost in
matematične kompetence, metodološke in tehnološke kompetence, podjetništvo,
interpersonalne in državljanske, kompetence učiti se učiti ter uvid v kulturo
(Eurydice, 2002).
Eurydice (2002) izpostavlja tri kriterije določanja ključnih kompetenc:
1. Ključne kompetence morajo potencialno prispevati k dobrobiti vseh članov
družbe. Pomembne morajo biti za celotno populacijo, ne glede na spol, raso,
kulturo, razred, družinske korenine ali materni jezik.
2. Biti morajo skladne z etičnimi, ekonomskimi in kulturnimi vrednotami in
normami obravnavane družbe.
3. pomemben je kontekst, v katerem so ključne kompetence uporabljene.
Kontekst ne vsebuje določenih življenjskih stilov, temveč le najbolj običajne
in verjetne situacije in družbene vloge pripadnikov družbe.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj oziroma ang. »The Organization
for Economic Co-operation and Development« (v nadaljevanju OECD) je leta 2002 v
eni izmed večjih evropskih raziskav izvedla projekt »Definition and Selection of Key
Competencies« (v nadaljevanju DeSeCo), kjer so se pri opredelitvi ključnih
kompetenc osredotočili na tiste kompetence, ki vodijo k boljšemu življenju,
pripomorejo k razvoju kakovostnejše družbe in se nanašajo na več področij
življenja. Tako so določili tri kategorije ključnih kompetenc(DeSeCo, 2002, str.98):
• avtonomno delovanje;
• interaktivna uporaba orodij;
• delovanje v socialno heterogenih skupinah.
Ključne kompetence so neodvisne od konteksta in so enako dobro uporabljive v
različnih situacijah, zato jih lahko označimo kot multifunkcionalne in
transdisciplinarne, koristne za doseganje pomembnih ciljev, obvladovanje različnih
nalog in delujoče v nepoznanih situacijah (Svetlik, 2005, str. 21).
Majcen (2009, str. 30‒31) razvršča ključne kompetence na kompetence za:
• življenje: pripomorejo k uspešnosti življenja in delovanja družbe
(sporazumevanje v maternem jeziku, obvladovanje osnov matematike,
računalniška pismenost, socialne in državljanske kompetence ipd.);
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podjetja: potrebne za to, da podjetje obvlada dejavnosti, povezane s
strateškimi cilji, in so izrazito potrebne za to, da se uspešno opravljajo
naloge poslanstva podjetja in zagotavljajo njegove konkurenčne prednosti;
poklice, skupine del: kompetence za direktorja, vodjo, za delo v prodaji,
marketingu, proizvodnji ipd.;
delo: pomembne za doseganje ciljev na posameznih delovnih mestih, so
značilnosti, zmožnosti, brez katerih zaposleni ne morejo uspešno opravljati
dela.

Ključne kompetence imenujemo tudi temeljne, bazične ali osnovne kompetence,
kar pomeni, da predstavljajo nekaj bistvenega, pomembnega, nekaj, brez česar ne
gre. So tiste kompetence, ki so za neko področje neizbežne, najpomembnejše in
zares potrebne (Majcen, 2009,str. 30).
Ključne kompetence so središče vsakega podjetja in so vgrajene v kulturo
organizacije. So dejavniki uspeha, ki se prepletajo v vseh vlogah v organizaciji.
Naslednjih sedem kompetenc je opredeljenih kot ključne in nujne v vsaki
organizaciji (Brown in drugi, 2018, str. 128):
• tehnična usposobljenost;
• spoštovanje in dostojanstvo;
• odgovornost;
• integriteta;
• zanesljivost;
• vodenje;
• varnost.
Navedene kompetence so globalno občudovanja vredne vrednote, ki bi jih morala
imeti vsa družbeno odgovorna in etično preudarna podjetja (Brown in drugi, 2018,
str. 128).
Generične kompetence so potrebne za delovanje vseh organizacij in same zase
hkrati niso strateško pomembne za nobeno organizacijo (Majcen, 2009, str. 29).
Generične kompetence so neodvisne od področja delovanja in so prenosljive v
različne kontekste (Svetlik, 2005, str. 21). Richardson in Thompson (1996) sta 32
generičnih kompetenc razvrstila v osem skupin, in sicer:
• strateško zavedanje;
• zadovoljstvo deležnikov;
• konkurenčna strategija;
• implementacija strategij;
• kakovost in skrb za kupce;
• funkcije kompetence;
• izogibanje neuspehom in krizam;
• etika in socialna odgovornost.
Organizacijsko specifične kompetence predstavljajo sredstva, s katerimi
posameznik prilagaja svoj način dela z namenom, da bi ustrezal kulturi organizacije
ne glede na to, kakšno ima vlogo v organizaciji. Te kompetence so povezane s
posameznikovim nivojem uspeha v organizaciji kot celoti, narekujejo
posameznikovo karierno udejstvovanje in predstavljajo sredstva, s katerimi
posameznik prilagaja svoj način delovanja v organizacijski kulturi, ne glede na to,
katero vlogo ima (New, 1996, str. 47‒49). Te kompetence izhajajo iz poslanstva,
Katjuša Piber: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri v logističnem podjetju
stran 11

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

strategije, kulture organizacije in se nanašajo na posameznike v organizaciji in
njihove funkcije ter vloge v njej (Boštjančič, 2011, str. 32).
Delovno specifične kompetence se nanašajo neposredno na posameznikovo
opravljanje dela pri določeni nalogi. So atributi, ki so potrebni za uspešno
opravljene naloge oziroma dela (New, 1996, 47‒49). Posamezniki, ki delajo na
podobnih delovnih mestih ali poklicnih skupinah v organizaciji, imajo skupne
delovno specifične kompetence. Te kompetence niso prenosljive med funkcijami v
organizaciji in ne pripomorejo k uspehu pri opravljanju drugih nalog v organizaciji
(Kohont, 2005b, str. 72‒73).
Menedžerske kompetence so sposobnost menedžerja, da učinkovito uporabi znanje
in izkušnje pri opravljanju menedžerske vloge (Boyatzis, 1982, v Miglič, 2012). Te
kompetence predstavljajo načine, s katerimi posameznik pristopa k sodelavcem ne
glede na njihov položaj v organizaciji. Poznamo osem sklopov menedžerskih
kompetenc (New, 1996, str. 46):
• akcijski menedžment: zajema odločanje o akcijah in standardih, proces
nadziranja in korekcijske ukrepe glede na rezultate;
• menedžment sprememb: pripravljenost sprejeti odgovornost in spremembe;
• koordiniranje: koordinacija integracije akcij in ljudi;
• ustvarjalnost: sposobnost vizualizacije in učinka sprememb s primerno
izvirnostjo in razumevanjem;
• vodenje: učinkovit vpliv na ostale osebe v povezavi z namenom ali ciljem;
• motivacija: zmožnost zgraditi predanost, zavedanje ter uspešno spodbujanje
in nadziranje ostalih;
• organiziranost: določanje virov, njihova uporaba in ocenjevanje
alternativnih možnosti;
• planiranje: analiziranje in odločanje o pomembnih ciljih in potencialih ter
sredstvih, ki so potrebna za pravilno in učinkovito dosego ciljev.
Najpogostejše identificirane menedžerske kompetence so (Vilkinas in drugi, 1994,
str. 25):
• konceptualizacija;
• upravljanje skupinskih procesov;
• osredotočenost na vpliv;
• diagnostična uporaba konceptov;
• orientiranost k učinkovitosti;
• proaktivnost;
• samozaupanje;
• objektivno presojanje;
• prilagodljivost;
• ustvarjanje in ohranjanje moči;
• prezentacija idej;
• vodenje;
• motiviranje;
• odprtost ipd..
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2.2.2. KOMPETENCE PO DIMENZIJAH
Pričakovane kompetence so tiste, ki jih od posameznika pričakuje družba ali
organizacija (generične kompetence) v primeru, da gre za kompetence, potrebne
za uspešno opravljanje oziroma izvajanje nalog (delovno specifične, organizacijske)
(Kohont, 2005, str. 41‒42).
Dejanske kompetence so kompetence, ki jih posameznik ima in mu omogočajo
uspešno opravljanje družbenih ali organizacijskih vlog in nalog (Kohont, 2005, str.
41‒42).
Potencialne kompetence so kompetence, ki jih posameznik ob svojih
predispozicijah lahko še razvije v bodoče. So neoprijemljive, lahko pa napovemo
možnost njihovega razvoja s psihološkimi metodami (Kohont, 2005, str. 41‒42).
Opisne kompetence so opredelitev kompetenc v besedah in so del organizacijske
kulture (vrednote in standardi opravljanja dela) ter predstavljajo pogled, ki ga ima
organizacija ali zaposleni na določeno kompetenco. Gre za ubesedeno opredelitev
kompetenc v sklopu organizacijske kulture ‒ vrednot in standardov opravljanja dela
v organizaciji (Kohont, 2005, str. 41‒42).
Stopnjevalne kompetence dobimo z intervali, ki določajo uspešnost posameznika
pri opravljanju nalog. Raven kompetentnosti ali stopnja določene kompetence
omogoča organizaciji, da lahko razlikuje med posamezniki (razlikovalne
kompetence), hkrati pa posamezniku daje povratne informacije o njegovi
kompetentnosti (Kohont, 2005, str. 41‒42).
Razlikovalne kompetence so opisi ravni kompetentnosti posameznika v organizaciji,
ki so prikazane z intervali, s katerimi je določena posameznikova uspešnost pri
opravljanju nalog (Kohont, 2005, str. 41‒42). Razlikovalne kompetence
opredeljujejo tista znanja in veščine, ki razlikujejo nadpovprečne od povprečnih
delovno uspešnih izvajalcev. Te kompetence so povezane z nadpovprečno delovno
uspešnostjo (Spencer in Spencer, 1993, Boyatzis, 1982).

2.3.

RAZLOGI ZA UVAJANJE KOMPETENC

Eden od izzivov, s katerimi se spopadajo podjetja, je prepoznavanje kompetenc, ki
so pomembne za njihovo delovanje danes in v prihodnosti. Opredelitev dejanskih in
želenih kompetenc pripomore k ugotovitvi pomanjkljivosti v kompetencah. Toda
doslej so bile ocene o trenutni in prihodnji pomembnosti različnih kompetenc in
njihovih vidikov predvsem znanstvene in malo podatkov obstaja predvsem o oceni
kompetenc s strani podjetij. Poleg tega bi bilo zanimivo vedeti, kako druga podjetja
ocenjujejo ustreznost kompetenc, da bi preverila, kako postopki samoocenjevanja
sovpadajo s tistimi v drugih podjetjih (Meyer idr., 2015).
Upravljanje kompetenc izraža prehod od personalnega menedžmenta, ki je izhajal
iz delovnega mesta, k upravljanju človeških virov, pri čemer se v ospredje postavlja
posameznik. V organizacijah so razlogi za uvajanje kompetenc in kompetenčnih
modelov naslednji (Horton 2002, v Vatchkova, 2004, str. 5):
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omogočajo pojasnitev pričakovanja glede delovnih mest in vlog, zaposleni so
seznanjeni s tem, kaj se od njih pričakuje;
omogočajo, da se standardi, ki jih vsi razumejo, uporabijo na vseh področjih
upravljanja človeških virov v organizaciji;
omogočajo organizaciji promocijo njenih vrednot in ciljev;
omogočajo zaposlitev najboljših posameznikov;
pripomorejo k izboljšanju delovanja organizacije.

Green (1999) navaja naslednje razloge za vpeljevanje sistema uvajanja kompetenc
v organizacijo:
• povezanost intervjujev, mentorstva in nagrajevanja z vizijo, misijo,
vrednotami in kulturo organizacije;
• identifikacija pomembnih kompetenc za razvoj organizacije;
• komuniciranje pričakovanih oblik vedenja:
• pojasnitev usmeritev vodstva organizacije;
• usmeritev pozornosti na kakovost in pričakovanja uporabnikov;
• zmanjšanje neskladja med pričakovanimi in dejanskimi sposobnostmi,
spretnostmi in kompetencami;
• razvoj in okrepitev lastnih konkurenčnih prednosti,
• identifikacija selekcijskih meril za intervjuje;
• strukturiranje tem in vsebine ocenjevanja delovne uspešnosti;
• razvoj ocenjevanja po metodi 360 stopinj;
• načrtovanje sredstev;
• usmeritev menedžerjev k organizacijski strategiji in vrednotam;
• spodbuditev sodelovanja med različnimi sektorji ali oddelki oziroma ostalimi
enotami v organizaciji;
• podpora odločitvam o napredovanju;
• olajšanje tokov zaposlenih med oddelki oziroma povezanimi deli
organizacije.
Glavni namen uvajanja kompetenc v organizacijo je tudi izboljšanje njenega
delovanja. Kompetence omogočajo ali pripomorejo k (Kohont in Svetlik, 2005, str.
52‒53):
• pojasnitvi pričakovanj delovnega mesta in vloge posameznika;
• uporabi vseh razumljivih standardov na vseh področjih menedžmenta
človeških virov v organizaciji;
• izboljševanju delovanja organizacije.
S pomočjo modela kompetenc je mogoče izvajati ali izboljšati naslednje kadrovske
aktivnosti (Chung-Herrera et al, 2003, str. 18‒19):
• selekcijske postopke pri izbiri kadrov in zaposlovanje;
• usposabljanje in razvoj posameznikov;
• ocenjevanje posameznikov;
• »coaching«, svetovanje in mentorstvo;
• sistem nagrajevanja;
• karierni razvoj;
• načrtovanje sredstev;
• zamenjavo vodstva.
Mulder (2003) na osnovi raziskav navaja naslednje funkcije upravljanja kompetenc:
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strateška funkcija: uporaba kompetenčnega pristopa omogoča usklajevanje
organizacijskih ciljev in ciljev posameznika;
komunikacijska funkcija: upravljanje kompetenc v organizaciji deluje tudi
kot komunikacijsko orodje;
vertikalna integracija: upravljanje kompetenc povezuje strateške cilje
organizacije s pričakovanimi nalogami, vlogami ter vedenjem zaposlenih in
se osredotoča na potrebe organizacije;
horizontalna integracija: pridobivanje, izbiranje, ocenjevanje, nagrajevanje
in razvoj zaposlenih sistematiziramo, tako da v vseh postopkih upoštevamo
kompetenčne profile, ki so potrebni za doseganje ciljev organizacije;
dinamičnost, prožnost: h kompetencam usmerjeno upravljanje človeških
virov spodbuja razvoj zaposlenih z vidika zmanjševanja neskladja med
dejanskimi in pričakovanimi kompetencami, obenem pa omogoča zaposlenim
prilagajanje spremembam;
razvoj: koncept kompetenc spodbuja različne oblike razvoja zaposlenih;
zaposljivost: določanju kompetenčnih profilov, identifikaciji dejanskih
kompetenc zaposlenih in opredelitvi razvojnih aktivnosti sledi učenje in
usposabljanje na delovnem mestu ali zunaj njega, s čimer se izboljšujejo
zaposlitvene možnosti posameznikov;
izboljšanje delovanja: upravljanje kompetenc krepi razprave o razvoju
želenih oblik vedenja v razmerju z želenim delovanjem, kar pomeni, da se
lahko pričakuje izboljšanje.

Kompetence se uporabljajo na več področjih v povezavi s človeškimi viri, kot na
primer individualna izbira, razvoj, upravljanje uspešnosti in strateško načrtovanje.
Tradicija zaposlovanja je nekoč temeljila na najemu tistih ljudi, ki so bili sposobni
opraviti vrsto nalog, zato so bili kadrovski strokovnjaki osredotočeni bolj na
tehnično znanje. Vendar pa je v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju postala
izbira kandidatov na osnovi kompetenc učinkovitejša. Podjetja prepoznavajo
vrednost medosebnih odnosov, učinkovito komuniciranje, timsko delo,
pripravljenost na spremembe in sposobnost hitrega učenja. Postopek zaposlovanja,
ki temelji na kompetencah, tako ocenjuje celotno osebo. Temeljno vprašanje, ki si
ga podjetje zastavlja pri zaposlovanju, je kakšen je potencial osebe in kako lahko
ta prispeva k preživetju organizacije, produktivnosti in trajnostnemu razvoju
(Skorková, 2016, str. 227).

2.4.

KOMPETENČNI MODELI

Opredelitev kompetenc je v družbi pripeljala do oblikovanja kompetenčnega
modela, ki je značilen za določen položaj v organizaciji. Modeli kompetenc so
ustvarjeni iz kompetenc, ki so zbirka lastnosti, sposobnosti, spretnosti in drugih
značilnosti zaposlenih, ki so potrebne za uspešno upravljanje položajev. Avtorica v
svojem prispevku primerja model kompetenc s kompasom, ki usmerja pomorščake,
in tako model za organizacijo pomeni usmeritev v pravo smer. Model mora
zagotavljati jasno opredelitev vsake kompetence, vključno z merljivimi kazalniki
uspešnosti in standardi, ki bodo uporabljeni za ocenjevanje posameznikov
(Skorková, 2016, str. 228).
Kompetenčni model je zapisan opis kompetenc, potrebnih za popolnoma uspešno
ali zgledno delovanje pri določenem delu, delovni skupini, oddelku, diviziji ali
celotni organizaciji. Prepoznavanje kompetenc in oblikovanje modela predstavlja
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začetno točko za strateški razvojni načrt posameznika in organizacije (Dubois in
Rothwell, 2004, str. 23).
Model ključnih kompetenc je dokument, s katerim organizacija svojim zaposlenim
sporoča, katere lastnosti, sposobnosti in vedenja razvija in spodbuja, da bi
zagotovili in pospešili uspešno delo. Model ni samo popis kompetenc, ampak ponuja
jasno izražena pričakovanja do zaposlenih in je sistematično, strateško naravnan
sistem kriterijev za različne kadrovske procese (nagrajevanja, izobraževanje,
napredovanje ipd.). Predstavlja najuporabnejše orodje sodobnega kadrovskega
menedžmenta in zanesljivejši spodbujevalec želenega ravnanja zaposlenih v smeri
povezovanja poslovne strategije (Vuksanovič – Žontar, 2008, str. 4/3).
Izgradnja modela kompetenc je projekt, ki je nadgradnja sistemizacije delovnih
mest. Model lahko organizacija začne graditi šele takrat, ko je sistemizacija dela
sprejeta, veljavna, urejena in ažurirana (Majcen, 2009, str. 87).
Model kompetenc se splača graditi v primeru dejanske uporabe kot orodje za
zagotavljanje ustrezne kompetentnosti kadrov. Model predstavlja izhodišče in vir
informacij za načrtovanje osebnega razvoja zaposlenih in za bogatenje človeškega
kapitala v organizaciji. Kompetentnost zaposlenih se izboljšuje s spoznavanjem oz.
upoštevanja razlike med potrebami delovnega procesa in dejanskimi kompetencami
zaposlenih. Pri tem je posebej pomembno dobro gospodarjenje z znanjem, znotraj
katerega se ne sme spregledati tihega znanja, kataloga funkcionalnih znanj,
pridobivanja znanja na zalogo, zbiranja informacij o uporabnosti pridobljenega
znanja in principa učeče se organizacije (Majcen, 2009a).
Z modelom kompetenc se določi, katere lastnosti naj bi imeli izvajalci posameznih
nalog na določenem delovnem mestu ali področju, da bodo dosegali načrtovane
rezultate. Organizacije, ki zgradijo modele z namenom »sodobnosti« organizacije,
se večinoma ujamejo v zanko birokratske faze vodenja poslovnega procesa, kjer je
pomembno, da so pravila delovanja natančno zapisana in da zadostijo nekim
zahtevam, standardom ali modnim smernicam. Model je potrebno zgraditi le v
primeru, da organizacija želi kakovostno orodje za razvoj kadrov, za zagotavljanje
kompetentnih zaposlenih in za sedanje ter bodoče poslovanje (Majcen, 2009a).
Uporaba modela kompetenc za osebni razvoj zaposlenih prek ugotavljanja njihove
dejanske kompetentnosti je dvoplastna, saj gre od obravnave pri posamezniku do
analize skupnih načrtov in potreb razvoja kadrov na ravni celotne organizacije.
Model kompetenc je (Majcen, 2009a):
• osnova za analizo kompetentnosti zaposlenih;
• osnova za načrtovanje osebnega razvoja zaposlenih;
• vir informacij za načrtovanje in izvajanje usposabljanja;
• vir informacij za razpise prostih delovnih mest in izbiro ustreznih
kandidatov;
• osnova za prerazporejanje zaposlenih ipd..
Z modelom kompetenc kot orodjem vodje vplivajo na uspešnost in kakovost dela
sodelavcev ter na njihov trajnostni strokovni, delovni in osebnostni razvoj. Vodja je
v tem primeru odgovoren, da vsak zaposleni v organizaciji spozna ključne
kompetence, ki so potrebne za izvajanje nalog, ter da prepozna svoje lastne
kompetence, ki jih ima. S tem vsak zaposleni prepozna razliko med lastnimi
Katjuša Piber: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri v logističnem podjetju
stran 16

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

kompetencami in pričakovanimi kompetencami ter s spoznavanjem izboljšuje lastne
kompetence, vodja pa jih v tem primeru spodbuja in podpira tako pri njihovem
osebnem razvoju kot tudi pri izboljševanju delovne uspešnosti. Na tak način si
zaposleni odpirajo možnosti za napredovanje in gradnjo kariere (Majcen, 2009a).
Uvajanje kompetenc in modelov v kadrovsko prakso sledi poslovnim procesom v
svetu, kjer kompetence predstavljajo temeljno prvino pri upravljanju delovne
uspešnosti zaposlenih. V okolju, ki je vse bolj turbulentno, organizacije vedno več
pozornosti namenjajo hitremu spreminjanju, usposabljanju in permanentnemu
izobraževanju, saj tradicionalno znanje, uspehi v šoli in reference niso več
zagotovilo za uspešnost. Kompetenčni modeli bolj zanesljivo napovedujejo visoke
naložbe v usposabljanje in izobraževanje, omogočajo kakovostnejšo izbiro in
profesionalni razvoj ter načrtovanje kariere zaposlenih, vzpostavljajo jasnejša
merila za merjenje delovne uspešnosti, izboljšujejo komunikacijo, zahtevajo
učinkovitejše vodenje ljudi, tehtno vizijo, vrednote in kulturo organizacije
(Kovačič, 2013).
Model kompetenc se lahko uporabi za izdelavo integriranega orodja za razvoj
človeških virov in se zaradi izboljšanja komunikacije med organizacijo in
zaposlenimi povečuje možnost za dosego poslovnih ciljev. Prav tako je lahko tudi v
pomoč v času nestabilnosti in sprememb v organizaciji (Chung-Herrera et al., 2003,
str. 19). Izdelan model predstavlja rezultat določanja kompetenc, potrebnih za delo
in skladiščenje podatkov o kompetencah, ki so potrebne za posamezna delovna
mesta, delovna področja ali strateške naloge (Majcen, 2009). Menedžment
kompetenc predstavlja kompetentnost posameznikov, posameznih organizacijski
enot in celotne organizacije. Njegova vloga je vplivanje na poslovne rezultate s
pomočjo zagotavljanja, menedžiranja in izboljševanja kompetentnosti zaposlenih z
modelom kompetenc (Majcen, 2008). Uspešna implementacija modela kompetenc
mora slediti poslovni strategiji, nuditi mora podporo v smeri razvoja organizacije in
ne sme odražati le uspehov iz preteklosti (Gangani et al., 2006, str. 131).
2.4.1. IZDELAVA IN UVAJANJE MODELA
Ko se organizacija odloči za model kompetenc, se mora osredotočati na tiste
kompetence, ki naj bi jih imeli posamezni izvajalci, da bi lahko uspešno opravljali
svoje delo, za katerega so odgovorni, in dosegali ciljne rezultate. Z modelom
organizacija določi, kakšne kadre potrebuje, kakšne kompetence naj bi imeli
zaposleni, da bi bili zmožni dosegati načrtovane cilje (Majcen, 2009, str. 27).
Takey in de Carvalho (2015) navajata, da je za začetno določanje kompetenc
pomembno upoštevati naslednje korake:
1. izvedba analize dela, s katero se pridobijo informacije o delovnem mestu z
namenom ugotavljanja, ali so za določeno delovno mesto potrebne
kompetence;
2. kratek opis delovnega mesta, ki vključuje opredeljena vedenja;
3. opredelitev dejavnikov, ki se uporabljajo za določanje ocene uspešnosti na
osnovi opisa delovnega mesta; ti dejavniki so kompetence, ki jih posamezniki
potrebujejo za opravljanje svojih nalog.
Ti koraki predstavljajo prvo začetno fazo pri postavitvi kompetenčnega modela, ki
se torej začne s sistemizacijo in določanjem kompetenc.
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kompetenc vsebuje (Vukasovič – Žontar, 2008, str. 4/1/1):
vse določene kompetence (ime in definicija);
opise različnih stopenj zahtevnosti za vsako kompetenco;
uvodni del, ki podaja razlago kompetenčnega modela ter njegovo konkretno
uporabo;
• lahko tudi opise neželenega vedenja za vsako posamezno kompetenco.

Vsaki kompetenci torej damo jasno in razumljivo ime, ki je po navadi tako, da je že
iz tega mogoče videti, za katere lastnosti, zmožnosti, vedenja in ravnanja gre.
Definicija kompetence je opis vedenja in ravnanja, ki izpričuje, kaj smo s
kompetenco želeli opredeliti. Je kratek in jedrnat opis tega, kako se kompetenca
izraža, izkazuje, kako jo zaznavamo in vidimo v konkretnih poslovnih situacijah
(Vukasovič – Žontar, 2008, str. 4/1/3).
Stopnje zahtevnosti kompetenc so različne zahtevnostne ravni obvladovanja neke
ključne kompetence. Eno kompetenco lahko izražamo ali obvladujemo na različnih
ravneh, ki se po svoji zahtevnosti stopnjujejo. Pri podajanju opisov različnih stopenj
zahtevnosti velja tudi pravilo kumulativnosti, kar pomeni, da mora sodelavec, ki
želi obvladovati kompetenco na tretji stopnji zahtevnosti, poleg želenega vedenja
izkazovati tudi obvladovanje prve in druge ter tudi tretje stopnje zahtevnosti
(Vukasovič – Žontar, 2008, str. 4/1/6‒13).
Proces oblikovanja modela kompetenc poteka po naslednjih korakih (Vukasovič –
Žontar, 2008, str. 4/2/1):
1. določanje namena kompetenčnega modela in ciljev, ki jih želimo doseči z
uvedbo modela;
2. določanje projektne skupine;
3. izdelava nabora pomembnih kompetenc;
4. določanje ključnih kompetenc;
5. določanje števila stopenj zahtevnosti;
6. določanje opisa neželenega vedenja;
7. oblikovanje celovitega kompetenčnega modela;
8. preverjanje vsebine in uporabnosti celovitega modela;
9. zaključni koraki pri oblikovanju celovitega modela.
2.4.2. PREDNOSTI, PASTI IN NEVARNOSTI UVAJANJA
Green (Kohont in Svetlik, 2005, str. 53) opredeljuje prednostne razloge za vpeljavo
sistema upravljanja kompetenc v organizacijo ,in sicer naslednje:
• povezanost intervjujev, mentorstva in nagrajevanja z vizijo, mislijo,
vrednotami in kulturo organizacije;
• identifikacija potrebnih kompetenc za razvoj organizacije;
• komuniciranje o pričakovanih oblikah vedenja;
• pojasnitev usmeritev vodstva organizacije;
• usmeritev pozornosti na kakovost in pričakovanja uporabnikov;
• zmanjšanje neskladja med pričakovanimi in dejanskimi sposobnostmi,
spretnostmi in kompetencami;
• razvoj in okrepitev konkurenčnih prednosti;
• identifikacija selekcijskih meril za intervjuje;
• strukturiranje tem in vsebine ocenjevanja delovne uspešnosti;
• razvoj ocenjevanja po metodi 360 stopinj;
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načrtovanje nasledstev;
usmeritev menedžerjev k organizacijskim strategijam in vrednotam;
spodbuditev sodelovanja med različnimi sektorji in oddelki v organizaciji;
podpora odločitvam o napredovanju;
olajšanje tokov zaposlenih med oddelki in/ali povezanimi deli organizacije.

Najpogostejše težave, ki jih lahko ima organizacija pri vpeljavi kompetenc, so
težave pri določanju samih kompetenc, premalo namenjenega časa za izpeljavo
projekta, nesprejemanje s strani zaposlenih in pomanjkanje podpore pri
menedžmentu s časom ter predanostjo (Pickett, 1998).
Težave oziroma pasti se lahko v organizaciji pojavijo že pri sami izgradnji modela
kompetenc, kasneje pri že narejenem modelu, namenjenem razvoju kadrov, ter pri
sami uporabi modela za doseganje ciljev.
Pri izgradnji modela se lahko pojavijo naslednje pasti in nevarnosti (Majcen, 2009,
str. 297‒300):
• določitev o gradnji modela je sprejeta brez dogovora o namenu oziroma o
tem, zakaj ga bo organizacija uporabljala, kdo in kako;
• kompliciranje pri gradnji modela, kjer prihaja do premalo obširnega,
kakovostnega in strokovno konkretnega preučevanja kompetenc;
• model je preveč poenostavljen in ne služi svojemu namenu;
• tim organizacije ne gleda kot celoto, ampak nekritično brani svojo
organizacijsko enoto;
• organizacija uporabi model, ki je bil predhodno že izdelan, in ga neposredno
in nekritično prenese v svoj poslovni proces;
• uporabniki modela definicij ne razumejo enoznačno, ker so zapletene,
strokovno nekorektne ali poenostavljene;
• priprava modela s strani enega strokovnega sodelavca, kar zanj predstavlja
preobširno in prezahtevno nalogo;
• statičen pogled na model kompetenc, kjer ne prihaja do posodabljanj zaradi
sprememb.
Pasti, ki se pojavljajo ko je model kompetenc že postavljen in se v organizaciji
uporablja za razvoj kadrov (Majcen, 2009, str. 300‒302):
• model je narejen, vendar se ga v praksi ne uporablja in ne služi za izvajanje
kadrovske politike;
• premalo upoštevanja principov menedžmenta kompetenc pri določanju
potreb po izobraževanju zaposlenih;
• model se uporablja samo za del razvoja kadrov (npr. za razpise in
sprejemanje novih kadrov);
• razvoj kompetentnosti zaposlenih se ne spreminja;
• organizacija se osredotoča na kompetence kadrov skozi znanje in s tem
zanemarja druge kompetence;
• kadrovski plani organizacije in politika izvajanja izobraževanja niso povezani
s predlogi, pripravljenimi z modelom kompetenc;
• ugotavljajo se samo kompetence potrebne za tekoče poslovne rezultate in
ne, ki so tiste potrebne za strateške načrte;
• vodje niso usposobljeni za menedžment kompetenc na vseh ravneh
organizacije.
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Pri uporabi kompetenc za doseganje ciljev se pojavljajo naslednje pasti in
nevarnosti (Majcen, 2009, str. 302‒303):
• nesistematičen pristop k izgradnji modela in neusklajenost postopkov
sodelujočih posameznikov;
• vodje pridobijo seznam kompetenc in zahtevo po lastni presoji o razvrstitvi
kompetenc po posameznih delovnih mestih;
• izdelan seznam kompetenc, ki je nedefiniran, kar lahko pripelje do različnih
pojmovanj med posamezniki;
• model se uporablja samo kot orodje za ugotavljanje delovne uspešnosti in
za namene izvajanja sistema napredovanja;
• vodje modela kompetenc ne uporabljajo, ker ne dobijo dovolj natančnih
navodil.
Berestneva in drugi (2015, str. 296) v svojem prispevku ugotavljajo, da kljub
številnim teoretičnim in eksperimentalnim študijam še vedno obstaja problem
ocenjevanja strokovnih kompetenc in zahteva nadaljnje študije, saj dobro znani
pojmi ne dajejo dokončnega odgovora na vprašanje o skladnosti oblikovanja in
razvoja kompetenc.

2.5.

METODE UGOTAVLJANJA IN MERJENJA KOMPETENC

Klasične metode ugotavljanja kompetenc temeljijo na tehnikah intervjuja, s
katerimi se ugotavljajo učinkoviti in neučinkoviti vzorci ravnanja posameznikov v
konkretnih organizacijskih vlogah. Podatki se pridobivajo neposredno ali pa s
pomočjo repertoarne liste že vnaprej pripravljenih opisov. Pri klasični metodi se s
končnim naborom kompetenc lahko sestavijo anketni vprašalniki, ki služijo
ocenjevanju organizacijskega vedenja zaposlenih (Mayer in drugi, 2005, str. 3).
Pristopi identifikacije kompetenc so različni, saj so odvisni od časa, sredstev,
informacijske podpore, strokovnjakov, načrtovanega obsega uporabe v sklopu
upravljanja človeških virov, od števila in vrste delovnih mest.
Lucia in Lepsinger (1999, v Miglič, 2012) navajata naslednje metode oziroma
pristope pri ugotavljanju kompetenc:
• metoda ugotavljanja delovnih kompetenc: vprašalniki, opazovanja, fokusne
skupine, intervjuji z izjemni mi in povprečnimi posamezniki ‒ ugotavljanje
razlik, opisi del in nalog;
• metoda splošnega generičnega modela: nakup in prenos že izdelanega
modela;
• metoda prilagojenega generičnega modela: nakup in prilagoditev modela,
na osnovi vnaprejšnjih lastnih ugotovitev;
• metoda prožnih delovnih kompetenc: ugotavljanje kompetenc potrebnih za
delo v spreminjajočih se delovnih razmerah ‒ prihodnost ‒ strateški vidik;
• sistemska metoda osredotočanja: usmerjenost zlasti na tiste kompetence,
ki imajo največji vpliv v organizaciji.
Spencer in Spencer (1993, v Miglič, 2012) v svojem delu »Competence at Work«
opisujeta tri metode za ugotavljanje sistema kompetenc:
• klasični pristop z uporabo vzorcev na osnovi določenih meril:
o opredelitev standardov delovne uspešnosti;
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opredelitev vzorca zaposlenih v skladu z določenimi kriteriji delovne
uspešnosti;
o zbiranje podatkov;
o analiza podatkov in razvoj modela kompetenc;
o preverjanje veljavnosti modela kompetenc;
o navezava modela kompetenc na podsisteme upravljanja človeških
virov;
diskusije s poznavalci, strokovnjaki, nadrejenimi ‒ o lastnostih, ki jih morajo
imeti zaposleni za uspešno opravljanje dela (vedenjski intervjuji);
preučevanje posameznih nalog in delovnih mest ‒ ustrezno, ko v organizaciji
ni dovolj posameznikov, ki bi jih lahko primerjali in ugotavljali izjemno in
povprečno vedenje (analiza dela).
o

•
•

Merjenje kompetenc je enako pomembno kot njihovo oblikovanje v prvi fazi,
njihova uporaba v praksi v zadnji fazi in njihov razvoj ob delu. Pri merjenju osebnih
kompetenc merimo vedenje, znanje in motiviranost, potrebne za opravljanje
določenih vrst dela in nalog na delovnem mestu poleg tega pa ocenjujemo tudi
zaposlitvene kompetence, potrebne pri selekciji in razvoju kadrov (Boštjančič,
2011, str. 38). Osebnostne lastnosti, sposobnosti, spretnosti in strokovno znanje
posameznika se merijo z različnimi metodami. V psihologiji za merjenje teh
kategorij obstaja več različnih pristopov (Boštjančič, 2011, str. 38‒39):
• metoda 360 stopinj ‒ kompetence posameznika ocenijo nadrejeni9,
sodelavci, neposredno podrejeni in samoocenitev;
• ocenjevalni centri;
• intervjuji ‒ selekcijski, razvojni in ocenjevalni;
• psihološko testiranje s testi ‒ testi sposobnosti in osebnostnih lastnosti, testi
koncentracije in dosežka;
• vprašalniki ‒ vprašalniki timskih vlog, vprašalnik stališč in vrednot,
vprašalnik o delovni motivaciji, vprašalnik kariernih sider.
Za ugotavljanje obstoja in stopnje izraženosti določenih kompetenc se uporablja
celosten pristop, pri katerem se zajame večje število kompetenc s čim širšim
naborom oblik in vedenj, ki določeno kompetenco opisuje. Celostni pristop lahko
vključuje eno metodo, ki mora biti zasnovana dovolj široko, ali kombinacijo
različnih metod (Boštjančič, 2011, str. 39).
METODA »DEFINICIJA KOMPETENCE«
Osnovna metoda merjenja je »definicija kompetence«, pri kateri gre za kratek in
enostaven način ugotavljanja, ali določena kompetenca pri posamezniku obstaja ali
ne. S to metodo dobimo le osnovne informacije, ne pa tudi poglobljenega
razumevanja in vpogleda v stopnjo izraženosti posamezne kompetence. Za
ocenjevanje je primerna tudi »lestvica opazovanja vedenja«, s katero ocenjevalec
določi, kako pogosto se določena kompetenca pojavi pri posamezniku (nikoli, redko,
včasih, pogosto, vedno). Kompleksnejša, bolj poglobljena in jasnejša metoda pa je
»lestvica ocenjevanja ključnega vedenja«. Pri tej metodi posamezno kompetenco
določa specifično vedenje zaposlenih, ki naj bi bilo pomembno za uspešno in
učinkovito izvajanje nalog. Oblikovanje lestvice se začne s spoznavanjem ključnih
kompetenc za določeno delovno mesto, ocenjuje pa se jih z enotno številčno ali
opisno lestvico (ocene od 1 do 5 ali od učinkovito do odlično). Četrta metoda
merjenja je »trojna definicija«, ki združuje vse prejšnje metode in vključuje
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definicijo kompetenc, ključno vedenje in reprezentativne primere (Boštjančič,
2011, str. 39 ‒ 40).
OCENJEVALNE LESTVICE
Po izboru metode ocenjevanja kompetenc pripravimo ocenjevalno lestvico, pri
kateri težimo k čim večji veljavnosti in zanesljivosti. Lestvica je lahko številčna ali
opisna, razpon pa ima najpogosteje pet vrednosti s podrobnejšim opisom vsake
stopnje (Boštjančič, 2011, str. 41).
Koraki pri izdelavi seznama kompetenc, ki jih navaja Majcen (2009, str.55):
• dogovor in opis, kaj na splošno razumemo pod pojmom kompetence;
• sestavimo seznam posameznih kompetenc, za katere ugotovimo, da se
pojavljajo v organizaciji;
• vsako kompetenco opišemo in izdelamo definicije kompetenc;
• zadnji korak je izbiranje ustreznih kompetenc za posamezna delovna mesta.
Velik pomen za ustrezno izpeljavo postopka vrednotenja na različne načine
pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc imajo načini oziroma metode, s
pomočjo katerih pri zaposlenih preverjamo, katera znanja in kompetence so si že
pridobili ter v kolikšni meri so te skladne z zahtevanimi standardi. Pri izbiri ustrezne
metode je potrebno upoštevati več dejavnikov, in sicer je izbira metode najprej
odvisna od znanj in kompetenc, ki jih želimo pri posamezniku ugotoviti, ovrednotiti
in potrditi. Na ustrezen izbor metode pa seveda poleg vrst znanja, ki naj bi jih
preverjali, vplivajo tudi značilnosti posameznikov, pri katerih naj bi že pridobljena
znanja, spretnosti in kompetence ugotavljali in potrjevali. V postopkih vrednotenja
je, če želimo na ustrezen način ugotoviti, v kolikšni meri kandidati obvladajo
zahtevane standarde znanj, pomembno, da metode ugotavljanja in potrjevanja
prilagodimo tako namenu, za katerega vrednotenje izvajamo, kot ciljnim skupinam,
pri katerih znanja in kompetence preverjamo. V postopke vrednotenja že
pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc se namreč prijavljajo posamezniki z
različnim namenom vrednotenja (priznavanje ob ponovnem vstopu v izobraževanje,
za iskanje zaposlitve, napredovanje ipd.), različnim obsegom in vrsto tako delovnih
kot življenjskih izkušenj, poleg tega pa se v postopke vključujejo posamezniki z
različno stopnjo formalne izobrazbe in družbenim položajem. Da bi o kandidatu v
postopku vrednotenja dobili čim bolj realno sliko o njegovi usposobljenosti, je
smotrno pri izbiri načina oziroma metode ugotavljanja in vrednotenja kompetenc
vse te značilnosti v čim večji meri upoštevati (Andragoški center Slovenije, 2011,
str. 2).
OPAZOVANJE NA DELOVNEM MESTU
Metoda opazovanja na delovnem mestu je primerna za ocenjevanje kompetenc, ki
jih ne moremo ugotoviti s študijami primerov ali tradicionalnimi testi znanja. Ta
metoda se uporablja za ugotavljanje odnosov do strank in kolegov, storitveno
naravnanost, splošno zavedanje, zmožnost poslušanja itd. Metoda zagotavlja dober
način za ugotavljanje tistih pomembnih kompetenc, ki jih lahko zaposleni razvijajo
z učenjem na delovnem mestu. Pri ocenjevanju na delovnem mestu je pomembno,
da so znanja in spretnosti, ki naj bi jih zaposleni izkazal, jasno opredeljene. Tako
posamezniki kot ocenjevalci vedo, kaj se od posameznika pričakuje. Metoda
ocenjevanja na delovnem mestu je lahko zelo učinkovita, saj je z njo možno poleg
delovnih sposobnosti, oz. ugotavljanja poklicnih kompetenc preverjati tudi t.i.
mehke spretnosti oz. zmožnosti, kot so predanost delu, delovna vnema, vztrajnost,
zanesljivost, odgovornost ipd. Pri tem je pomembno zagotoviti, da se znanje in
Katjuša Piber: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri v logističnem podjetju
stran 22

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

zmožnosti vrednotijo v pogojih, ki so podobni delovnim pogojem, kjer so bile
kompetence pridobljene (Andragoški center Slovenije, 2011, str. 5).
Temeljni nameni uporabe metode so (Andragoški center Slovenije, 2011, str. 6):
• dokumentirati kompetence in zmožnosti, pridobljene na delovnem mestu,
tako da lahko posamezniki razvijejo svojo stopnjo kompetenc in tako
izboljšajo svojo pozicijo na trgu dela;
• narediti kompetence prepoznavnejše za podjetja, tako da lahko razvijejo
ustreznejše možnosti izobraževanja in usposabljanja za zaposlene;
• posameznikom omogočiti, da pripravijo konkretne in natančne opise svojih
kompetenc in delovnih izkušenj, da dobijo boljši vpogled v svojo stopnjo
kompetenc;
• posameznikom omogočiti samoocenjevanje/samovrednotenje kompetenc,
kar je pomemben del procesa vrednotenja.
V postopku vrednotenja pridobljenih kompetenc posameznika se metoda
opazovanja na delovnem mestu pogosto uporablja le kot dopolnilna ali »uvodna
metoda« za ugotavljanje kompetenc. Pogosto se kombinira z različnimi oblikami
samovrednotenja oz. samoocenjevanja. Zaposleni, ki sodelujejo v procesu
vrednotenja, v katerem bodo priznane njihove kompetence, se morajo kompetenc
zavedati in morajo imeti zmožnost posredovanja kompetenc. Slednje se zabeležijo
v dobro organiziranem kvalifikacijskem portfoliju. Ko izvajamo vrednotenje, ki
preveri, ali zaposleni posameznik zadošča določenim standardom kompetenc, je
potrebno najprej ugotoviti in določiti standarde kompetenc za poklic, za katerega
se bodo kompetence vrednotile. V primeru ugotavljanja in vrednotenja kompetenc
za pridobitev npr. nacionalne poklicne kvalifikacije se uporabljajo kot referenčni
okvir na nacionalni ravni sprejeti poklicni standardi in katalogi standardov
strokovnih znanj in spretnosti oz. standardi izobraževalnih programov (Andragoški
center Slovenije, 2011, str. 6).
METODA 360 STOPINJ
Merjenje oziroma ocena posameznikovih kompetenc lahko poteka na zelo različne
načine. Prisotnost ali izraženost kompetenc lahko ocenjuje vodja v sklopu letnega
razgovora, lahko jih podaja vodja v namen nagrajevanja itd. Vendar pa naj
kompleksnejšo in naj zanesljivejšo oceno kompetenc pridobimo s pomočjo metode
360º povratne informacije. Ta metoda pomeni, da se kompetence posameznika
ocenjujejo z vseh možnih vidikov (Biro Praxis d. o. o., 2012):
• samoocena;
• ocena vodje;
• ocena kolegov;
• ocena sodelavcev (vodenih).
Ocenjevanje poteka s pomočjo vprašalnika, v katerem ocenjevalci ocenjujejo
prisotnost posameznih relevantnih vedenj pri ocenjevani osebi (vedenje je vedno
izraženo, vedenje je zelo pogosto izraženo, vedenje je pogosto izraženo, vedenje
je redko izraženo, vedenje ni nikoli izraženo). Osredotočanje na opazna vedenja in
ne na abstraktne kategorije omogoča, da je ocena kompetenc tem bolj točna in
jasna. S tem načinom merjenja kompetenc pridobimo kompleksno oceno, ki je lahko
osnova za razvoj in izobraževanje na področjih, ki so se izkazala kot izzivi (Biro
Praxis d. o. o., 2012).
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Njeno izvorno uporabnost v razvojne in namene usposabljanja zdaj vse pogosteje
dopolnjuje tudi uporaba pri ocenjevanju delovne uspešnosti (letni razgovori), pri
planiranju nasledstev, napredovanju ali celo pri določanju plače oz. nagrajevanju
(Gruban, 2007a).
Videti se samo tako, kot se vidimo sami, torej ozko in pristransko, ne zadostuje.
Zaradi tega je pomemben temelj koncepta metode 360° ocenjevanje s strani
drugih. 90° je praviloma ozka slika, povratna informacija, ki nam jo poda le vodja,
nadrejeni. Ta se sooča s predstavo ali oceno o sebi, kot jo imamo sami (slika 180°).
Do "popolnosti" sliko dopolnjujejo informacije sodelavcev, ki nas in naše delo dobro
poznajo (270°), ali celo mnenje naših podrejenih (360° ali "panoramsko popolna"
slika), kar prikazuje spodnja Slika 1 (Gruban, 2007a).

Slika 1: 360 ‒ stopinjska povratna informacija iz več virov, ki tvorijo celoto
(Gruban, 2007a).
Metoda 360 stopinj običajno temelji na anonimnem raziskovalnem vprašalniku, s
katerim preverjamo oblike vedenja ali kompetence, za katere želimo spremembe
ali razvoj. Vsi udeleženi posameznika primerljivo ocenijo glede različnih vidikov
njegovega dela. Vsebina ocen, ki jih pridobimo s to metodo, je lahko obširna in
raznolika, saj običajno presojamo velik nabor lastnosti ocenjevanega. Metoda
temelji na predpostavki, da je lahko ocena, ki prihaja iz različnih in med sabo
razmeroma neodvisnih virov, zanesljivejša. Metoda je bila sicer zasnovana v
razvojne namene in namene usposabljanja, vendar se v zadnjem času vse pogosteje
uporablja tudi pri ocenjevanju delovne uspešnosti in kot osnova za nagrajevanje in
napredovanje (Boštjančič, 2011, str. 148).
»COMPETENCE MANAGEMENT TOOL« ALI ORODJE ZA UPRAVLJANJE KOMPETENC
Decius in Schaper (2017) sta v raziskovalnem projektu razvila orodje »Competence
Management Tool« (v nadaljevanju CMT) ali orodje za upravljanje kompetenc, ki
vključuje merjenje strokovnih, medosebnih, metodičnih kompetenc in kompetenc,
ki temeljijo na znanju. Orodje ima na voljo tudi dodatke za verbalne spretnosti in
spretnosti, pridobljene izven dela (hobiji v prostem času) (Decius in Schaper, 2017,
str. 376).
Orodje je instrument za merjenje kompetenc za podporo malim in srednje velikim
podjetjem, pri opravljanju analiz za ustrezne kompetence. Temelji na smernici za
kvalitativno kadrovsko načrtovanje v sklopu tehničnih in organizacijskih inovacij.
Orodje pokriva štiri osnovne kompetenčne domene (Decius in Schaper, 2017, str.
378‒379):
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strokovna usposobljenost ali profesionalne kompetence, ki vključujejo vse
sposobnosti in spretnosti, neposredno povezane z delovnim procesom
(priprava na delovnem mestu ipd.);
medosebne kompetence, ki vključujejo ustrezno vedenje v stiku z ljudmi
(komunikacija, urejanje in usklajevanje nalog ipd.);
metodične kompetence, ki vključujejo senzorično in miselno izvedbo
(načrtovanje, odločanje, zaznavanje in obdelava informacij);
kompetence, temelječe na znanju, ki vključujejo kognitivne informacije
(znanje o procesu, izdelku, varnostne informacije ipd.).

Zaradi pomembnosti verbalnih sposobnosti so naknadno dodali še peto domeno, in
sicer komunikacijske kompetence (govor, pisanje, poslušanje in branje).
Vsaka domena kompetenc je sestavljena iz več podkompetenc, ki jih mora podjetje
posebej določiti za določeno delovno mesto ali funkcijo. Podjetje mora določiti
dejanske ali prihodnje zahteve glede kompetenc za določeno delo, ki temelji na že
obstoječih opisih delovnih mest. Poudarek na dejanskih potrebah kaže na trenutne
razvojne potrebe. Bodoče zahteve na delovnem mestu so sicer bolj dragocene od
dejanskih, vendar zahtevajo konkretne zamisli o potencialnih potrebah in trendih.
Za predvidevanje prihodnjih potreb na delovnih mestih lahko podjetja uporabljajo
tehnike upravljanja strateških kompetenc, zlasti dinamične pristope, ki sledijo
podjetniškim strategijam (Decius in Schaper, 2017, str. 379).
Naslednji korak pri izvajanju vključuje določanje želenih vrednosti za vsako izmed
kompetenc. Vrednosti morajo biti izbrane realno, bodisi na osnovi dejanskih ali
prihodnjih zahtev za delovno mesto. Sodelujoči skupaj določijo vrednosti z uporabo
naslednjega ključa:
• 0: znanje ni potrebno / ravnanje ni potrebno;
• 1: zahtevano osnovno znanje/ osnovno ravnanje;
• 2: zahtevano znanje/ zahtevano ravnanje v standardnih primerih;
• 3: visoko zahtevano znanje/ zanesljivo ravnanje v izjemnih primerih.
Drugi korak v tem sklopu vključuje določanje frekvenčnih ocen za vsako
kompetenco, kar pomeni, kako pogosto je potrebna posamezna kompetenca za
uspešno opravljanje nalog. Za oceno tega pojava si sodelujoči pomagajo z
naslednjim ključem:
• 0: zahteva po kompetenci se nikoli ne pojavi pri nalogi;
• 1: zahteva po kompetenci se pojavi samo v izjemnih primerih;
• 2: zahteva po kompetenci je del običajnih nalog in se pojavlja v
nepravilnih intervalih;
• 3: zahteva po kompetenci se pojavlja v dnevni rutini.
V nadaljnjem postopku uporabnik orodja ocenjuje vse zaposlene v vsaki od
kompetenc. Vsak izmed zaposlenih mora biti ocenjen neodvisno od drugih
zaposlenih. Sledi primerjava želenih in dejanskih vrednosti posamezne kompetence,
katere rezultat je dobljena vrzel, ki kaže na to, ali so kompetence nad ali pod
ciljnimi vrednostmi (Decius in Schaper, 2017, str. 376).
Zanimivost tega orodja je ugotavljanje kompetenc, ki jih zaposleni pridobivajo v
svojem prostem času s hobiji ali prostovoljnimi dejavnostmi. Orodje namreč vsebuje
seznam 14 področij, kot na primer računalniško znanje, šport, tehnične/mehanske
naloge, posredovanje znanja ipd. Te kompetence lahko orodje poveže z
zastavljenimi področji kompetenc, ki temeljijo na znanju. Tako se lahko na primer
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kompetenca »poučevanje sodelavcev« povezuje s kompetenco iz prostega časa
»posredovanje znanja«. Vendar lahko kompetence prostega časa izvemo le tako, če
se z vsakim zaposlenim dobro pogovorimo, da lahko izvemo za njegove aktivnosti in
hobije v prostem času, iz katerih izhajajo kompetence (Decius in Schaper, 2017,
str. 376).
Kadrovski menedžerji lahko z uporabo orodja predvidijo razvojne potrebe, imajo
pregled nad razpoložljivimi kompetencami, podatke o prednostih ter podatke za
načrtovanje usposabljanja. Orodje lahko pomaga pri izvajanju menedžmenta
kompetenc. Zlasti izpolnjuje merila praktično usmerjenega orodja, ki je
obvladljivo, pregledno, uporabno za različne naloge v zvezi z razvojem kadrov in ki
ustreza potrebam upravljanja kompetenc v podjetjih (Decius in Schaper, 2017, str.
380‒383).
Izvajanje instrumentov in orodij za sistematično upravljanje kompetenc je
pomembno pri prihajajočih in prevladujočih trendih proizvodnih in poslovnih
procesov. Takšna orodja pomagajo prepoznati spreminjajoče se profile zahtev
delavcev v času in razvijanje usmerjenih rešitev za oblikovanje dela v skladu s
tehničnimi in organizacijskimi spremembami (Decius in Schaper, 2017, str. 383).

2.6.

MENEDŽMENT KOMPETENC

Menedžment kompetenc pomeni upravljanje s kompetencami oziroma
prepoznavanje potrebnih kompetenc za delo, ugotavljanje kompetentnosti
zaposlenih, načrtovanje sprememb obstoječih kompetenc, izboljševanje obstoječih
in pridobivanje novih kompetenc, vključevanje nove, višje stopnje kompetentnosti
v delovni proces, v proces doseganja ciljev za sedanje poslovne rezultate in za
strateške programe (Majcen, 2009, str. 35).
Poslovni procesi se nenehno razvijajo in spreminjajo, zato menedžment kompetenc
ne sme biti le enkraten projekt. Podjetje ima dolgoročno korist od menedžmenta
kompetenc samo, če model redno ažurira, tako da bo pravočasno določal in
zagotavljal kompetence za strateške cilje, sistematično izvajal sistem razvoja
kadrov, zagotavljal delovno okolje ter sistem vodenja, da zaposleni z veseljem in
ponosom uporabljajo svoje kompetence. Menedžment kompetenc mora postati
sistematično voden in stalen proces, v katerem se ciklično obnavljajo ter razvijajo
vsi trije sestavni deli (Majcen, 2009, str. 37).
Menedžment kompetenc pomeni celosten, povezan proces obravnave in uporabe
kompetenc, ki poteka od določanja za delo potrebnih kompetenc oziroma izgradnje
modela kompetenc prek uporabe modela za pripravo dovolj kompetentnih kadrov
za potrebe delovnega procesa, za ustrezno uporabo dosežene kompetentnosti v
delovnem procesu, za doseganje ciljev (Majcen, 2009, str. 244).
Svetlik in Kohont (2005, str. 71) v svojem prispevku o uvajanju in uporabi kompetenc
povzemata temeljne prednosti, ki jih upravljanje kompetenc prinaša organizaciji:
• povezuje upravljanje človeških virov s strategijo, poslovnimi procesi in cilji
organizacije;
• povezuje podsisteme upravljanja človeških virov v celoto;
• približuje upravljanje človeških virov uporabnikom;
• omogoča prožno odzivanje na spremembe;
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olajša delo linijskim vodjem;
nagrajuje znotraj organizacije pričakovane kompetence;
spodbuja pretok znanja in razvoj zaposlenih;
izraža kulturo, vrednote in usmeritve organizacije;
pripomore k uspešnosti organizacije.

Mala in srednja podjetja se spoprijemajo z različnimi izzivi menedžmenta
kompetenc. Potrebno je izvajanje strateško usmerjenega menedžmenta kompetenc
in ne samo izvajanje obvladljivih in veljavnih instrumentov za merjenje razvoja
sposobnosti. Proces upravljanja kompetenc (opredelitev potreb po kompetencah za
različna delovna mesta v podjetju, merjenje ugotovljenih kompetenc v zvezi z
zaposlenimi in sistematično izvedbo razvojnih ukrepov za delovna mesta, pa tudi
izvajanje in vrednotenje razvojnih ukrepov) je treba izvajati v procesu upravljanja
s človeškimi viri (Decius in Schaper, 2017, str. 380‒383).
Poleg tega morajo biti protagonisti menedžmenta kompetenc dobro usposobljeni,
kar pomeni, da odgovorni kadri in linijski vodje ne smejo biti obveščeni le o
ustreznosti te naloge, temveč morajo biti tudi usposobljeni za izvajanje procesa.
Nenazadnje mora biti upravljanje strateških kompetenc na vseh kadrovskih stopnjah
uveljavljeno in sprejeto kot pomemben strateški cilj celotne družbe (Decius in
Schaper, 2017, str. 380‒383).
Upravljanje človeških virov na osnovi kompetenc se šteje kot uspešen in vodilni
model za razvoj zasebnega sektorja in je obenem tudi ena osrednjih tem v
sodobnem razvoju javnih storitev. Menedžment na osnovi kompetenc sprejemajo
kot sistem za določanje in razlago specifičnih sposobnosti ‒ znanja, spretnosti in
vedenjskih potreb za določeno delovno mesto ter zagotavljanje uspešnega dela
(Skorková, 2016, str. 227).

2.7.

KOMPETENCE KADROVSKIH STROKOVNJAKOV

Poklic, povezan s človeškimi viri, se je začel s kadrovskimi strokovnjaki, ki so se
osredotočali na zahteve in pogoje dela, ki so zaposlenim omogočali pošteno in
enakopravno obravnavo. Danes se poslovni svet sooča z velikimi spremembami.
Strokovnjaki s področja človeških virov morajo storiti več kot le urejati zaposlitvene
pogoje, saj morajo tudi dobro opazovati, razumeti in se prilagajati poslovnim
trendom. Taki strokovnjaki, ki se odzivajo na spreminjajoče se poslovne pogoje,
morajo pokazati nove kompetence. Tako torej strokovnjaki s področja človeških
virov, ki so bili uspešni v prejšnjih desetletjih, danes ne bi bili več učinkoviti.
Strokovnjak za upravljanje s človeškimi viri načrtuje, usmerja in koordinira
aktivnosti upravljanja s človeškimi viri (v nadaljevanju UČV) v organizaciji, z
namenom optimalne aktivacije človeških virov v smeri strateških usmeritev
organizacije. Opravlja dejavnosti pridobivanja, izbiranja, razvoja, usposabljanja,
nagrajevanja zaposlenih ipd. v skladu s pravnim okvirom, v katerem deluje
organizacija (Tracey in Charpentier, 2004, str. 390, v Kohont, 2005a, str. 102).
Strokovnjake UČV lahko delimo na generaliste ali na specialiste, odvisno od tega,
katere naloge opravljajo. Generalisti opravljajo v glavnem vse naloge v zvezi s
človeškimi viri, medtem ko specialisti opravljajo samo določene naloge po področjih
(izobraževanje, pridobivanje kadrov, delovno pravo ipd.) (Možina idr., 2002, str.
408).
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Poznamo štiri najpomembnejše vloge današnjih kadrovskih strokovnjakov (Ulrich,
1997, str. 24‒37):
• strateški partner, ki je usmerjen na strateška vprašanja, sodeluje pri
oblikovanju poslovne strategije, skrbi za povezovanje strateške in poslovne
strategije na način, da strategijo prenaša v prakso menedžmenta človeških
virov;
• upravljalec sprememb, ki vodi procese implementacije sprememb v
organizaciji in je pobudnik sprememb organizacijske kulture;
• zaveznik zaposlenih, ki z razumevanjem značilnosti in potreb zaposlenih
zagotavlja in spodbuja prispevek vsakega posameznika k uspehu organizacije
ter se identificira z zaposlenimi;
• funkcionalni strokovnjak, ki zagotavlja učinkovitost izpeljave kadrovskih
procesov.
Temeljne naloge kadrovskih strokovnjakov obsegajo naslednja področja (Armstrong,
1994, str. 72‒75, v Boltin, 2016, str. 40‒41):
• priprava organizacijske strukture in delovnih mest ter spremljanje
uspešnosti organizacije (sistemizacija delovnih mest, oblikovanje delovnih
enot in skupin);
• načrtovanje, pridobivanje in izbor zaposlenih;
• usposabljanje in razvoj zaposlenih (ugotavljanje izobraževalnih potreb,
izobraževanje in usposabljanje, menedžment karier);
• vrednotenje dela in plačni sistem glede na uspešnost (nagrade in druge
ugodnosti);
• skrb za delovna razmerja, vključevanje zaposlenih v postopke odločanja,
komunikacija z zaposlenimi, sodelovanje s sindikati;
• zagotavljanje varstva pri delu, zagotavljanje zdravstvenega varstva (skrb za
zdravje, dobro počutje in blaginja zaposlenih);
• urejanje zaposlitvene administracije, kadrovski informacijski sistem.
Kohont (2005a, str. 110) z analizo delovnih mest v oddelkih za UČV ugotavlja, da
lahko v velikih slovenskih organizacijah ločimo osem različnih vlog strokovnjakov za
UČV: direktor podjetja UČV, vodja kadrovanja, vodja izobraževanja, strokovni
sodelavec kadrovik, strokovni sodelavec za izobraževanje in razvoj kadrov, vodja
projektov, pravnik za delovno pravne zadeve in referent. V majhnih organizacijah
strokovnjaki UČV opravljajo manj različnih vlog, zato jih avtor loči na direktorja
področja UČV, strokovnega sodelavca kadrovika in strokovnega sodelavca za
izobraževanje in razvoj kadrov.
V tuji kot tudi domači literaturi lahko najdemo kar nekaj kompetenčnih profilov
strokovnjakov za UČV. Eden prvih takih in zelo znanih je nastal v študiji ameriških
menedžerjev, katere avtor je Boyatzis leta 1982. V tej študiji so opredelili štiri
skupine kompetenc: uporaba družbene moči, pozitiven pogled, upravljanje
skupinskega procesa in samoocena (Boyatzis, 1982, str. 138). Drugi poznan avtor na
tem področju je Ulrich, ki v knjigi »Human Resource Champions« navaja tri osnovne
kategorije kompetenc: poznavanje poslovanja podjetja, funkcionalna strokovnost
in upravljanje sprememb (Ulrich, 1997). Na področju tuje literature je bilo izdelanih
ogromno kompetenčnih modelov in profilov UČV, ki so jih oblikovali s pomočjo
raziskav, kot tudi tistih, ki so jih oblikovale svetovalne organizacije. Kohont (2005a,
str. 109‒110) v svoji magistrski nalogi s primerjavo raziskav iz tuje literature
povzema naslednje kompetence strokovnjakov za UČV:
• analitično, konceptualno mišljenje;
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inovativnost, kreativno reševanje problemov;
strateško razmišljanje/delovanje;
poznavanje poslovanja, poslovnega okolja;
komunikativnost;
iskanje informacij;
osredotočenost na kupce, uporabnike, storitve;
prepričevanje in vplivanje;
timsko delo;
usmerjenost k ciljem;
vodenje in menedžment;
uporaba virov;
strokovnost, »tehnične« kompetence;
fleksibilnost;
prenos, aktivacija in razvoj znanj;
kooperativnost;
uporaba IT.

Novak in drugi (2015) so v svojo raziskavo vključili študente študijskega programa
Organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov, da bi
raziskovali prisotnost kadrovskih kompetenc in njihov odnos do dodatnega
izobraževanja in usposabljanja na področju teh kompetenc. Za namen raziskave je
bilo določenih 15 kadrovskih kompetenc, in sicer vodenje, strateško razmišljanje,
timsko delo, komuniciranje, upravljanje sprememb, odločanje in odgovornost,
ustvarjalnost in inovativnost, profesionalnost, usmerjenost k ljudem, usmerjenost k
rezultatom, poslovno znanje, organizacija dela in časa, natančnost, analitično
mišljenje in uporaba IKT. Študenti so v raziskavi podajali samoocene glede razvitosti
kadrovskih kompetenc, kjer so najnižjo vrednost pripisali strateškemu mišljenju,
kar pa ne pomeni, da kompetenca med študenti ni prisotna. Najvišjo vrednost so
anketiranci pripisali kompetencam usmerjenost k ljudem, ustvarjalnost in
inovativnost ter komunikacija. Študenti so ocenjevali tudi kompetence, za katere
menijo, da obstaja potreba po dodatnem izobraževanju in usposabljanju. Najvišja
povprečna ocena v tem sklopu je bila dodeljena kompetencam kreativnost in
inovativnost ter timsko delo. Danes je za kadrovskega strokovnjaka pomembno, da
razvije kreativnost in inovativnost, zlasti zaradi sposobnosti prilagajanja nenehnim
spremembam, prestrukturiranja in prenosa inovacij v svojo dejavnost, pa tudi
zaradi njihovega posrednega vpliva na uspešnost podjetja. Razvoj kompetence za
timsko delo pomaga strokovnjaku, da razvije sposobnost oblikovanja delovnih
skupin, osredotočenih na doseganje ciljev, in sposobnost izbire primernih članov v
timu (Novak in drugi, 2015).
Raziskava je pokazala tudi, da se študenti v glavnem strinjajo s tem, da študijski
program Organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov
omogoča pridobivanje in razvijanje kompetenc za uspešno opravljanje nalog, ki se
nanašajo na delo strokovnjaka s področja človeških virov. Študenti se zavedajo
pomena razvijanja kadrovskih kompetenc in večina izmed njih je tudi izrazila željo
po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, poleg študija (Novak in drugi, 2015).
Stanovska organizacija kadrovskih strokovnjakov, ki je združena v Slovenski
kadrovski zvezi (v nadaljevanju KZS), deluje pri nas že od leta 1981. V sklopu zveze
je leta 2013 nastal dokument »Standardi slovenske kadrovske stroke«. Dokument
vsebuje kompetence in standarde, ki veljajo kot priporočilo za strokovnjake, ki
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opravljajo svoje delo na kadrovsko‒izobraževalnem področju oz. se ukvarjajo s
kadrovsko stroko. Namen standardov je, da postanejo vodilo pri izobraževanju in
razvoju kadrovskih strokovnjakov. V dokumentu sta opredeljeni dve karierni stopnji,
in sicer kadrovski menedžer in kadrovski strokovnjak, slednji pa je v tem primeru
opredeljen kot generalist (KZS, 2013).
Standarde sestavlja osem glavnih kompetenc (KZS, 2013):
• uporaba strokovnega znanja: prispevati k uspešnemu poslovanju z
uveljavljanjem strokovnega znanja in dobrih praks menedžmenta človeških
virov;
• medosebni odnosi: dobro sodelovati in spodbujati sodelovanje med drugimi
z namenom zagotavljanja učinkovitih kadrovskih storitev in organizacijske
uspešnosti;
• vodenje: agilno voditi procese in pobude v organizaciji, tako da jih
sodelavci in drugi deležniki vzamejo za svoje;
• komuniciranje: oblikovati in izmenjavati učinkovite informacije za
prepričljivo komuniciranje z različnimi deležniki na vseh ravneh
organizacije in izven nje;
• menedžment raznolikosti in vključevanja: delovati in uspešno izvajati
menedžment človeških virov (v nadaljevanju MČV) znotraj in izven meja ter
v različnih kulturah in okoljih;
• etično ravnanje: uveljavljati temeljne vrednote, integriteto in odgovornost
v osebnem, strokovnem in poslovnem delovanju v organizaciji in izven nje;
• kritično presojanje: pri odločanju in oblikovanju predlogov uporabljati
celovite informacije za ovrednotenje organizacijskih in poslovnih učinkov
ter vplivati na ljudi, okolje in družbo;
• poslovna usmerjenost: ustvarjati pozitiven vpliv MČV na uspešnost
poslovanja prek razumevanja širšega poslovnega okolja in poslovnih vsebin
delovanja organizacije in panoge.
Pod vsako od teh osmih kompetenc so opisana znanja, veščine in lastnosti oziroma
pod‒kompetence, ki so naštete v Tabela 1, ter pričakovano vedenje za posamezno
kompetenco.
1. UPORABA
STROKOVNEGA
ZNANJA
Strateški menedžment
Načrtovanje človeških virov in
zaposlovanje
Organizacija in oblikovanje dela
Proces zagotavljanja uspešnosti
sodelavcev
Usposabljanje in razvoj sodelavcev,
menedžment talentov
Menedžment znanja
Menedžment ustvarjalnosti in
inovativnosti
Plače, nagrajevanje in ugodnosti
Dobro počutje, zdravje in varnost pri
delu
Individualna in kolektivna delovna

2. MEDOSEBNI ODNOSI
Usmerjenost k ljudem
Usmerjenost k strankam (notranjim in
zunanjim)
Odnosi z deležniki
Mreženje
Vidnost in prepoznavnost
Verodostojnost
Menedžment konfliktov
Transparentnost
Odzivnost
Mentorstvo
»Coaching«
Vplivanje
Timsko delo
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razmerja
Kadrovski procesi in orodja
Kadrovski informacijski sistem
Mednarodni MČV
Obvladovanje tveganj MČV
Osnove psihologije in sociologije
Svetovanje vodjem in sodelavcem
Samo‒organiziranost

Medsebojno spoštovanje
Prepoznavanje konteksta

3. VODENJE
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

4. KOMUNICIRANJE
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 informacijsko‒
komunikacijske tehnologije in
družbenih
medijev za komunikacijo
6. ETIČNO RAVNANJE

5. MENEDŽMENT RAZNOLIKOSTI
IN VKLJUČEVANJA
Mednarodna in globalna perspektiva
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
7. KRITIČNO PRESOJANJE
Kritično razmišljanje
Radovednost in raziskovanje
Merjenje in ocenjevanje

Osebna in strokovna integriteta ter
integriteta vedenja
Delovanje v skladu z najvišjimi
strokovnimi standardi
Kredibilnost
Osebni in strokovni pogum
Razvijanje zaupanja
Vzpostavljanje in razvijanje iskrenih
odnosov

8. POSLOVNA USMERJENOST
Strateška usmerjenost
Znanje o poslovanju
Organizacijska znanja
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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

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
Interdisciplinarnost
Tabela 1: Kadrovske kompetence strokovnjakov, ki svoje delo opravljajo na
kadrovsko‒izobraževalnem področju (KZS, 2013).
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3. RAZISKOVALNI DEL
3.1.

PREDSTAVITEV OKOLJA RAZISKAVE

Izbrano podjetje je eno od vodilnih logističnih družb na svetu, in sicer kot vodilni
ponudnik zračnih in pomorskih logističnih storitev. Družba je prisotna na več kot
850 lokacijah, v več kot 150 državah in z ekipo več kot 30.000 zaposlenih.
V organizaciji so močno osredotočeni na svoje stranke, iskreno zavzeti za svoje
zaposlene, nenehno usmerjeni k finančnemu uspehu in strastno zavezani svetu.
Za namen in potrebe raziskovalnega dela smo se osredotočili samo na slovenski del
družbe, ki je bil ustanovljen leta 1996 in posluje na treh lokacijah, strateško
razdeljenih po državi. Podjetje ima v Sloveniji trenutno 59 zaposlenih.
Temeljne vrednote podjetja so medsebojno spoštovanje, timsko delo,
osredotočenost h kupcem in zaposlenim, skrb za okolje.
Poslovni in strateški cilji so postati vodilno podjetje na svojem področju. Biti prva
izbira tako pri kupcih/strankah kot tudi pri bodočih zaposlenih in nenazadnje tudi
pri vlagateljih (Podjetje X, 2018).
3.1.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Organizacijska struktura se v podjetju deli na direktne in indirektne funkcije.
Direktne funkcije so vezane na posel oziroma samo dejavnost (letalski in ladijski
promet), indirektne pa so vezane na podporne procese (finance in računovodstvo,
upravljanje s človeškimi viri, upravljanje poslovnih procesov, prodaja in marketing).
Vsaka poslovna enota ima svojega vodjo pisarne, ki skrbi za nemoteno opravljanje
dela in procesov. Vsak oddelek ima svojega menedžerja, znotraj vsakega oddelka
pa so še področni vodje timov in specialisti. Kadrovska služba skupaj z menedžerji
posameznih oddelkov skrbi za ažurno prilagajanje sistemizaciji glede na trenutne
potrebe trga (Podjetje X, 2018). Makro-organizacijsko shemo prikazuje Slika 2,
mikro-organizacijsko shemo upravljanja s človeškimi viri pa prikazuje Slika 3.
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Slika 2: Makro-organizacijska shema družbe (Podjetje X, 2017).

Slika 3: Mikro-organizacijska shema ‒ upravljanje s človeškimi viri ali ang.
»Human resources«(v nadaljevanju HR) (Podjetje X, 2017).
3.1.2. POSNETEK IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
Preden začnemo z določanjem kakršnih koli kompetenc, naredimo pregled
obstoječega stanja v organizaciji. Potrebno je pregledati vse dejavnike, ki vplivajo
na vedenje in ravnanje, ki je tipično in zaželeno v organizaciji, kot so (Vukasovič –
Žontar, 2008, str. 4,2,10):
• temeljne vrednote, ki jih podjetje neguje in spoštuje;
• poslovne potrebe, ki narekujejo neko vedenje in ravnanje ali potrebo po
konkretnih znanjih, sposobnostih, zmožnostih in podobno;
• vizija in strategija poslovanja;
• konkretne zahteve dela in poslovnih procesov ter ugotavljanje njihove
medsebojne povezanosti z zahtevami delovnih mest.
V podjetju smo opravili pogovor s specialistom za upravljanje s človeškimi viri, ki
nam je dal vpogled v obstoječe stanje podjetja. Zanimalo nas je predvsem, kakšno
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je stanje podjetja na področju kompetenc, torej kaj ima podjetje že izdelano v
zvezi s pričakovanimi lastnostmi, sposobnostmi, znanji ipd. zaposlenih. Ugotovili
smo, da organizacija do sedaj še nima izdelanih nobenih kompetenčnih modelov ali
profilov za katerokoli delovno mesto. Imajo dobro izdelan pravilnik o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki so ga nazadnje dopolnili in sprejeli
1.12.2017. Pravilnik vsebuje naslednje elemente (Podjetje X, 2017):
I.
Uvodne določbe,
II.
Notranja organizacija,
III.
Sistemizacija delovnih mest,
IV.
Objava in razpis delovnega mesta,
V.
Razporeditev na delovna mesta,
VI.
Prehodne in končne določbe,
ter naslednje priloge:
• Organizacijska shema družbe,
• Opisi delovnih mest.
OPISI DELOVNIH MEST
Delovna mesta se določijo na osnovi delovnega procesa družbe in so sistemizirana,
tako da združujejo istovrstne aktivnosti, ki zahtevajo enako stopnjo strokovne
usposobljenosti, približno enako stopnjo pristojnosti in odgovornosti ter enaka
praktična oz. dodatna znanja in jih ob upoštevanju zahtev za posamezno delovno
mesto lahko izvaja isti delavec (Podjetje X, 2017).
Delovno mesto je opredeljeno z vidika:
• vsebine (dela in naloge);
• pristojnosti in odgovornosti za delo;
• zahtevanih pogojev za zasedbo delovnega mesta;
• naporov (umskih in telesnih);
• vplivov okolja in
• ostalih posebnih pogojev.
Vsako delovno mesto je v sistemizaciji prikazano v sklopu:
• organizacijskih shem;
• opisa delovnega mesta;
Opis delovnega mesta obsega naslednje podatke:
• naziv organizacijske enote;
• naziv in šifra delovnega mesta;
• nadrejeni in podrejeni;
• dela in naloge delovnega mesta;
• pristojnosti in odgovornosti;
• zahteve delovnega mesta (stopnja izobrazbe, smer, poklic, funkcionalna znanja,
delovna doba, poskusno delo);
• vplivi okolja, delo z večjo nevarnostjo;
• zakonske določbe in omejitve;
• odpovedni roki;
• konkurenčna klavzula;
• drugi podatki.
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Vsako delovno mesto poleg običajnih opravil, ki so opredeljena v opisu delovnega
mesta, obsega tudi različne druge naloge in aktivnosti, ki jih v sklopu delovnih
potreb in organizacije delavcem odreja neposredno ali višje nadrejeni ter jih je
delavec dolžan opraviti, če ustrezajo njegovi strokovni in delovni usposobljenosti.
Če se spremeni vsebina del ali zahteve posameznega obstoječega delovnega mesta
oz. se pojavi potreba po sistemizaciji novega delovnega mesta, pripravi vodja
organizacijske enote predlog opisa del in nalog ter zahtev in pogojev, ki so potrebni
za opravljanje del na delovnem mestu. Predloge pregleda in strokovno obdela vodja
upravljanja s človeškimi viri ter jih predloži direktorju v potrditev.
Opis delovnega mesta specialista za upravljanje s človeškimi viri je predstavljen v
Tabela 2: Opis delovnega mesta specialista za upravljanje s človeškimi viri (Podjetje
X, 2017). Znotraj opisa delovnih mest lahko razberemo nekatere lastnosti in znanja,
ki so potrebna za opravljanje nalog.

OPIS DELOVNEGA MESTA
1. Organizacijski podatki:
1.1 Organizacijska enota:
1.2 Delovno mesto:

HR (ang.»Human resources«)
Specialist upravljanja s človeškimi viri/HR
specialist
Vodja upravljanja s človeškimi viri
/

Šifra: X

1.3 Nadrejeni:
1.4 Podrejeni:
2. Opis delovnega mesta:
2.1 Dela in naloge:
• Izvajanje administrativnih del v zvezi z urejanjem delovnih razmerij
(prijave/odjave, pomoč pri pripravi pogodb in aneksov, urejanje zdravstvenega
varstva).
• Izvajanje kadrovskih aktivnosti za delavce (priprava potrdil, izjav, izpolnjevanje
obrazcev,...).
• Vodenje kadrovskih evidenc.
• Priprava »inputov« za obračun plač.
• Priprava različnih poročil, obrazcev ter drugih statističnih pregledov v zvezi s
kadri (skladno s potrebami krovne organizacije, kadrovske zakonodaje oz.
nadrejenega).
• Arhiviranje kadrovske dokumentacije.
• Izgradnja in vzdrževanje baze potencialnih sodelavcev.
• Izvajanje aktivnosti, vezanih na razvoj kadrov (letni razgovori, izobraževanja,
usposabljanja, usmerjanja, vzpostavitev baze perspektivnih kadrov...).
• Proučevanje in iskanje metod nematerialnega motiviranja zaposlenih.
• Sodelovanje pri internem in eksternem komuniciranju, vezano na kadrovsko
področje.
• Izvajanje in upoštevanje vseh navodil in zahtev za zagotavljanje zdravja in
varstva pri delu.
• Opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenega.
2.2 Pristojnosti:
• skladno z opisom DM
2.3 Odgovornosti:
• za rezultate
poslovanja:

DA, v sklopu svojega delovnega mesta
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•
•

NE
za vodenje ljudi:
za kakovostno in
v sklopu opisa delovnega mesta
ažurno delo:
osebni računalnik
• za delovna sredstva:
3. Zahteve delovnega mesta:
3.1 Stopnja izobrazbe:
raven 6/1
3.2 Smer izobrazbe:
ekonomska, kadrovska ali druga ustrezna smer
3.3 Poklic:
kadrovik, ekonomist ali drug ustrezen poklic
3.4
Funkcionalna aktivno znanje angleškega jezika,
znanja:
aktivno znanje Microsoft Office
3.5 Delovne izkušnje:
2 leti
3.6 Poskusno delo:
3 mesece
4. Vplivi okolja
4.1 Težji in umazani pogoji dela:
NE
4.2
Dela,
izpostavljena
posebnim
NE
nevarnostim:
4.3 Potrebna uporaba zaščitnih sredstev: NE
5. Delo z večjo nevarnostjo:
5.1 poškodb:
NE
5.2 zdravstvenih okvar:
NE
6. Ustreznost DM za:
6.1 Ženske:
DA
6.2 Nosečnice:
DA
6.3 Starejše:
DA
6.4 Invalide:
DA*, mnenje pooblaščenega zdravnika
DA*, pomožna dela pod nadzorom (predhodna
6.5 Mladostnike (od 15 do 18 leta
napotitev
na
zdravstveni
pregled,
starosti):
usposabljanje VZD)
DA*, pomožna dela pod nadzorom (predhodna
6.6 Študente, dijake na praksi:
napotitev
na
zdravstveni
pregled,
usposabljanje VZD)
7. Ostali posebni pogoji:
7.1 Deljen delovni čas:
NE
7.2 Nočno delo:
NE
7.3 Delo ob nedeljah in praznikih:
NE
7.4 Pripravljenost:
NE
7.5 Ostalo:
NE
8. Prepovedi / omejitve :
8.1 Konkurenčna klavzula:
NE
8.2 Odpovedni rok:
skladno z veljavnim ZDR
9. Dodatni komentarji:

/
Pripravil:
Vodja upravljanja s človeškimi viri

Odobril:
Direktor družbe

Tabela 2: Opis delovnega mesta specialista za upravljanje s človeškimi viri
(Podjetje X, 2017).
Podjetje spada med srednje velike družbe, saj ima zaposlenih 59 posameznikov.
Zaradi velikosti družbe imajo za svoje potrebe na delovnem mestu specialista za
upravljanje s človeškimi viri zaposlenega samo enega delavca in prav tako tudi na
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mestu vodje za upravljanje s človeškimi viri. Oba zaposlena v upravljanju človeških
virov sta torej generalista in pokrivata več področij človeških virov v različnih
obsegih.
Podjetje opredeljuje delo na področju človeških virov kot vlogo, ki se osredotoča
na podporo delovne sile z namenom, da zagotavlja izpolnjevanje svojih potreb po
virih na način, da privablja, razvija in ohranja sposobne ljudi v organizaciji. V zvezi
z UČV v podjetju opredeljujejo sedem področij, ki so v domeni zaposlenih v
kadrovski funkciji, in sicer (Podjetje X, 2018):
• Vodenje upravljanja s človeškimi viri ‒ upravljanje kadrovske funkcije,
usklajevanje kadrovske dejavnosti s poslovno strategijo za podporo poslovnih
ciljev in vplivanje na strateško usmeritev poslovanja s perspektivnimi
zaposlenimi. Spodbujajo preoblikovanje in spremembe kadrovskega področja,
da bi povečali sposobnost ljudi.
• Menedžment talentov in pridobivanje talentov ‒ načrtovanje, upravljanje
zaposlovanja in talentov z namenom zagotavljanja izbire, integracije,
angažiranja, privabljanja in ohranjanja ljudi znotraj organizacije za
zadovoljevanje sedanjih in prihodnjih potreb.
• Nadomestila in ugodnosti ‒ oblikovanje in izvajanje programov v zvezi z
nadomestili in ugodnostmi zaposlenih, ki so usklajeni s strategijo podjetja;
nadzorovanje ravni plač zaposlenih z zunanjo in notranjo vrednostjo delovnih
mest ter uspešnostjo zaposlenih ter ohranjevanje skladnosti z pravnimi
zahtevami.
• Učenje/izobraževanje in razvoj ‒ oblikovanje in razvoj rešitev ter orodij za
izobraževanje/učenje ter razvoj zaposlenih, ki razvijajo učinkovitost in
potencial zaposlenih v skladu s poslovnimi potrebami in najboljšimi praksami.
• Odnosi z zaposlenimi ‒ načrtovanje, izvajanje in razvoj strategije odnosov v
skladu s poslovnimi potrebami; ustvarjanje poštenih, spoštljivih, raznolikih in
visoko učinkovitih rešitev, ki omogočajo učinkovito reševanje odnosov.
• Skupne storitve/izmenjava ‒ zagotavljanje kadrovskih storitev, izdelkov in
sistemov v skupnem storitvenem okolju znotraj ali med poslovnimi
enotami/skupinami; osredotočanje na izboljševanje kakovosti storitev z
racionalizacijo procesov in storitev ter doseganje stroškovno učinkovitega
položaja.
• Kadrovski programi in uspešnost ‒ programi/projekti strateškega, tehničnega in
operativnega, značaja z namenom izboljšanja stroškovne učinkovitosti,
kakovosti in uspešnosti; specializiranost za pridobivanje podatkov o človeških
virih, da bi zagotovili informacije o meritvah delovne sile, kadrovski dejavnosti,
učinkovitosti, uspešnosti in stroških, ki omogočajo ustrezne poslovne odločitve.
Podjetje torej nima točno določenega modela kompetenc, vendar to ne pomeni, da
kompetenc ne upošteva, prepoznava ali razvija.
Zaposlovanje temelji na prepoznavanju zahtev, opredeljenih v sistemizaciji, kjer so
kompetence prepoznane posredno. Vsa obstoječa znanja, lastnosti so prepoznane s
strani nadrejenega ali s strani potreb, ki jih izrazijo sami zaposleni med letnimi
razgovori. S pomočjo prepoznanih kompetenc se izvajajo usposabljanja,
izobraževanja in razvoj kadrov. Izobraževanja in usposabljanja se izvajajo tudi v
skladu z zakonskimi spremembami in spremembami na trgu, kjer podjetje prepozna
potrebo po novih znanjih in kompetencah zaposlenih z namenom konkurenčnosti
podjetja.
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Podjetje skrbi tudi za zavzetost, stimulacijo in motivacijo zaposlenih. Na začetku
vsakega leta se postavijo skupinski, poslovni in individualni cilji, ki jih morajo
zaposleni dosegati skozi celo leto. Doseganje oziroma preseganje ciljev je nagrajeno
s stimulativnim izplačilom zaposlenemu. Prav tako je vsako delo, izvedeno zunaj
okvirov opisa del in nalog, prepoznano in nagrajeno z enkratnim izplačilom
stimulacije zaposlenemu. Med celotnim letom so zaposleni deležni tudi nedenarnih
nagrajevanj, kot so darila ob rojstnih dnevih, obdarovanje otrok zaposlenih, sadni
dnevi enkrat mesečno, druženja, obdarovanja ob praznikih, skupna kosila ipd.
Nedenarna nagrajevanja so tudi del motiviranja zaposlenih, prav tako pa zaposlene
pošiljajo na usposabljanja v tujino, kjer obstaja možnost izmenjave za nekaj
mesecev.
Podjetje izvaja tudi letne in med‒letne razgovore z zaposlenimi, pri katerih kot
orodje uporabljajo vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh delov. Zaposleni in vodja vsak
zase izpolnjujeta vprašalnik, nato pa skupno oceno in odgovore pregledata na
samem razgovoru. Vprašalnik sestavljajo vprašanja, vezana na to kaj je zaposleni
dosegel v ocenjevalnem obdobju, kaj bi lahko naredil bolje. Oceni se delo
zaposlenega na lestvici od 1 do 5 in se poda razlog za oceno. Opišejo se lastnosti
zaposlenega, ki predstavljajo prednost zaposlenega, in področja, na katerih so
možne izboljšave. Nato zaposleni izpostavi, katera izobraževanja bi potreboval za
nemoteno delo in na katerih področjih bi še z zanimanjem sodeloval ter kakšna
pričakovanja ima na svoji karierni poti. Vodja presodi ustreznost in poda cilje za
razvoj za prihodnje obdobje. Zaposleni na koncu vprašalnika oceni vodjo, njegove
presegajoče lastnosti ter možnosti za izboljšavo ter na lestvici od 1 do 4 oceni
zadovoljstvo z delovnim mestom, vodjo, menedžerjem in sodelavci. Zadnje
vprašanje je odprtega tipa in zaposleni izpostavi morebitna dodatna vprašanja. V
medletnem razgovoru vprašalnik ostaja isti, vendar se bolj osredotoča samo na
področja, ki so bila opravljena dobro, ki bi lahko bila opravljena bolje, kjer
potrebuje izobraževanje, kjer se lahko še razvija in dodatna morebitna vprašanja
(Podjetje X, 2018).
Iz posnetka stanja podjetja lahko opazimo, da podjetje tako rekoč na vsakem
koraku v kadrovskih procesih uporablja, upošteva, prepoznava kompetence, vendar
nima urejenega njihovega seznama oziroma kataloga in posledično tudi ne
kompetenčnih modelov. Podjetje se zaveda pomembnosti kompetenc in tudi
nujnosti njihove uporabe v kadrovskih procesih.

3.2.

NAMEN RAZISKAVE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE

Namen raziskovalnega dela je bil ugotavljanje ključnih kompetenc, ki so pomembne
za delovno mesto specialista za upravljanje s človeškimi viri. Na tej osnovi smo
izdelali kompetenčni model, ki bo v podjetju koristil za namen kadrovskih procesov
in posledično povečal delovno uspešnost zaposlenega in celotnega podjetja.
Raziskovalno vprašanje, ki nas je vodilo skozi celotno raziskavo, se glasi: Katere
kompetence so ključne za izbrano delovno mesto specialista za upravljanje s
človeškimi viri?
Na osnovi raziskovalnega vprašanja smo preverjali naslednji hipotezi:
o RH1: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri
sestavljajo naslednje kompetence: komunikativnost, timsko delo,
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usmerjenost k ljudem, upravljanje sprememb in poznavanje
poslovnih procesov.
RH2: Obstaja pomembna razlika med kompetencami, ki jih
ocenjujejo zaposleni v podjetju in tistimi, ki jih ocenjujejo študenti
kadrovske smeri študijskega programa Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov.

METODOLOGIJA RAZISKOVANJA

3.3.1. OPIS VZORCA
V raziskavo so bili vključeni študenti Fakultete za organizacijske vede v Kranju, smer
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov, ter zaposleni
podjetja X. Vključili smo študente štirih letnikov, in sicer 3. letnik dodiplomskega
študija, univerzitetni in visokošolski program, ter 1. in 2. letnik magistrskega
študija.
V raziskavo smo vključili veljavno izpolnjene vprašalnike. Pri študentih štirih
letnikov je bilo veljavno izpolnjenih 52 vprašalnikov, kar znaša 63 % vpisanih
študentov v izbranih letnikih. Pri zaposlenih v podjetju je bilo 32 pravilno
izpolnjenih vprašalnikov, kar znaša 54 % vseh zaposlenih v podjetju. Grafični prikaz
deleža anketiranih prikazuje Slika 4.

Anketiranci

46%
54%

Študenti

Zaposleni

Slika 4: Grafični prikaz deleža anketirancev.
ZAPOSLENI
SPOL
S strani zaposlenih v podjetju je vprašalnik izpolnilo 10 (31 %) moških in 22 (69 %)
žensk. Strukturo anketiranih zaposlenih glede na spol prikazuje Slika 5.
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Spol zaposlenih

31%

69%

Moški

Ženske

Slika 5: Struktura zaposlenih glede na spol.
DELOVNA DOBA
Zaposlene smo v anketnem vprašalniku povprašali po delovni dobi v podjetju.
Anketiranih 9 (28 %) zaposlenih ima od 0 do 3 let delovne dobe, 7 (22 %) zaposlenih
ima od 4 do 6 let delovne dobe, 8 (25 %) ima od 7 do 10 let delovne dobe in prav
tako ima 8 (25 %) zaposlenih 10 let ali več delovne dobe v podjetju. Strukturo
anketiranih zaposlenih glede na delovno dobo v podjetju prikazuje Slika 6.

Delovna doba
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8

8

7-10 let

10 let ali več

7

0-3 let

4-6 let

Delovna doba
Slika 6: Struktura zaposlenih glede na delovno dobo.
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ŠTUDENTI
SPOL
V raziskavi je sodelovalo 18 (35 %) študentov in 34 (65 %) študentk. Strukturo
anketiranih študentov glede na spol prikazuje Slika 7.

Spol študentov

35%

65%

Moški

Ženske

Slika 7: Struktura študentov glede na spol.
STOPNJA IN LETNIK ŠTUDIJA
Pri študentih sta nas zanimala tudi stopnja in letnik študija.
Glede na stopnjo študija je v raziskavi sodelovalo 11 (21 %) študentov visokošolskega
študija, 9 (17 %) študentov univerzitetnega študija in 32 (62 %) študentov
magistrskega študija. Strukturo anketiranih študentov glede na stopnjo študija
prikazuje Slika 8.
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Stopnja študija

21%

17%

62%

VS

UNI

MAG

Slika 8: Struktura študentov glede na stopnjo študija.
Glede na letnik študija je v raziskavi sodelovalo 21 (40 %) študentov prvega letnika
podiplomskega študija, 11 (21 %) študentov drugega letnika podiplomskega študija
in 20 (39 %) študentov tretjega letnika dodiplomskega študija. Strukturo anketiranih
študentov glede na letnik študija prikazuje Slika 9.

Letnik študija

39%

40%

21%

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Slika 9: Struktura študentov glede na letnik študija.
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3.3.2. OPIS METOD IN MERSKIH INSTRUMENTOV
VPRAŠALNIK
Na osnovi analize in rezultatov fokusne skupine smo sestavili dva vprašalnika s
seznamom kompetenc, ki smo jih določili z analizo fokusnih skupin. Prvi vprašalnik
smo pripravili za zaposlene v podjetju in drugega za študente kadrovske in
izobraževalne smeri, ki so ocenjevali kompetence za izbrano delovno mesto.
Kompetence so ocenjevali z intervalno lestvico pomembnosti. Anketiranci so tako z
intervalno lestvico ocenjevali, koliko je po njihovem mnenju posamezna
kompetenca pomembna za delovno mesto specialista za upravljanje s človeškimi
vir. Ocenjevalna lestvica je bila štiristopenjska, kot je prikazana v Tabela 3.
1

2

3
4
Srednje
Nepomembna
Malo pomembna
Zelo pomembna
pomembna
Tabela 3: Štiri-stopenjska lestvica pomembnosti.
Za ocenjevanje pomembnosti smo izbrali štiristopenjsko lestvico, ker smo se želeli
izogniti prevečkrat izbrani srednji vrednosti, ki jo v veliko primerih izberejo
anketiranci. S pomočjo sodega števila smo tudi želeli zmanjšati centralno težnjo
ocenjevalcev.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. V prvem delu smo pridobili socio‒
demografske podatke o zaposlenih (spol) in podatke o stopnji študija, letniku študija
(za študente) in o delovni dobi v izbranem podjetju (za zaposlene). V drugem sklopu
vprašalnika smo preverjali pomembnost kompetenc za izbrano delovno mesto, kjer
so anketiranci s seznama kompetenc ocenjevali pomembnost posamezne
kompetence. Tretji del vprašalnika je vseboval odprto vprašanje o tem, katere
kompetence so po njihovem mnenju še pomembne za delovno mesto in bi jih bilo
smiselno vključiti. Študenti so imeli v tretjem sklopu še odprto vprašanje za vpis
kompetenc, ki so jih med študijem že osvojili.
Anketna vprašalnika smo pripravili s pomočjo spletnega orodja 1-ka, anketiranje pa
je potekalo v terminu od 6.5.2018 do 31.5.2018.
Oba vprašalnika se nahajata v PRILOGEAH (Priloga 1 in Priloga 2).
IZRAČUN ZANESLJIVOSTI VPRAŠALNIKOV
Za vprašalnike, ki smo jih razdelili med anketirance oziroma ocenjevalce, smo želeli
preveriti njihovo zanesljivost. S pomočjo statističnega orodja SPSS smo izračunali
Cronbachov koeficient alfa, ki meri zanesljivost vprašalnika, oziroma notranjo
konsistentnost. Vrednosti Cronbachove alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1 in v
splošnem višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost. Predpogoj za izračun
koeficienta je intervalna lestvica, ki smo jo uporabili v obeh vprašalnikih.
Zanesljivost vprašalnikov nam pove, kako prepričani smo lahko, da bi dobili enake
rezultate, če bi enaki skupini anketirancev dali ponovno izpolniti enak vprašalnik.
Izračun zanesljivosti uporabimo takrat, kadar želimo preveriti zanesljivost merskih
lestvic, ki smo jih uporabili v vprašalniku (Šparl, 2012).
Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa vrednotimo po stopnji zanesljivosti, ki je
prikazana v Tabela 4.
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Vrednost koeficienta Stopnja zanesljivosti
α ≥ 0.9
odlična
0.7 ≤ α < 0.9
dobra
0.6 ≤ α < 0.7
spremenljiva
0.5 ≤ α < 0.6
slaba
α < 0.5
nespremenljiva
Tabela 4: Cronbachov koeficient alfa.
V raziskovalnem delu smo izračunali zanesljivost vprašalnikov za oba vprašalnika,
posebej za vprašalnik za študente in za vprašalnik za zaposlene. Pri vprašalniku za
študente je Cronbachov koeficient alfa znašal 0,825, kar je že precej visoko in
pomeni dobro zanesljivost vprašalnika. Rezultat je prikazan v Tabela 5.
Cronbachov koeficient alfa
N (vprašanj)
0,825
23
Tabela 5: Zanesljivost vprašalnika za študente.
Pri vprašalniku za zaposlene je Cronbachov koeficient alfa znašal 0,922, kar je višje
kot pri vprašalniku za študente in pomeni odlično stopnjo zanesljivosti. Rezultat
statistike je prikazan v Tabela 6.
Cronbachov koeficient alfa
N (vprašanj)
0,922
23
Tabela 6: Zanesljivost vprašalnika za zaposlene.
Pri obeh vprašalnikih je bil torej koeficient zanesljivosti višji od 0,8, kar pomeni,
da sta oba vprašalnika dovolj dobro zanesljiva in so bile ocenjevalne lestvice
primerne za raziskavo.
INDIVIDUALNI INTERVJU
Pred začetkom same raziskave smo najprej opravili individualni intervju s
specialistom za upravljanje s človeškimi viri. Z intervjujem smo pridobili splošne
podatke o kulturi, vrednotah in ciljih podjetja, o kompetencah zaposlenih ter glavne
razloge za odločitev za izdelavo kompetenčnega modela in o načrtih za prihodnost.
Intervju je vseboval 11 vprašanj odprtega tipa in eno vprašanje zaprtega tipa. Odziv
intervjuja je bil odličen, saj je bil specialist že vnaprej dobro pripravljen na intervju
in smo z odgovori pridobili vse potrebne informacije za namen raziskave. Rezultati
oziroma odgovori, pridobljeni z intervjujem, se nahajajo v poglavju 3.4.2 IZSLEDKI
INTERVJUJA.
FOKUSNA SKUPINA
Metoda fokusnih skupin je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in
interpretacijo podatkov. Sodi med metode, pri katerih se uporabljajo
nestandardizirane tehnike anketiranja ali opazovanja, ki niso zelo strukturirane kot,
na primer, skupinske diskusije ali poglobljeni individualni intervjuji. Izsledki
fokusnih skupin niso merljivi, saj gre pri podatkih bolj za oblikovanje vtisa kot za
številčne ali merljive rezultate. Takšne raziskave nam dajo odgovor na kaj, kako in
zakaj, ne pa koliko. Pri fokusni skupini gre za pogovor skupine ljudi, ki je
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osredotočena na vnaprej znano temo in poteka po določenem načrtu (Kovačič, 2013,
str. 52‒53).
Namen fokusne skupine je torej zbrati več informacij v kratkem času. Uspeh je
dosežek skupinskega dela, v katerem poleg moderatorja sodelujejo še udeleženci,
zapisovalec ali prepisovalec besedila, analitiki in sestavljavci poročila. Za uspeh
fokusnih skupin je načrtovanje vseh potrebnih korakov izredno pomembno, zato
moramo pazljivo izpeljati štiri stopnje (Klemenčič in Hlebec, 2007, str. 9):
• načrtovanje;
• pridobivanje udeležencev;
• izpeljava srečanja;
• analiza in poročanje.
Za namen raziskovalnega dela smo izvedli manjšo fokusno skupino, ki je skupaj z
moderatorjem štela štiri udeležence. Izvedli smo jo samo enkrat, saj smo dobili vse
željene podatke za nadaljevanje raziskave. Rezultati fokusne skupine so opisani v
poglavju 3.4.3 FOKUSNA SKUPINA.
POVRATNA SKUPINSKA ANALIZA
Uporabili smo metodo povratne skupinske analize v katero smo vključili študente
Fakultete za organizacijske vede v Kranju smeri Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Od študentov smo želeli pridobiti mnenje in
oceno glede kompetenčnega modela, ki smo ga pridobili na fokusni skupini. Ker so
kompetence specialistov za upravljanje s človeškimi viri študijsko področje
anketirancev, smo jih prav s tem namenom vključili v raziskavo kot pomoč pri
izdelavi končnega kompetenčnega profila. V povratni skupinski analizi je sodelovalo
52 študentov tako dodiplomskega (visokošolski in univerzitetni program) kot tudi
magistrskega študija.
Študentom smo poleg ocenjevanja kompetenc na lestvici pomembnosti zastavili dve
dodatni vprašanji odprtega tipa:
• Katere kompetence so po vašem mnenju še pomembne za izbrano delovno
mesto in bi jih bilo smiselno vključiti na seznam?
• Katere izmed naštetih kompetenc v drugem delu vprašalnika ste se do sedaj
že naučili med študijem?
S prvim vprašanjem o pomembnosti kompetenc smo želeli pridobiti mnenj študentov
o tem, ali je kompetenčni model ustrezen ali je potrebno dodati še kakšno
pomembno kompetenco. S tem smo torej dopuščali možnost, da kompetenčni model
lahko še spremenimo oziroma razširimo s pomočjo študentskih mnenj. Z drugim
vprašanjem pa smo želeli ugotoviti katere kompetence študenti že lahko pridobijo
v času študija na kadrovskem področju. Podatki in analiza povratne skupinske
analize se nahajajo v poglavju 3.4.4 POVRATNA SKUPINSKA ANALIZA.
3.3.3. OBDELAVA PODATKOV
Analiza je bila izvedena s pomočjo orodja za statistično obdelovanje podatkov »IBM
Statistical Package for the Social Sciences« (v nadaljevanju SPSS) 19. Orodje
omogoča izvedbo različnih statističnih testov, s katerimi smo preverjali zastavljene
hipoteze.
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Uporabili smo statistični test T-test, izračun aritmetične sredine, standardne
odklone, range, deleže in izračun zanesljivosti vprašalnika s Cronbachovim
koeficientom alfa.
Podatke in rezultate, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo grafično
obdelali z Microsoftovim orodjem Excel 2013 in Word 2013.
3.3.4. RAZISKOVALNI NAČRT
Raziskovalno delo je potekalo v naslednjih korakih:
1. Intervju s HR‒specialistom v organizaciji.
2. Izvedba fokusne skupine, s katero se določijo ključne kompetence.
3. Analiza rezultatov fokusne skupine.
4. Izdelava vprašalnika za ocenjevanje kompetenc.
5. Podelitev vprašalnikov zaposlenim in študentom.
6. Obdelava podatkov ter prikaz in analiza rezultatov.
7. Interpretacija rezultatov.
8. Preverjanje veljavnosti hipotez.
9. Določitev kompetenčnega profila za izbrano delovno mesto.
Raziskovalni načrt je prikazan Tabela 7.

Intervju z HR
specialistom

izvedba fokusne
skupine za določitev
kompetenc

analiza rezultatov
fokusne skupine

izdelava vprašalnika
za ocenjevanje
kompetenc

podelitev
vprašalnikov
zaposlenim in
študentom

obdelava podatkov
ter prikaz in analiza
rezultatov

interpretacija
rezultatov

preverjanje
veljavnosti hipotez

določitev
kompetenčnega
profila za izbrano
delovno mesto

Tabela 7: Raziskovalni načrt.
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PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

3.4.1. INTERPRETACIJA REZULTATOV
POVPREČNE OCENE KOMPETENC ‒ ZAPOSLENI
Anketiranci so ocenjevali kompetence na intervalni lestvici od 1 do 4 po stopnji
pomembnosti in zanimalo nas je, kakšne so povprečne vrednosti za posamezno
kompetenco. Poleg aritmetične sredine smo izračunali tudi standardne odklone in
kompetence razvrstili glede na povprečje od najvišjih do najnižjih vrednosti.
Zaposleni so v povprečju najvišje ocenili kompetenco »poznavanje kadrovskih
procesov, politike in orodij menedžmenta človeških virov« s povprečno oceno 3,84.
Najnižje so v povprečju ocenili kompetenco »sposobnost komuniciranja v angleškem
jeziku«, pri čemer je povprečna ocena znašala 3,12 in je pri tej kompetenci
zabeležen tudi najvišji standardni odklon 0,833. Rezultati so prikazani v Tabela 8 in
so razvrščeni glede na povprečje od najvišjih do najnižjih vrednosti.
KOMPETENCE
5. Poznavanje kadrovskih procesov, politike in
orodij menedžmenta človeških virov
23. Poznavanje organizacijske kulture in klime v
podjetju
6. Usmerjenost k ljudem
10.Razvijanje
zaupanja
in
medsebojno
spoštovanje
16. Objektivnost in nepristransko zaznavanje
8. Komunikativnost
17. Etičnost
15. Motiviranje
4. Plače, nagrajevanje in ugodnosti
19. Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
21. Aktivno poslušanje
7. Timsko delo in sposobnost povezovanja pri
timski komunikaciji
18. Organizacijska znanja, oblikovanje dela in
samo‒organiziranost
12. Znanje o trgu dela in delovnem pravu,
poznavanje zakonskih in drugih usmeritev, ki
vplivajo na menedžment človeških virov
1. Načrtovanje človeških virov, nasledstev in
zaposlovanje
3. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj
sodelavcev, menedžment talentov
2. Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti
sodelavcev, merjenje in ocenjevanje
14. Upravljanje sprememb

Povprečje
3,84

Standardni
odklon
0,369

3,84

0,448

3,78
3,78

0,420
0,420

3,78
3,75
3,75
3,69
3,66
3,66
3,66
3,63

0,420
0,440
0,440
0,535
0,545
0,483
0,483
0,492

3,63

0,554

3,59

0,615

3,56

0,564

3,56

0,504

3,53

0,718

3,50

0,622
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13.
Znanje
informacijske
tehnologije,
3,47
informacijsko‒kadrovske tehnologije in družbenih
medijev za komunikacijo
20. Obvladovanje tveganj menedžmenta človeških
3,47
virov
11. Inovativnost in kreativnost, radovednost in
3,44
raziskovanje
9. Empatija
3,38
22. Sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku
3,12
Tabela 8: Povprečne ocene in standardni odkloni ocenjenih kompetenc s
zaposlenih.

0,671
0,567
0,564
0,660
0,833
strani

POVPREČNE OCENE KOMPETENC ‒ ŠTUDENTI
Anketiranci so ocenjevali kompetence na intervalni lestvici od 1 do 4 po stopnji
pomembnosti in zanimalo nas je, kakšne so povprečne vrednosti za posamezno
kompetenco. Poleg aritmetične sredine smo izračunali tudi standardne odklone in
kompetence razvrstili glede na povprečje od najvišjih do najnižjih vrednosti.
Povprečne ocene kompetenc ocenjene s strani študentov, se gibljejo med 2,79 in
3,81. Najvišje povprečje 3,81 dosega kompetenca »načrtovanje človeških virov,
nasledstev in zaposlovanje«, medtem ko najnižje povprečje 2,79, dosega
kompetenca »upravljanje sprememb«. Rezultati so prikazani v Tabela 9 in so
razvrščeni glede na povprečje od najvišjih do najnižjih vrednosti.
KOMPETENCE
1. Načrtovanje človeških virov, nasledstev in
zaposlovanje
3. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj
sodelavcev, menedžment talentov
8. Komunikativnost
6. Usmerjenost k ljudem
12. Znanje o trgu dela in delovnem pravu,
poznavanje zakonskih in drugih usmeritev, ki
vplivajo na menedžment človeških virov
10.Razvijanje
zaupanja
in
medsebojno
spoštovanje
2. Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti
sodelavcev, merjenje in ocenjevanje
17. Etičnost
4. Plače, nagrajevanje in ugodnosti
5. Poznavanje kadrovskih procesov, politike in
orodij menedžmenta človeških virov
19. Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
23. Poznavanje organizacijske kulture in klime v
podjetju
11. Inovativnost in kreativnost, radovednost in
raziskovanje
15. Motiviranje

Povprečje
3,81

Standardni
odklon
0,398

3,75

0,437

3,73
3,63
3,60

0,448
0,486
0,495

3,58

0,499

3,52

0,641

3,52
3,48
3,46

0,610
0,505
0,576

3,44
3,42

0,574
0,605

3,33

0,678

3,33

0,474
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21. Aktivno poslušanje
3,27
7. Timsko delo in sposobnost povezovanja pri
3,25
timski komunikaciji
16. Objektivnost in nepristransko zaznavanje
3,23
18. Organizacijska znanja, oblikovanje dela in
3,21
samo‒organiziranost
13.
Znanje
informacijske
tehnologije,
3,19
informacijsko‒kadrovske tehnologije in družbenih
medijev za komunikacijo
22. Sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku
3,15
9. Empatija
3,06
20. Obvladovanje tveganj menedžmenta človeških
2,98
virov
14. Upravljanje sprememb
2,79
Tabela 9: Povprečne ocene in standardni odkloni ocenjenih kompetenc s
študentov.

0,795
0,590
0,854
0,572
0,687
0,849
0,461
0,700
0,750
strani

PRIMERJAVA REZULTATOV POVPREČNIH OCEN KOMPETENC MED ZAPOSLENIMI IN
ŠTUDENTI
Iz rezultatov anket pri zaposlenih in študentih smo opazili razlike pri ocenjevanju
kompetenc, predvsem pri kompetencah, ki so v povprečju najbolj in najmanj
ocenjene. Študenti so tako v povprečju najvišje ocenili kompetenco »načrtovanje
človeških virov, nasledstev in zaposlovanje«, medtem ko je ta kompetenca pri
zaposlenih v povprečju šele na 15. mestu glede na povprečne ocene. Študenti so
najnižje v povprečju ocenili kompetenco »upravljanje sprememb«, medtem pa so
zaposleni glede na povprečne ocene to kompetenco uvrstili šele na 17. mesto po
pomembnosti.
Zaposleni so v povprečju najvišje ocenili kompetenco »poznavanje kadrovskih
procesov, politike in orodij menedžmenta človeških virov«, študenti pa so jo po
pomembnosti glede na povprečno oceno uvrstili na 10. mesto. Zaposleni so v
povprečju najnižje ocenili kompetenco »sposobnost komuniciranja v angleškem
jeziku«, ki pa so jo študenti v povprečju uvrstili na 19. mesto po pomembnosti.
Predvidevali smo, da so razlike pri ocenjevanju pomembnosti kompetenc nastale
zaradi razkoraka pri »teoriji in praksi«. Študenti so namreč po našem mnenju
ocenjevali kompetence z vidika znanja, ki so ga prejeli v času študija, in glede na
teorijo, kakšen mora biti kadrovski specialist in katere kompetence mora imeti.
Zaposleni so po drugi strani ocenjevali kompetence z vidika prakse, v smislu, katere
kompetence ima kadrovski specialist, kolikor ga poznajo in so se že srečali z
njegovim delom. Hkrati so v ocenjevanje vključili še svoje želje in pričakovanja, ki
jih imajo do kadrovskega specialista.
POVPREČNE OCENE KOMPETENC ‒ SKUPAJ
Vse rezultate ocenjenih kompetenc smo združili in tako dobili še splošne ocene vseh
anketirancev. V povprečju so zaposleni in študenti skupaj, najvišje ocenili
kompetenco »komunikativnost« s povprečjem 3,74. Najnižje so anketiranci v
povprečju ocenili kompetenco »upravljanje sprememb« s povprečno oceno 3,06, ki
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pa ima standardni odklon v višini 0,782. Rezultati so prikazani v Tabela 10 in so
razvrščeni glede na povprečje od najvišjih do najnižjih vrednosti.
KOMPETENCE

Povprečje

Standardni
odklon
0,442
0,480

8. Komunikativnost
3,74
1. Načrtovanje človeških virov, nasledstev in
3,71
zaposlovanje
6. Usmerjenost k ljudem
3,69
0,465
3. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj
3,68
0,470
sodelavcev, menedžment talentov
10.Razvijanje
zaupanja
in
medsebojno
3,65
0,478
spoštovanje
5. Poznavanje kadrovskih procesov, politike in
3,61
0,538
orodij menedžmenta človeških virov
17. Etičnost
3,61
0,560
12. Znanje o trgu dela in delovnem pravu,
3,60
0,540
poznavanje zakonskih in drugih usmeritev, ki
vplivajo na menedžment človeških virov
23. Poznavanje organizacijske kulture in klime v
3,58
0,585
podjetju
4. Plače, nagrajevanje in ugodnosti
3,55
0,524
2. Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti
3,52
0,667
sodelavcev, merjenje in ocenjevanje
19. Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
3,52
0,548
15. Motiviranje
3,46
0,525
16. Objektivnost in nepristransko zaznavanje
3,44
0,766
21. Aktivno poslušanje
3,42
0,715
7. Timsko delo in sposobnost povezovanja pri
3,39
0,581
timski komunikaciji
11. Inovativnost in kreativnost, radovednost in
3,37
0,636
raziskovanje
18. Organizacijska znanja, oblikovanje dela in
3,37
0,597
samo‒organiziranost
13.
Znanje
informacijske
tehnologije,
3,30
0,690
informacijsko‒kadrovske tehnologije in družbenih
medijev za komunikacijo
9. Empatija
3,18
0,563
20. Obvladovanje tveganj menedžmenta človeških
3,17
0,691
virov
22. Sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku
3,14
0,838
14. Upravljanje sprememb
3,06
0,782
Tabela 10: Povprečne ocene in standardni odkloni, ocenjeni od vseh anketirancev
skupaj.
ENOSTRANSKI T-TEST
Iz skupnih rezultatov ocenjenih kompetenc smo naredili enostranski t-test, pri
katerem smo za mejno vrednost ocenjevanja izbrali vrednost 3 (srednje
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pomembna). S testom smo preverjali vseh 23 kompetenc, ki so jih ocenjevali
anketiranci. Rezultati so prikazani v Tabela 11.

1. Načrtovanje
človeških virov,
nasledstev in
zaposlovanje
2. Zagotavljanje in
spremljanje
uspešnosti
sodelavcev,
merjenje in
ocenjevanje
3. Usposabljanje,
izobraževanje in
razvoj sodelavcev,
menedžment
talentov
4. Plače,
nagrajevanje in
ugodnosti
5. Poznavanje
kadrovskih procesov,
politike in orodij
menedžmenta
človeških virov
6. Usmerjenost k
ljudem
7. Timsko delo in
sposobnost
povezovanja pri
timski komunikaciji
8. Komunikativnost
9. Empatija
10.Razvijanje
zaupanja in
medsebojno
spoštovanje
11. Inovativnost in
kreativnost,
radovednost in
raziskovanje
12. Znanje o trgu
dela in delovnem
pravu, poznavanje
zakonskih in drugih
usmeritev, ki
vplivajo na
menedžment
človeških virov

Testna vrednost = 3
PRazlika
vrednost
povprečja
(2stranski)
0,000
0,714

t

df

13,632

83

7,195

83

0,000

13,237

83

9,574

95 % interval
zaupanja za razliko
spodnja
zgornja
0,61

0,82

0,524

0,38

0,67

0,000

0,679

0,58

0,78

83

0,000

0,548

0,43

0,66

10,340

83

0,000

0,607

0,49

0,72

13,607

83

0,000

0,690

0,59

0,79

6,195

83

0,000

0,393

0,27

0,52

15,294
2,906
12,546

83
83
83

0,000
0,005
0,000

0,738
0,179
0,655

0,64
0,06
0,55

0,83
0,30
0,76

5,319

83

0,000

0,369

0,23

0,51

10,095

83

0,000

0,595

0,48

0,71
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13. Znanje
informacijske
tehnologije,
informacijsko‒
kadrovske
tehnologije in
družbenih medijev
za komunikacijo
14. Upravljanje
sprememb
15. Motiviranje
16. Objektivnost in
nepristransko
zaznavanje
17. Etičnost
18. Organizacijska
znanja, oblikovanje
dela in samo‒
organiziranost
19. Dobro počutje,
zdravje in varnost
pri delu
20. Obvladovanje
tveganj
menedžmenta
človeških virov
21. Aktivno
poslušanje
22. Sposobnost
komuniciranja v
angleškem jeziku
23. Poznavanje
organizacijske
kulture in klime v
podjetju

Magistrsko delo

3,951

83

0,000

0,298

0,15

0,45

0,698

83

0,487

0,060

-0,11

0,23

8,102
5,270

83
83

0,000
0,000

0,464
0,440

0,35
0,27

0,58
0,61

9,935
5,668

83
83

0,000
0,000

0,607
0,369

0,49
0,24

0,73
0,50

8,756

83

0,000

0,524

0,40

0,64

2,210

83

0,030

0,167

0,02

0,32

5,342

83

0,000

0,417

0,26

0,57

1,562

83

0,122

0,143

-0,04

0,32

9,137

83

0,000

0,583

0,46

0,71

Tabela 11: Enostranski t-test za ocenjene kompetence.
Tabela 11 prikazuje rezultate enostranskega t-testa, iz katerih lahko razberemo
enostranske p-vrednosti za vsako izmed kompetenc. Pri 19 kompetencah je
dvostranska p-vrednost 0,000, ki jo delimo z 2, da dobimo p-vrednost enostranskega
testa. Pri kompetenci »empatija« je dvostranska p-vrednost 0,005 (enostranska p=
0,005/2 = 0,0025) in pri kompetenci »obvladovanje tveganj menedžmenta človeških
virov« je dvostranska p-vrednost 0,03 (p-vrednost = 0,03/2 = 0,015). Vse te
vrednosti so pri 21 kompetencah manjše od 0,05, kar pomeni, da anketirani
ocenjujejo kompetence v povprečju z oceno višje od 3, torej so kompetence v
povprečju zelo pomembne.
Pri dveh kompetencah je razvidno, da so dvostranske vrednosti visoke. Pri
kompetenci »upravljanje sprememb« je dvostranska p-vrednost 0,487, torej je
enostranska p-vrednost 0,239. Pri kompetenci »sposobnost komuniciranja v
angleškem jeziku« je dvostranska p-vrednost 0,122, kar pomeni, da enostranska pvrednost znaša 0,061. Pri obeh kompetencah je torej p-vrednost višja od 0,05, kar
pomeni, da je povprečje ocenjenih kompetenc manjše od 3. Rezultat kaže na to,
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da sta kompetenci glede na pomembnost ovrednoteni kot manj pomembni ali
nepomembni.
3.4.2. IZSLEDKI INTERVJUJA
Za intervju smo si izbrali osebo, ki je po našem mnenju najbolj seznanjena s
problemom kompetenc v podjetju ter pozna značilnosti organizacije (na primer
vrednote in cilje). Ta oseba je v organizaciji zaposlena na delovnem mestu
specialista za upravljanje s človeškimi viri, ki je obenem tudi predmet naše
raziskave. Intervjuvanec je bil z datumom in krajem izvedbe seznanjen vnaprej,
prav tako smo mu pred izvedbo poslali predvidena vprašanja, da se je lahko že
vnaprej pripravil. Kot izpraševalec sem sodelovala avtorica tega magistrskega dela.
Intervjuvanec je odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, tako da smo dobili želene
odgovore, ki so predstavljali bistveni del raziskovalne naloge, saj smo s tem dobili
vpogled v problem kompetenc in želje podjetja na tem področju. Izsledki intervjuja
so predstavljeni v Tabela 12.

INDIVIDUALNI INTERVJU
Funkcija (delovno mesto): Specialist upravljanja s človeškimi viri
Kraj in datum pogovora: Kranj, 5.3.2018
1. Katere so temeljne vrednote vašega podjetja?
Temeljne vrednote podjetja so:
• medsebojno spoštovanje,
• timsko delo;
• osredotočenost h kupcem in zaposlenim;
• skrb za okolje (V podjetju se odvija veliko projektov, ki se povezujejo z
okoljem, kot na primer dobrodelne akcije zbiranja oblačil za socialno
šibke, zbiranje papirja, sodelovanje s fakultetami. S prisotnostjo v okolju
želijo povečati prepoznavnost podjetja, tako pri strankah kot pri
potencialnih zaposlenih).
2. Kaj so poslovni in strateški cilji vaše družbe?
Poslovni in strateški cilji so postati vodilno podjetje na svojem področju, biti prva
izbira tako pri kupcih/strankah kot tudi pri bodočih zaposlenih in nenazadnje tudi
pri vlagateljih.
3. Kakšno podjetniško kulturo vaše podjetje potrebuje, da bo uspešno v
prihodnje?
Podjetje potrebuje zavzete zaposlene, ki stremijo k istemu cilju ter s svojo
strokovnostjo ohranjajo in pridobivajo čim več strank in vlagateljev.
4. Kateri načini vedenja bodo pripomogli k uresničevanju poslovnih in
strateških ciljev?
Uresničevanje ciljev podjetja se mora začeti že v samem vrhu, torej je zgled
vodij prva faza. Če vodja pokaže zavzetost, entuziazem ter strokovnost in to
prenese na svoje zaposlene, bo možno s svojim delom in zavzetostjo doseči vse
zastavljene cilje.
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5. Kaj je (konkretno) po vašem mnenju potrebno za uspešno poslovanje v
prihodnje?
a) primerno znanje zaposlenih
b) primeren (izboljšan) stil vodenja
c) dobri menedžerji
d) timsko vzdušje
e) več sodelovanja med različnimi sodelavci/oddelki
f) dobra (izboljšana) komunikacija med sodelavci
g) več pro‒aktivnosti pri iskanju novih strank/trgov
h) drugo:
Vsi omenjeni odgovori so zelo pomembni za uspešno poslovanje in vsak
predstavlja svoj del sestavljanke, torej nič ne sme manjkati. Komunikacija
vsekakor pripomore k timskemu vzdušju in tudi k sodelovanju med oddelki,
vendar je znanje zaposlenih tisto, na kar se v podjetju osredotočajo. Znanje se
vedno da nadgraditi, še pomembnejše pa je, da ugotovimo, katera znanja,
veščine oziroma kompetence komu manjkajo in jih je potrebno razvijati.
6. Katere vrednote, sposobnosti, načine vedenja in ravnanja ipd. je
potrebno še posebej izpostaviti v prihodnje?
Vsekakor je zelo pomembno spoštovanje, saj brez spoštovanja težko deluješ v
poslovnem svetu. Prav tako so pomembne sposobnosti zaposlenih ter njihovo
prepoznavanje. Vsako ravnanje (dobro ali slabo) je potrebno izpostaviti in se nanj
odzvati v ustrezni smeri ter tako pokazati, kaj je pomembno in kaj ne.
7. Kateri so najbolj moteči dejavniki, ki bi lahko ovirali uspešno
poslovanje v prihodnje?
Med najbolj moteče dejavnike vsekakor sodi neustrezna komunikacija in
pomanjkanje spoštovanja ter sodelovanja med zaposlenimi. Vsa komunikacija se
čuti tako navznoter kot navzven in če ni primerna, se lahko izgubijo stranke in
tudi odidejo usposobljeni zaposleni in s tem se zavzetost zmanjša.
8. Katere lastnosti specialistov za upravljanje s človeškimi viri želite
posebej razvijati (in nagrajevati) v prihodnje?
Specialist za upravljanje s človeškimi viri mora biti sposoben prepoznati
sposobnosti in vrednote posameznika ter znati načrtovati razvoj v smeri, s katero
bodo pripomogli k doseganju ciljev podjetja. Prav tako je pomembno, da
zaposlenim nudi podporo in da v njem vidijo zaupnika ter z njim delijo vse
morebitne težave. Znati mora poiskati rešitve za težave in ustrezno reagirati v
situacijah. V vsaki situaciji mora ravnati etično in objektivno. Do zaposlenih mora
pristopati proaktivno in poiskati način, ki jim je najbližji.
9. Katere lastnosti vseh zaposlenih želite posebej razvijati (in
nagrajevati) v prihodnje? Katere kompetence bodo v prihajajočem
obdobju pomenile vašo konkurenčno prednost?
Lastnosti zaposlenih, kot so zavzetost, pripadnost, strokovnost, timska
osredotočenost, sodelovanje, komunikacija in pro‒aktivnost so temeljne pri vseh
zaposlenih in bi pomenile konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji v isti
panogi.
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10. Zakaj ste se odločili za izdelavo kompetenčnega profila za specialista
za upravljanje s človeškimi viri?
Kompetenčni profil tako za specialista za upravljanje s človeškimi viri kot tudi za
druga delovna mesta podjetju predstavlja osnovo za razvoj zaposlenih, saj z
identifikacijo potrebnih kompetenc ter dejanskih kompetenc lahko vidimo, kje bi
lahko zaposlenega izobraževali, razvijali ali nadgrajevali.
11. Katere prednosti vam bo prinesel izdelan kompetenčni profil?
Izdelan kompetenčni model podjetju omogoči jasen pregled nad dejanskim
stanjem, ter možnost postavitve načrta razvoja kadrov vnaprej. S kompetenčnim
profilom lahko postavimo načrt napredovanj in zaposlenemu jasno predstavimo
njegov načrt razvoja.
12. Na katerih področjih boste uporabljali kompetenčni profil?
Kompetenčni profil se bo uporabljal na vseh področjih ‒ na področju
izobraževanj, razvoja, nagrajevanj in napredovanj.
Tabela 12: Izsledki intervjuja.
3.4.3. FOKUSNA SKUPINA
V fokusni skupini sem kot moderator sodelovala avtorica tega magistrskega dela ter
še trije udeleženci: direktorica podjetja, vodja kadrovske službe in specialist za
upravljanje s človeškimi viri. Fokusno skupino smo izvedli v prostorih podjetja z
vnaprejšnjim dogovorom o dnevu in uri. Udeleženci so bili obveščeni o glavni temi
in okvirnem poteku.
Metoda fokusnih skupin je potekala, tako da smo na osnovi študija literature
pripravili nabor kompetenc, ki so pomembne za upravljanje s človeškimi viri.
Seznam je skupaj vseboval 95 kompetenc. V različni literaturi so bile omenjene kot
tiste, ki bi jih kadrovski strokovnjak moral imeti. Z udeleženci smo pregledali
seznam in takoj izločili nekaj kompetenc, ki niso bile pomembne za izbrano delovno
mesto. Nato smo z diskusijo oblikovali 23 kompetenc. Te sovpadajo z delovnimi
nalogami, ki jih v podjetju opravlja specialist za upravljanje s človeškimi viri in ki
smo jih vključili v model kompetenc.
3.4.4. POVRATNA SKUPINSKA ANALIZA
Pri povratni skupinski analizi smo vključili študente študijskega programa
Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, ki so prek
spletne aplikacije 1-ka ocenjevali kompetenčni profil specialista za upravljanje s
človeškimi viri. Anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo skupaj 52 študentov. Študenti
3. letnikov univerzitetne in visokošolske smeri na dodiplomskem študiju in študenti
1. in 2. letnika magistrskega študija so na osnovi svojega pridobljenega znanja na
področju kadrovskih procesov in kompetenc kadrovskih specialistov ocenjevali
kompetence na lestvici pomembnosti. Rezultati ocen kompetenc so predstavljeni v
poglavju 3.4.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV.
Poleg ocenjevanja pomembnosti kompetenc so študenti odgovarjali na dve vprašanji
o kompetencah specialista za upravljanje s človeškimi viri:
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Katere kompetence so po vašem mnenju še pomembne za izbrano delovno
mesto in bi jih bilo smiselno vključiti na seznam?
Katere od naštetih kompetenc v drugem delu vprašalnika ste se do sedaj že
naučili v času študija? Vpišete lahko samo zaporedno številko kompetence iz
zgornjega seznama.

Na prvo vprašanje je od 52 vprašanih študentov odgovorilo 16 študentov.
Kompetence, ki bi jih po mnenju študentov bilo smiselno vključiti na seznam
obstoječih kompetenc in so po njihovem mnenju še pomembne, so:
• poštenost (2x);
• razumevanje delovnega procesa;
• upravljanje s časom in stresom;
• osebni pristop do zaposlenega;
• analitičnost (2x);
• znanje o raziskovalnih metodologijah (pridobivanje, obdelava in analiza
podatkov);
• osnove psihologije in sociologije (3x);
• mentorstvo (2x);
• odločanje;
• mreženje;
• vodenje ljudi;
• »coaching«.
Na drugo vprašanje je od 52 anketiranih odgovorilo 35 študentov. Kompetence, ki
so jih študenti označili kot tiste, ki so se jih med študijem že naučili, so prikazane
v Tabela 13 glede na število ponovitev v vprašalniku.
NAZIV KOMPETENCE

Število
ponovitev

Timsko delo in sposobnost povezovanja pri timski
komunikaciji
Inovativnost in kreativnost, radovednost in raziskovanje
Komunikativnost
Sposobnost komuniciranja v tujem jeziku (angleščina)
Poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju
Poznavanje kadrovskih procesov, politike in orodij
menedžmenta človeških virov
Organizacijska znanja, oblikovanje dela in samo‒
organiziranost
Plače, nagrajevanje in ugodnosti
Znanje o trgu dela in delovnem pravu, poznavanje zakonskih
in drugih usmeritev, ki vplivajo na menedžment človeških
virov
Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev, merjenje
in ocenjevanje
Motiviranje
Načrtovanje človeških virov, nasledstev in zaposlovanje
Usmerjenost k ljudem
Aktivno poslušanje

11
10
9
9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
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Empatija
3
Razvijanje zaupanja in medsebojno spoštovanje
3
Znanje IT, IKT in družbenih medijev za komunikacijo
3
Objektivnost in nepristransko zaznavanje
3
Obvladovanje tveganj menedžmenta človeških virov
3
Usposabljanje, izobraževanje in razvoj sodelavcev,
2
menedžment talentov
Upravljanje sprememb
2
Etičnost
2
Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
2
Tabela 13: Kompetence, ki so jih študenti vpisali kot tiste, ki so se jih med
študijem že naučili.
Glede na rezultate Tabela 13 najprej opazimo, da so bile vse kompetence bile vsaj
dvakrat označene kot tiste, ki sojih študenti v času študija že spoznali. Največkrat
izbrana kompetenca je bila timsko delo in povezovanja pri timski komunikaciji, ki
se je v odgovorih ponovila enajstkrat. Druga naj pogostejša kompetenca, ki so jo
študenti že osvojili med študijem, je inovativnost, kreativnost, radovednost in
raziskovanje, ki se v odgovorih pojavi desetkrat. Kompetence, ki so se v odgovorih
najmanjkrat ponovile, so usposabljanje, izobraževanje, razvoj sodelavcev,
menedžment talentov, upravljanje sprememb, etičnost, dobro počutje, zdravje in
varnost pri delu.
Vse rezultate anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali študenti in so imeli vlogo
povratne skupinske analize, smo predstavili tistim zaposlenim v podjetju, kateri so
sodelovali tudi pri fokusni skupini, torej direktorju podjetja, vodji upravljanja s
človeškimi viri in specialistu za upravljanje s človeškimi viri.
Najprej smo prediskutirali kompetence, katere so študenti ocenili, da bi jih bilo
potrebno še vključiti v kompetenčni model specialista za upravljanje s človeškimi
viri. Vse te kompetence smo že obravnavali pri fokusni skupini, zato smo se z njimi
že srečali in smo lahko vsako lahko obrazložili, zakaj smo se jo odločili vključiti ali
ne vključiti v končni kompetenčni model.
Izmed vseh 12 kompetenc, ki so jih predlagali študenti, smo v kompetenčni model
specialista za upravljanje s človeškimi viri v logističnem podjetju vključili
kompetenco »analitičnost«, saj smo mnenja, da brez kakovostne analize
načrtovanja v kadrovskem procesu ni možno doseči realnega uspeha. Kadrovik mora
biti sposoben analizirati obstoječe stanje na vseh področjih kadrovskega procesa z
namenom realnega načrtovanja ciljev in prioritet. Analitičen pristop omogoča
zaposlenemu hitrejše reševanje problemov, saj postopno sledenje procesu
reševanja pripelje do kakovostnejših in hitrejših rešitev, ki prinašajo najboljše
rezultate. Pri analitičnosti gre za zmožnost osebe, da iz podatkov in dejstev uspešno
izlušči bistvo, naredi sklep in zaključek ter oblikuje koncepte in ugotovitve.
Kompetenci »odločanje in vodenje« ljudi nismo vključili v kompetenčni model, ker
sta ti dve v našem konkretnem primeru v domeni vodje upravljanja s človeškimi viri
in za specialista nista potrebni. Prav tako iz istega razloga nismo v model vključili
kompetenc »mentorstvo in coaching« ter »mreženje«, saj naloge v povezavi s temi
kompetencami opravlja vodja kadrovske službe. Kompetenco »poštenost« smo kot
podkompetenco vključili že pod kompetence »etičnost« in »objektivnosti in
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nepristransko zaznavanje«, zato je nismo izpostavili kot samostojne kompetence.
Kompetence »razumevanje delovnega procesa« nismo vključili kot samostojno
kompetence, ampak smo jo upoštevali pod kompetencami »poznavanje kadrovskih
procesov, politike in orodij menedžmenta človeških virov« ter pri kompetenci
»poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju«. Kompetenca, ki so jo
študenti navedli, je tudi »upravljanje s časom in stresom«, a je bila v našem primeru
vključena v kompetenco »organizacijska znanja, oblikovanje dela in samo‒
organiziranost«. Kompetence »znanje o raziskovalnih metodologijah (pridobivanje,
obdelava in analiza podatkov)« prav tako nismo vključili kot samostojne
kompetence, saj se prepleta s kompetenco »zagotavljanje in spremljanje uspešnosti
sodelavcev, merjenje in ocenjevanje«. Naslednja kompetenca, ki je nismo vključili
v model, je tudi »osebni pristop do zaposlenega«, saj kot podkompetenca spada pod
kompetenco »usmerjenost k ljudem« in kompetenco »empatija«. Zadnja
kompetenca, ki so jo predlagali študenti, je »osnove psihologije in sociologije«.
Strinjamo se s tem, da je kompetenca ena najpomembnejših in se tesno prepleta z
vsemi kompetencami kadrovskih strokovnjakov, ki so povezane z ljudmi in odnosi.
Ravno zaradi te povezanosti z vsemi kompetencami je nismo vključili kot
samostojne kompetence. Drugi razlog pa je ta, da se kompetenca zdi preveč
navezujoča na strokovno znanje psihologije in sociologije in mogoče lahko zavaja,
da je potrebno imeti izobrazbo, povezano s psihologijo in sociologijo, kar pa je že
preveč zahtevno za izbrano delovno mesto, ki tega ne zahteva. Osnove psihologije
in sociologije lahko zaposleni pridobi v različnih življenjskih situacijah in tudi prek
študija ter ostalih kompetenc, ki zahtevajo poznavanje osnov.
Namen povratne skupinske analize je bil torej pridobiti mnenje študentov o
ustreznosti hipotetičnega kompetenčnega modela in njegovo vrednotenje. Glede na
rezultate anketnega vprašalnika smo povzeli, da je kompetenčni model, ki smo ga
predvideli, ustrezen za delovno mesto specialista za upravljanje s človeškimi viri,
saj so bile skoraj vse kompetence v modelu ocenjene s povprečno oceno več kot 3,
kar pomeni, da so pomembne za opravljanje dela na delovnem mestu. Dve
kompetenci sta bili sicer ocenjeni s povprečno oceno manj od 3, vendar smo se
zaradi visokega standardnega odklona pri obeh kompetencah, ki je bil večji od 0,7,
odločili, da kompetenci ostaneta v modelu in ju ne izključimo. Smo pa glede na
odgovore in mnenja študentov v model dodali kompetenco »analitičnost«.
Kot del povratne skupinske analize smo želeli v raziskavo vključiti tudi odgovore, ki
so jih zaposleni v svojem anketnem vprašalniku podali glede tega, katere
kompetence bi bilo še smiselno vključiti v model. Vendar od zaposlenih pri tem
vprašanju nismo prejeli nobenega odgovora oziroma predloga.
3.4.5. TESTIRANJE HIPOTEZ
Raziskovalno vprašanje, ki nas je vodilo skozi celotno raziskavo, se glasi: Katere
kompetence so ključne za izbrano delovno mesto specialista za upravljanje s
človeškimi viri?
Na osnovi raziskovalnega vprašanja smo preverjali naslednji hipotezi:
o RH1: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri
sestavljajo naslednje kompetence: komunikativnost, timsko delo,
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usmerjenost k ljudem, upravljanje sprememb in poznavanje
poslovnih procesov.
RH2: Obstaja pomembna razlika med kompetencami, ki jih
ocenjujejo zaposleni v podjetju, in tistimi, ki jih ocenjujejo študenti
kadrovske smeri študijskega programa Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov.

RAZISKOVALNA HIPOTEZA 1
Prva raziskovalna hipoteza se je glasila: »Kompetenčni profil specialista za
upravljanje s človeškimi viri sestavljajo naslednje kompetence: komunikativnost,
timsko delo, usmerjenost k ljudem, upravljanje sprememb in poznavanje poslovnih
procesov.«
Za preverjanje hipoteze RH1 smo postavili ničelno in alternativno hipotezo, ki smo
jo preverjali z rezultati fokusne skupine in rezultati anketnih vprašalnikov z metodo
primerjave. Na osnovi raziskovalne hipoteze smo postavili ustrezni statistični
hipotezi:
H0: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri sestavljajo
naslednje kompetence: komunikativnost, timsko delo, usmerjenost k ljudem,
upravljanje sprememb in poznavanje poslovnih procesov v celoti.
H1: Kompetenčnega profila specialista za upravljanje s človeškimi viri NE sestavljajo
naslednje kompetence: komunikativnost, timsko delo, usmerjenost k ljudem,
upravljanje sprememb in poznavanje poslovnih procesov v celoti.
Hipoteze smo preverjali, tako da smo primerjali rezultate kompetenc fokusne
skupine in nato še rezultate ocen kompetenc iz anketnih vprašalnikov s pomočjo
izvedenih t-testov.
Glede na kompetence, ki smo jih določili pri fokusni skupini, smo lahko opazili, da
se štiri od predvidenih kompetenc v hipotezah ujemajo s kompetencami
hipotetičnega kompetenčnega modela, in sicer:
• komunikativnost;
• timsko delo (timsko delo in sposobnost povezovanja pri timski komunikaciji);
• usmerjenost k ljudem;
• upravljanje sprememb.
Kompetence »poznavanje poslovnih procesov v celoti« v hipotetični del nismo
vključili, temveč smo predvideli kompetenco »poznavanje kadrovskih procesov,
politike in orodij menedžmenta človeških virov«, ki pa je ne moremo enačiti s
predvideno.
Hipotezo smo nato preverjali še z rezultati anketnih vprašalnikov, kjer so po končani
analizi kompetence, ki smo jih določili na fokusni skupini, ostale enake, dodali pa
smo samo še kompetenco »analitičnost«.
Na osnovi primerjave in zapisanega lahko torej zaključimo, da našo raziskovalno
hipotezo RH1 »Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri
sestavljajo naslednje kompetence: komunikativnost, timsko delo, usmerjenost k
ljudem, upravljanje sprememb in poznavanje poslovnih procesov« deloma
sprejmemo in deloma zavrnemo, saj končni kompetenčni model vsebuje štiri
kompetence od petih predvidenih.
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RAZISKOVALNA HIPOTEZA 2
Druga raziskovalna hipoteza, ki smo jo preverjali se je glasila: »Obstaja pomembna
razlika med kompetencami, ki jih ocenjujejo zaposleni v podjetju, in tistimi, ki jih
ocenjujejo študenti kadrovske smeri študijskega programa Organizacija in
management kadrovskih in izobraževalnih sistemov.«
Za preverjanje hipoteze RH2 smo postavili ničelno in alternativno hipotezo, ki smo
jo preverjali s statistično metodo t-testa za neodvisna vzorca, s katero smo
primerjali povprečje odgovorov študentov in zaposlenih. Na osnovi raziskovalne
hipoteze smo postavili ustrezni statistični hipotezi:
H0: Povprečna ocena kompetenc, ki so jih ocenjevali študenti, je enaka povprečni
vrednosti ocen, ki so jih ocenjevali zaposleni.
H1: Povprečna ocena kompetenc, ki so jih ocenjevali študenti, se razlikuje pri
povprečni vrednosti ocen, ki so jih ocenjevali zaposleni.
Kompetence
1. Načrtovanje človeških virov, nasledstev in
zaposlovanje
2. Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti
sodelavcev, merjenje in ocenjevanje
3. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj
sodelavcev, menedžment talentov
4. Plače, nagrajevanje in ugodnosti
5. Poznavanje kadrovskih procesov, politike
in orodij menedžmenta človeških virov
6. Usmerjenost k ljudem
7. Timsko delo in sposobnost povezovanja pri
timski komunikaciji
8. Komunikativnost
9. Empatija
10.Razvijanje zaupanja in medsebojno
spoštovanje
11. Inovativnost in kreativnost, radovednost
in raziskovanje
12. Znanje o trgu dela in delovnem pravu,
poznavanje zakonskih in drugih usmeritev, ki
vplivajo na menedžment človeških virov
13. Znanje informacijske tehnologije,
informacijsko‒kadrovske
tehnologije
in
družbenih medijev za komunikacijo
14. Upravljanje sprememb
15. Motiviranje
16. Objektivnost in nepristransko zaznavanje
17. Etičnost
18. Organizacijska znanja, oblikovanje dela
in samo‒organiziranost
19. Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu

Študenti
3,81

Zaposleni
3,56

Skupaj
3,71

3,52

3,53

3,52

3,75

3,56

3,68

3,48
3,46

3,66
3,84

3,55
3,61

3,63
3,25

3,78
3,63

3,69
3,39

3,73
3,06
3,58

3,75
3,38
3,78

3,74
3,18
3,65

3,33

3,44

3,37

3,60

3,59

3,60

3,19

3,47

3,30

2,79
3,33
3,23
3,52
3,21

3,50
3,69
3,78
3,75
3,63

3,06
3,46
3,44
3,61
3,37

3,44

3,66

3,52
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20. Obvladovanje tveganj menedžmenta
3,98
3,47
človeških virov
21. Aktivno poslušanje
3,27
3,66
22. Sposobnost komuniciranja v angleškem
3,15
3,13
jeziku
23. Poznavanje organizacijske kulture in
3,42
3,84
klime v podjetju
Tabela 14: Aritmetične sredine posameznih skupin in skupaj.

3,17
3,42
3,14
3,58

Povprečne vrednosti ocenjenih kompetenc
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5

3,98
3,81

3,75
3,66

3,56 3,53
3,52 3,56

3,84

3,78

3,75 3,73

3,78

3,63
3,48 3,46

3,58 3,59 3,6
3,47 3,5
3,44
3,33
3,19

3,38
3,25

3,69

3,78 3,75

3,84
3,63 3,66
3,52

3,66
3,47
3,44

3,33
3,23

3,21

3,06

3,42
3,27
3,13 3,15

2,79

Študenti

Zaposleni

Slika 10: Grafični prikaz povprečnih vrednosti ocenjenih kompetenc s strani
študentov in zaposlenih.
Tabela 14 prikazuje analizo aritmetičnih sredin po posameznih skupinah in skupna
povprečja, Slika 10 pa prikazuje grafični prikaz povprečnih vrednosti ocenjenih
kompetenc obeh skupin iz katerega je razvidno, pri katerih kompetencah je večje
in manjše odstopanje. Po analizi aritmetičnih sredin nas je zanimalo, kje obstajajo
statistično pomembne razlike med skupinama, zato smo v ta namen izvedli t-test.

1. Načrtovanje
človeških virov,
nasledstev in
zaposlovanje
2. Zagotavljanje
in spremljanje
uspešnosti
sodelavcev,
merjenje in
ocenjevanje

Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

Levenov test
homogenosti
varianc
F
p

T-test enakosti aritmetičnih sredin
t

df

P (2stranska)

16,496

2,332

82

0,022

Razlika
aritm.
sredin
0,245

2,150

50,024

0,036

0,245

0,080
0,078

82

0,937

-0,012

60,130

0,938

-0,012

0,370

0,000

0,545
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3.
Usposabljanje,
izobraževanje in
razvoj
sodelavcev,
menedžment
talentov
4. Plače,
nagrajevanje in
ugodnosti
5. Poznavanje
kadrovskih
procesov,
politike in orodij
menedžmenta
človeških virov
6. Usmerjenost k
ljudem
7. Timsko delo in
sposobnost
povezovanja pri
timski
komunikaciji
8.
Komunikativnost
9. Empatija

10.Razvijanje
zaupanja in
medsebojno
spoštovanje
11. Inovativnost
in kreativnost,
radovednost in
raziskovanje
12. Znanje o
trgu dela in
delovnem pravu,
poznavanje
zakonskih in
drugih
usmeritev, ki
vplivajo na
menedžment
človeških virov
13. Znanje
informacijske‒
tehnologije,
informacijsko
kadrovske
tehnologije in
družbenih
medijev za
komunikacijo

Enakost
varianc
Neenakost
varianc

8,712

Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

0,550

Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

9,277

Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

0,151

Enakost
varianc
Neenakost
varianc

0,232

31,940

0,133

17,942

17,137

1,258

1,408

0,004

0,460

0,000

0,003

0,716

0,699

0,000

0,000

0,265

0,239

0,631

Magistrsko delo

1,800

82

0,076

0,188

1,740

58,708

0,087

0,188

1,501
1,473
3,350
3,706

82

0,137

-0,175

61,830

0,146

-0,175

82

0,001

-0,382

81,833

0,000

-0,382

1,412
1,462
3,008
3,141

82

0,162

-0,147

73,027

0,148

-0,147

82

0,003

-0,375

74,630

0,002

-0,375

0,192
0,193
2,593
2,386
1,932
2,013
0,772
0,807
0,020

82

0,848

-0,019

66,670

0,847

-0,019

82

0,011

-0,317

49,672

0,021

-0,317

82

0,057

-0,204

74,198

0,048

-0,204

82

0,442

-0,111

74,697

0,422

-0,111

82

0,984

0,002

0,019

55,353

0,985

0,002

1,806
1,816

82

0,075

-0,276

66,945

0,074

-0,276
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14. Upravljanje
sprememb
15. Motiviranje

16. Objektivnost
in nepristransko
zaznavanje

17. Etičnost

18.
Organizacijska
znanja,
oblikovanje dela
in samo‒
organiziranost
19. Dobro
počutje, zdravje
in varnost pri
delu
20.
Obvladovanje
tveganj
menedžmenta
človeških virov
21. Aktivno
poslušanje
22. Sposobnost
komuniciranja v
angleškem
jeziku
23. Poznavanje
organizacijske
kulture in klime
v podjetju

Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

0,949

0,036

12,519

11,716

0,295

Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

4,558

Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc
Enakost
varianc
Neenakost
varianc

14,148

0,202

,002

19,724

0,333

0,851

0,001

0,001

0,588

0,036

0,654

0,000

0,964

0,000

Magistrsko delo

4,497
4,701
3,224
3,131
3,395

82

0,000

-0,712

74,839

0,000

-0,712

82

0,002

-0,361

59,674

0,003

-0,361

82

0,001

-0,550

3,937
1,861
2,008
3,257
3,283

78,902

0,000

-0,550

82

0,066

-0,231

79,829

0,048

-0,231

82

0,002

-0,413

67,405

0,002

-0,413

1,758
1,833
3,327
3,497

82

0,082

-0,214

74,295

0,071

-0,214

82

0,001

-0,488

75,846

0,001

-0,488

2,483
2,776
0,152

82

0,015

-0,387

81,996

0,007

-0,387

82

0,879

0,029

0,153

66,745

0,879

0,029

3,397
3,645

82

0,001

-0,421

79,110

0,000

-0,421

Tabela 15: T-test za neodvisne vzorce.
Tabela 15 prikazuje rezultate t-testa za neodvisna vzorca.
Na osnovi Levenovega testa ne morem zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc
pri 5-odstotni stopnji značilnosti, kjer so p‒vrednosti večje od 0,05 (zagotavljanje
in spremljanje uspešnosti sodelavcev, merjenje in ocenjevanje, plače,
nagrajevanje in ugodnosti, timsko delo in sposobnost povezovanja pri timski
komunikaciji, komunikativnost, inovativnost in kreativnost, radovednost in
raziskovanje, znanje o trgu dela in delovnem pravu, poznavanje zakonskih in drugih
usmeritev, ki vplivajo na menedžment človeških virov, znanje informacijske‒
tehnologije, informacijsko kadrovske tehnologije in družbenih medijev za
komunikacijo, upravljanje sprememb, motiviranje, organizacijska znanja,
oblikovanje dela in samo‒organiziranost, obvladovanje tveganj menedžmenta
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človeških virov, sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku ). Pri interpretaciji ttesta zato upoštevamo p‒vrednosti v prvi vrstici, ki predpostavlja, da razlike med
variancami obeh skupin niso statistično pomembne, in obdržimo predpostavko o
homogenosti varianc.
Na osnivi Levenovega testa lahko zavrnemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri
5-odstotni stopnji značilnosti, kjer so p vrednosti manjše ali enake od 0,05
(načrtovanje človeških virov, nasledstev in zaposlovanje, usposabljanje,
izobraževanje in razvoj sodelavcev, menedžment talentov, poznavanje kadrovskih
procesov, politike in orodij menedžmenta človeških virov, usmerjenost k ljudem,
razvijanje zaupanja in medsebojno spoštovanje, objektivnost in nepristransko
zaznavanje, etičnost, dobro počutje, zdravje in varnost pri delu, aktivno
poslušanje, poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju). Pri
interpretaciji t-testa zato upoštevamo p vrednosti v drugi vrstici, ki predpostavlja,
da so razlike obeh skupin statistično pomembne, zato ovržemo lahko predpostavko
o homogenosti varianc.
P‒vrednost t-testa nam pove, ali je razlika med aritmetičnima sredinama obeh
skupin statistično pomembne ali ne. Kjer je p > 0,05 razlike med aritmetičnimi
sredinami obeh skupin niso pomembne, zato H0 obdržimo.
S pomočjo t-testa smo ugotovili, da razlike med aritmetičnimi sredinami obeh
skupin niso statistično pomembne pri 10 (43 %) od 23 kompetenc. Kompetence, pri
katerih razlike med skupinami niso pomembne, so naslednje:
• zagotavljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev, merjenje in
ocenjevanje;
• usposabljanje, izobraževanje in razvoj sodelavcev, menedžment talentov;
• plače, nagrajevanje in ugodnosti;
• usmerjenost k ljudem;
• komunikativnost ;
• inovativnost in kreativnost, radovednost in raziskovanje;
• znanje o trgu dela in delovnem pravu, poznavanje zakonskih in drugih
usmeritev, ki vplivajo na menedžment človeških virov;
• znanje informacijske tehnologije, informacijsko‒kadrovske tehnologije in
družbenih medijev za komunikacijo;
• dobro počutje, zdravje in varnost pri delu;
• sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku.
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Aritmetične sredine kompetenc, katerih razlike povprečnih
vrednosti med skupinami niso pomembne
4
3,75

3,5

3,53
3,52

3,56

3,78
3,66

3,75
3,73

3,63

3,48

3,66

3,6
3,59
3,44
3,33

3,47

3,44

3,19

3,15
3,13

3

2,5

Študenti

Zaposleni

Slika 11: Grafični prikaz aritmetičnih sredin ocenjenih kompetenc, katerih razlike
povprečnih vrednosti med skupinami niso pomembne.
Slika 11 prikazuje povprečne vrednosti ocenjenih kompetenc s strani študentov in
zaposlenih, pri katerih povprečne vrednosti med skupinami niso pomembne.
Ker je p ≤ 0,05, so razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin statistično
pomembne, zato H0 zavrnemo.
S pomočjo t-testa smo ugotovili, da so razlike med aritmetičnimi sredinami obeh
skupin so statistično pomembne pri 13 (57 %) od 23 kompetenc, kar pomeni, da
obstajajo razlike pri vrednotenju kompetenc s strani študentov in zaposlenih.
Kompetence, pri katerih so razlike med skupinami pomembne, so naslednje:
• načrtovanje človeških virov, nasledstev in zaposlovanje;
• poznavanje kadrovskih procesov, politike in orodij menedžmenta človeških
virov;
• timsko delo in sposobnost povezovanja pri timski komunikaciji;
• empatija;
• razvijanje zaupanja in medsebojno spoštovanje;
• upravljanje sprememb;
• motiviranje;
• objektivnost in nepristransko zaznavanje;
• etičnost;
• organizacijska znanja, oblikovanje dela in samo‒organiziranost;
• obvladovanje tveganj menedžmenta človeških virov;
• aktivno poslušanje;
• poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju.
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Aritmetične sredine kompetenc, katerih razlike povprečnih
vrednosti med skupinami so pomembne
4

3,98
3,81

3,5

3,84

3,78
3,63

3,56
3,46

3,78
3,69

3,58
3,38

3,66

3,63
3,52

3,5

3,47

3,33

3,25

3

3,84
3,75

3,23

3,21

3,42
3,27

3,06
2,79

2,5

Študenti

Zaposleni

Slika 12: Grafični prikaz aritmetičnih sredin ocenjenih kompetenc, katerih
povprečne vrednosti med skupinami so pomembne.
Slika 12 grafično prikazuje tiste kompetence, pri katerih so povprečne vrednosti
ocen kompetenc s strani zaposlenih in študentov statistično pomembne.
Pri skoraj polovici kompetenc smo ugotovili, da so razlike med skupinami statistično
nepomembne, kar pomeni, da bi lahko v tem primeru postavljeno hipotezo zavrnili.
Pri ocenjevanju kompetenc po pomembnosti se povprečne ocene študentov in
zaposlenih ne razlikujejo.
Pri nekaj več kot polovici kompetenc smo ugotovili, da so razlike med skupinami
statistično pomembne, kar pomeni, da bi lahko v tem primeru postavljeno hipotezo
sprejeli. Študenti glede na rezultate testa v povprečju višje ocenjujejo kompetence
po pomembnosti kot zaposleni.
Iz tega sledi, da lahko raziskovalno hipotezo »Obstaja pomembna razlika med
kompetencami, ki jih ocenjujejo zaposleni v podjetju, in tistimi, ki jih ocenjujejo
študenti kadrovske smeri študijskega programa Organizacija in management
kadrovskih in izobraževalnih sistemov« delno zavrnemo in delno sprejmemo.
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4. KOMPETENČNI MODEL SPECIALISTA ZA UPRAVLJANJE S
ČLOVEŠKIMI VIRI
Dokument kompetenčnega modela, ki je sestavni del opisa delovnega mesta
vsebuje:
• uvod ‒ zaposlenega seznanimo z osnovnimi pojmi o kompetencah, ter
namenu in vsebini kompetenčnega modela;
• seznam kompetenc ‒ urejen seznam pomembnih kompetenc za konkretno
delovno mesto;
• stopnje zahtevnosti kompetenc;
• prilogo katalog kompetenc ‒ vsebuje podrobnejše opise posamezne
kompetence, navedene v kompetenčnem profilu (PRILOGE 3).
UVOD
Kompetence so opisi želenega vedenja, ravnanja, izražanja tistih sposobnosti in
znanja, ki v organizaciji omogočajo delovno uspešnost in doseganje želenih ciljev.
Kompetence prikazujejo sliko »idealnega sodelavca« in so opredeljene v skladu s
poslovno strategijo podjetja, temeljnimi vrednotami in merili uspešnosti.
Kompetenčni model je izdelan za delovno mesto: SPECIALIST UPRAVLJANJA S
ČLOVEŠKIMI VIRI.
Uporablja se za naslednje kadrovske procese:
• smernice za razvoj kadrov;
• kriteriji za napredovanje;
• kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti;
• smernice za letne razgovore;
• smernice za razgovore za prijavo na delovno mesto.
S kompetenčnim modelom se želijo uvesti objektivni kriterij za merjenje delovne
uspešnosti in enotni kriterij za napredovanje.
Vsaka od kompetenc je v katalogu kompetenc na kratko opisana in razdeljena na tri
stopnje zahtevnosti:
1 ‒ osnovna stopnja (kompetenca je zadostna, pričakovana, omogoča uspešno
opravljanje dela in nalog v kadrovskem procesu);
2 ‒ srednja stopnja (zaposleni dosega nad povprečne rezultate);
3 ‒ najvišja stopnja (zelo visoka stopnja, zaposleni daje zgled).
Stopnja zahtevnosti opisuje raven izkazovanja določenega vedenja in ravnanja v
vsakodnevni poslovni praksi. Stopnje so kumulativne, kar pomeni, da nekdo, ki
obvladuje zahtevnost na drugi stopnji, izkazuje in obvlada tudi vedenje na nižji,
prvi stopnji.
Kompetence, ki so potrebne za uspešno opravljanje nalog na delovnem mestu, so
navedene v Tabela 16.
Načrtovanje človeških virov, nasledstev in zaposlovanje
Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev, merjenje in ocenjevanje
Usposabljanje, izobraževanje in razvoj sodelavcev, menedžment talentov
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Plače, nagrajevanje in ugodnosti
Poznavanje kadrovskih procesov, politike in orodij menedžmenta človeških virov
Usmerjenost k ljudem
Timsko delo in sposobnost povezovanja pri timski komunikaciji
Komunikativnost
Empatija
Razvijanje zaupanja in medsebojno spoštovanje
Inovativnost in kreativnost, radovednost in raziskovanje
Znanje o trgu dela in delovnem pravu, poznavanje zakonskih in drugih usmeritev,
ki vplivajo na menedžment človeških virov
Znanje IT, IKT in družbenih medijev za komunikacijo
Upravljanje sprememb
Motiviranje
Objektivnost in nepristransko zaznavanje
Etičnost
Organizacijska znanja, oblikovanje dela in samo‒organiziranost
Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
Obvladovanje tveganj menedžmenta človeških virov
Aktivno poslušanje
Sposobnost komuniciranja v tujem jeziku (angleščina)
Poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju
Analitičnost
Tabela 16: Seznam kompetenc za delovno mesto specialista za upravljanje s
človeškimi viri.
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5. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
V magistrskem delu smo preučevali kompetence specialista za upravljanje s
človeškimi viri, opredelili ključne kompetence in izdelali kompetenčni profil za
izbrano delovno mesto v logističnem podjetju. Kot osnovo za začetek raziskovalne
naloge smo izpeljali intervju s specialistom za upravljanje s človeškimi viri, kjer
smo dobili odgovore na vprašanja o kulturi podjetja, vrednotah in ciljih ter razloge
za uvajanje kompetenc. Podjetje se je za izdelavo kompetenčnega profila za
izbrano delovno mesto odločilo, ker kompetenčni modeli predstavljajo osnovo za
razvoj zaposlenih. Želja in cilj podjetja je, da bi z modelom omogočili jasen pregled
nad dejanskim stanjem in možnost postavitve načrta razvoja kadrov v prihodnje. S
kompetenčnim modelom želi podjetje namreč postaviti plan napredovanj in
zaposlenemu jasno predstaviti njegov plan razvoja. Model želijo uporabiti na vseh
področjih kadrovskih procesov (izobraževanje, nagrajevanje, napredovanje ipd.)
ter tako dosegati višjo uspešnost in učinkovitost.
V začetku raziskovanja s pomočjo literature na področju kadrovskih virov in
upravljanja izdelali seznam vseh možnih kompetenc in nato z metodo fokusnih
skupin izdelali najprimernejših oziroma hipotetičen model kompetenc za delovno
mesto specialista za upravljanje s človeškimi viri. Na osnovi izdelanega seznama
možnih kompetenc je sledila izdelava vprašalnikov za ocenjevanje pomembnosti
kompetenc, ki so jih izpolnjevali zaposleni v izbranem podjetju ter študenti
kadrovske smeri študijskega programa Organizacije in managementa kadrovskih in
izobraževalnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Anketne
vprašalnike je izpolnilo 52 študentov in 32 zaposlenih, torej skupaj 84 anketirancev.
Za oba vprašalnika smo testirali zanesljivost s Cronbachovim koeficientom alfa, ki
je pokazal, da je lestvica pri obeh vprašalnikih zanesljiva (α = 0,825 in 0,922).
Na osnovi rezultatov anketnih vprašalnikov smo izračunali povprečne vrednosti ter
standardne odklone za vsako ocenjeno kompetenco, poleg tega pa so anketiranci
odgovarjali tudi na odprta vprašanja glede priporočil in dopolnil kompetenčnega
modela, študenti pa so imeli še dodatno vprašanje o tem, katere izmed omenjenih
kompetenc so se v času študija na fakulteti že naučili.
Študenti so na prvo mesto po pomembnosti postavili kompetenco »načrtovanje
človeških virov, nasledstev in zaposlovanje« (3,81), na zadnje mesto po
pomembnosti pa kompetenco »upravljanje sprememb« (2,79).
Zaposleni so na prvo mesto po pomembnosti postavili kompetenco »poznavanje
kadrovskih procesov, politike in orodij menedžmenta človeških virov« (3,84) in na
zadnje mesto kompetenco »sposobnost komuniciranja v angleškem jeziku« (3,12).
Glede na skupne ocene kompetenc tako študentov kot zaposlenih so povprečne
vrednosti ocenjenih kompetenc pokazale, da so skupaj na prvo mesto po
pomembnosti postavili kompetenco »komunikativnost« (3,74) in na zadnje mesto
glede na pomembnost kompetenco »upravljanje sprememb« (3,06).
Iz povprečnih vrednosti posameznih skupin lahko povzamemo, da študenti in
zaposleni v ospredje postavljajo različne kompetence, zato smo za potrditev razlik
izvedli dvostranski t-test za neodvisne vzorce. Pred izvedbo dvostranskega t-testa
smo glede na skupne rezultate ocen kompetenc izvedli še enostranski t-test, ki je
pokazal, da so anketiranci pri 21 kompetencah le-te ocenjevali v povprečju višje od
3, kar pomeni, da so pomembne, medtem ko so pri kompetencah »sposobnost
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komuniciranja v angleškem jeziku« in »upravljanje sprememb« povprečne vrednosti
manjše od 3, kar pomeni, da te kompetence v povprečju niso tako zelo pomembne
za izbrano delovno mesto glede na mnenje anketiranih študentov in zaposlenih.
Skozi raziskovanje sta nas vodili dve glavni raziskovalni hipotezi. Prva se je glasila:
»Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri sestavljajo
naslednje kompetence: komunikativnost, timsko delo, usmerjenost k ljudem,
upravljanje sprememb in poznavanje poslovnih procesov« druga pa: »Obstaja
pomembna razlika med kompetencami, ki jih ocenjujejo zaposleni v podjetju, in
tistimi, ki jih ocenjujejo študenti kadrovske smeri«. Prvo hipotezo smo preverjali z
metodo primerjave med kompetencami, ki smo jih vključili v hipotetični model in
kompetencami, ki smo jih predvideli v hipotezi. Ugotovili smo, da so bile, izmed
petih predvidenih kompetenc v končni model vključene le štiri, torej
komunikativnost, timsko delo, usmerjenost k ljudem in upravljanje sprememb.
Zadnjo predvideno, poznavanje poslovnih procesov, v končni profil kompetenc
nismo vključili, saj na osnovi raziskave ni bilo potrebe po tej kompetenci. Iz
rezultatov primerjave smo tako zaključili, da hipotezo lahko deloma sprejmemo in
deloma zavrnemo, saj je ne moremo potrditi v celoti potrdili pa smo jo z 80 %. Drugo
hipotezo smo nato preverjali z izvedbo dvostranskega t-testa za neodvisne vzorce,
pri čemer smo na eni strani primerjali rezultate povprečnih ocen kompetenc
študentov in na drugi strani povprečne ocene kompetenc zaposlenih. Na osnovi
izvedbe testa in danih rezultatov smo ugotovili, da pri kompetencah »zagotavljanje
in spremljanje uspešnosti sodelavcev, merjenje in ocenjevanje, usposabljanje,
izobraževanje in razvoj sodelavcev, menedžment talentov, plače, nagrajevanje in
ugodnosti, usmerjenost k ljudem, komunikativnost, inovativnost in kreativnost,
radovednost in raziskovanje, znanje o trgu dela in delovnem pravu, poznavanje
zakonskih in drugih usmeritev, ki vplivajo na menedžment človeških virov, znanje
informacijske tehnologije, informacijsko‒kadrovske tehnologije in družbenih
medijev za komunikacijo, dobro počutje, zdravje in varnost pri delu, sposobnost
komuniciranja v angleškem jeziku« razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin
niso statistično pomembne, kar pomeni, da med skupino študentov in zaposlenih ne
obstajajo statistično pomembne razlike. Pri ostalih kompetencah »načrtovanje
človeških virov, nasledstev in zaposlovanje, poznavanje kadrovskih procesov,
politike in orodij menedžmenta človeških virov, timsko delo in sposobnost
povezovanja pri timski komunikaciji, empatija, razvijanje zaupanja in medsebojno
spoštovanje, upravljanje sprememb, motiviranje, objektivnost in nepristransko
zaznavanje, etičnost, organizacijska znanja, oblikovanje dela in samo‒
organiziranost, obvladovanje tveganj menedžmenta človeških virov, aktivno
poslušanje, poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju« pa rezultati
testa kažejo na to, da so razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin
statistično pomembne, kar pomeni da obstajajo razlike v vrednotenju kompetenc s
strani študentov in zaposlenih. Zastavljeno hipotezo, ki predpostavlja, da razlike
med študenti in zaposlenimi obstajajo, v našem primeru lahko delno sprejmemo in
delno zavrnemo, saj pri vseh kompetencah ne obstajajo razlike, le pri 13
kompetencah od 23, pri ostalih 10 kompetencah pa razlike niso statistično
pomembne.
Študenti so v anketnih vprašalnikih lahko podali tudi predloge o tem katere,
kompetence bi bilo še smiselno vključiti v seznam. Predlagali so naslednje
kompetence; »poštenost, razumevanje delovnega procesa, upravljanje s časom in
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stresom, osebni pristop do zaposlenega, analitičnost, znanje o raziskovalnih
metodologijah (pridobivanje, obdelava in analiza podatkov), osnove psihologije in
sociologije, mentorstvo, odločanje, mreženje, vodenje ljudi, coaching«. Predloge
smo nato predstavili vodstvu podjetja in vodji upravljanja s človeškimi viri ter
specialistu za upravljanje s človeškimi viri. Med diskusijo smo se strinjali, da v
kompetenčni profil poleg 23 kompetenc vključimo še kompetenco »analitičnost«, ki
so jo predlagali študenti, medtem ko ostalih predlogov kompetenc nismo vključili v
profil, saj so bodisi predstavljale podkompetence glavnih kompetenc ali pa so bile
zgolj v domeni vodje. Rezultati anket študentov so tudi pokazali, da so študenti v
času študija najbolje spoznali kompetenco »timsko delo in sposobnost povezovanja
pri timski komunikaciji«, najmanj pa so pridobili kompetence s področja dobrega
počutja, zdravja in varnosti pri delu. Rezultati anketnih vprašalnikov, ki so jih
izpolnjevali študenti, so služili kot povratna skupinska analiza.
S pomočjo anketnih vprašalnikov, povratne skupinske analize in fokusne skupine smo
postavili kompetenčni profil za izbrano delovno mesto, ki vsebuje 24 pomembnih
kompetenc. Kompetence smo tako združili v enoten dokument, ki bo predstavljal
bistveni del opisa delovnega mesta, vsebuje pa uvod, seznam kompetenc,
zahtevane stopnje ter opis vsake posamezne kompetence. V dokumentu je
določeno, na katerih področjih v kadrovskem procesu se bo model uporabljal in
kakšen je namen kompetenčnega modela.
Zagotovo obstajajo načini, ki bi lahko izboljšali celotni proces opredelitve
kompetenčnega profila za izbrano delovno mesto v podjetju in s katerimi bi
poustvarili natančnejši model. Za določanje kompetenc specialista za upravljanje s
človeškimi viri bi lahko uporabili skupek različnih metod ugotavljanja kompetenc,
predvsem opazovanje na delovnem mestu, ki daje boljši vpogled v delovne naloge
in naravo dela, na osnovi česar se lahko opredelijo kompetence. Prav tako bi lahko
delo in naloge zaposlenega pred raziskavo bolj približali študentom in zaposlenim v
podjetju, ki bi tako lažje in natančnejše ocenjevali kompetence izbranega
zaposlenega. Študenti so se v tem primeru po našem mnenju nekoliko bolj
osredotočali na ovrednotenje pomembnosti kompetenc z vidika študijskega znanja,
ki so ga pridobili pri različnih predmetih. Študenti kadrovske smeri namreč pridobijo
teorijo s področja kompetenc, ki so potrebne za uspešno opravljanje kadrovika,
vendar v praksi lahko pri tem nastane razkorak, saj funkcije kadrovskih specialistov
od podjetja do podjetja variirajo, zaradi različnih dejavnikov (velikost podjetja,
obseg dela kadrovske funkcije ipd.). Zaposleni po našem mnenju, na kompetence
kadrovskega specialista gledajo z vidika pričakovanj in lastnih izkušenj pri stiku s
specialistom. Nekateri od zaposlenih so lahko zelo tesno povezani s specialistom za
upravljanje s človeškimi viri in tako glede na opažanja in izkušnje podajo oceno o
pomembnosti kompetenc, ki jih dejansko ima zaposleni. Na drugi strani pa so lahko
nekateri zaposleni ocenjevali pomembnost kompetenc z vidika, kaj sami pričakujejo
od specialista za upravljanje s človeškimi viri oziroma kakšne so njihove predstave
o tem, kakšen specialist mora biti, da lahko uspešno opravlja svoje delo.
V raziskavo bi v nadaljnjih korakih lahko vključili več podobnih logističnih podjetij,
ki imajo v svojih organizacijah prav tako zaposlene kadrovske specialiste, ki
opravljajo isto ali podobno delo. V naši nalogi smo tako izdelali kompetenčni profil
na osnovi ene zaposlene osebe, veliko boljše rezultate pa bi gotovo pridobili, če bi
pod drobnogled vzeli več enakih ali podobnih delovnih mest. Z razširjeno raziskavo
bi tako lahko še enkrat preverili pomembnost določenih kompetenc in poskusili
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izpostaviti manj kompetenc, te čim bolj dotične, ki bi jih lahko razvijali za čim
uspešnejše delo specialista.
Proces izdelave kompetenčnega profila se še zdaleč ne konča pri izdelavi končnega
dokumenta s popisom kompetenc, ki ga predamo podjetju kot končni izdelek.
Načeloma se z izdelanim dokumentom kompetenc vse skupaj šele zares začne.
Podjetje oziroma strokovnjaki morajo poskrbeti za implementacijo modela v
prakso. Model mora zaživeti v praksi, zaposleni in vodstvo ga morajo uporabljati in
skrbeti, da je stalno aktualen, se prilagaja spremembam in se dopolnjuje. Na osnovi
modela je potrebno prilagoditi tudi razne letne razgovore, razgovore za prosto
delovno mesto, ocenjevalne teste, izobraževanja in podobno.
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6. ZAKLJUČKI
Primarni cilj vsake organizacije je maksimirati dobiček, prevzeti čim večji delež na
trgu ali zagotoviti najboljšo možno storitev. Za uresničitev teh ciljev morajo
organizacije imeti edinstvene vire, in sicer so to človeški viri. Učinkovito upravljanje
s človeškimi viri je pomemben dejavnik pri doseganju ciljev in koristi organizacije
kot tudi posameznika ter družbe in nič manj pomembne so pridobljene kvalifikacije
in kompetence zaposlenih (Čižiūnienė, 2016, str. 336). Upravljanje s človeškimi viri
je eden najpomembnejših procesov v vsaki organizaciji in nobena od njih ne bi
mogla doseči svojih ciljev brez ustreznih in usposobljenih strokovnjakov. Prav zato
je upravljanje s človeškimi viri eden izmed glavnih predmetov raziskovanja v teoriji
in praksi upravljanja (Čižiūnienė, 2016, str. 337).
Zaposlenih se ne sme razumeti samo v smislu »delovnih rok«, temveč kot dragocen
človeški kapital z znanjem, spretnostmi in sposobnostmi. Upravljanje s človeškimi
viri in pridobljene kompetence odražajo povezavo med upravljanjem človeških virov
in dosežki organizacije (Čižiūnienė, 2016, str. 342). V zadnjih dveh desetletjih
empiričnih raziskav na področju človeških virov je bila prevladujoča tema povezava
med upravljanjem s človeškimi viri in uspešnostjo. Od sedaj naprej se pričakuje, da
bo večja osredotočenost na celotno vprašanje, kako sposobnost kadrovskih
specialistov lahko prispeva k agilnosti in dolgoročni sposobnosti preživetja (Boseline
in Paauwe, 2004, str. 565).
Glavni cilj in namen magistrskega dela je bil postavitev zaposlenega v ospredje v
smislu prepoznavanja njegovih sposobnosti, lastnosti, znanja ter izkušenj.
Osredotočali smo se tako na izbranega zaposlenega kot tudi na njegove
kompetence. Z možnostjo izdelave kompetenčnega modela za podjetje smo dobili
vpogled v delovno mesto in naloge specialista za upravljanje s človeškimi viri. V
praksi smo lahko od podjetja izvedeli, kakšen pogled imajo na kompetence in koliko
jim pomeni prepoznavanje in nadgrajevanje kompetenc. Tudi če podjetje uradno
še ni imelo izdelanega nobenega kompetenčnega modela ali profila, ki bi tako kot
sistemizacija in opis delovnih mest predstavljal enega od pomembnejših
dokumentov v podjetju, še ne pomeni, da je organizacija kompetence spregledala
in jih postavila na stranski tir. Kompetence so v organizaciji prisotne v nenapisani
obliki, podjetje jih prepoznava, nadgrajuje in tudi nagrajuje. Vendar pa se je v
poplavi vseh delovnih mest, nalog in posledično kompetenc težko znajti in s časom
lahko situacija postane neobvladljiva. Organizacija je prepoznala ta problem, zato
se je odločila za prvi korak izdelave kompetenčnega profila za specialista za
upravljanje s človeškimi viri. Ena izmed pomembnejših kompetenc izbranega
delovnega mesta je prepoznavanje in vrednotenje kompetenc ostalih zaposlenih,
kar je ena glavnih nalog kadrovskega specialista. Če želi organizacija prepoznavati
kompetence zaposlenih, mora imeti na delovnem mestu kadrovika, zaposleno
sposobno in uspešno osebo, ki zna ceniti pomen kompetenc in jih prepoznati.
V nalogi smo želeli odgovoriti na vprašanje, katere so tiste kompetence, ki
specialistu za upravljanje s človeškimi viri omogočajo uspešno in kakovostno
opravljanje nalog. Odgovor na to vprašanje smo iskali s kombinacijo različnih metod
tako v podjetju pri zaposlenih kot tudi pri študentih kadrovske smeri. Na ta način
smo na koncu izdelali kompetenčni profil, sestavljen iz 24 glavnih kompetenc.
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Profil, ki smo ga identificirali, velja za specialista za upravljanje s človeškimi viri v
izbranem podjetju, saj je izdelan po meri za izbrano delovno mesto in težko
rečemo, da profil lahko posplošimo na vse specialiste kadrovskega področja v
logističnih podjetjih.
Upamo, da bodo rezultati v pomoč izbrani organizaciji in predvsem zaposlenemu na
delovnem mestu specialista za upravljanje s človeškimi viri. Predvsem velja
priporočilo organizaciji, da stalno preverja in posodablja profil kompetenc ter ga
dopolnjuje v skladu z vsemi spremembami in potrebami.
Razvoj kadrovskih specialistov mora biti vseživljenjski proces nenehnega učenja, ki
pa se začne pri samem začetku izobraževalne poti, torej že s samim študijem na
področju kadrovskih procesov. Študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju,
smer Organizacija in menedžment kadrovskih in izobraževalnih sistemov, usposablja
študente v kadrovske strokovnjake, ki obvladajo temeljna organizacijska znanja s
poudarkom na razvijanju kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Poleg spoznavanja
temeljnih kadrovskih procesov študij prek vaj pri posameznih predmetih omogoča
študentom tudi urjenje v raznih spretnostih, kot so na primer učinkovita
komunikacija, timsko delo, inovativnost, raziskovanje, reševanje konfliktov in
vodenje, upravljanje sprememb, projektno delo in podobne. Študenti se spoznajo
tudi s temeljnimi orodji in informacijskimi tehnologijami v sklopu kadrovskih
procesov.
Univerze in fakultete bi morale še več poudarka dati na to, da se potencialni
kadrovski strokovnjaki poleg teorije čimprej srečajo tudi s praktičnimi primeri v
organizacijah, ki omogočajo študentom vpogled v delo kadrovskih strokovnjakov ter
dejansko uporabo kompetenc v konkretnih primerih in situacijah. Seveda to ne
pomeni, da študenti po končanem študiju vstopijo v delovni proces kot kadrovski
strokovnjaki s celotnim naborom kompetenc, ki jih obvladajo. Proces pridobivanja
kompetenc namreč traja lahko celo življenje. Kompetence se lahko pridobivajo z
raznimi neformalnimi izobraževanji in tudi z izkušnjami, ki jih pridobimo v različnih
življenjskih in delovnih situacijah. Pri vsem tem pridobivanju in dopolnjevanju
kompetenc je v prvi vrsti pomembno, da se vsak posameznik zase dobro zaveda,
kakšne so njegove kompetence, kje so pomanjkljivosti in prednosti, katere
kompetence se od njega pričakujejo sedaj in v prihodnje. Na drugi strani mora vsaka
organizacija v vsakem zaposlenem prepoznati njegov potencial, ga razvijati in
izkoristiti v svoj prid v smislu povečevanja učinkovitosti, doseganja uspešnosti in
težnji po dobičku. Od organizacije je odvisno, ali bo znala iz svojih zaposlenih
posameznikov izvabiti najboljše, da bodo lahko povečali konkurenčno prednost na
trgu.
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KRATICE IN AKRONIMI
DeSeCo: definicija in selekcija ključnih kompetenc oziroma ang. »Definition and
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PRILOGE
Priloga 1: Intervju s specialistom za upravljanje s človeškimi viri
INDIVIDUALNI INTERVJU
Funkcija (delovno mesto): ______________________________________________
Kraj in datum pogovora: _______________________________________________
1.

Katere so temeljne vrednote vašega podjetja?

2.

Kaj so poslovni in strateški cilji vaše družbe?

3.
Kakšno podjetniško kulturo vaše podjetje potrebuje, da bo uspešno v
prihodnje?
4.
Kateri načini vedenja bodo pripomogli k uresničevanju poslovnih in strateških
ciljev?
5.
Kaj je (konkretno) po vašem mnenju potrebno za uspešno poslovanje v
prihodnje?
a)
primerno znanje zaposlenih
b)
primeren (izboljšan) stil vodenja
c)
dobri menedžerji
d)
timsko vzdušje
e)
več sodelovanja med različnimi sodelavci/oddelki
f)
dobra (izboljšana) komunikacija med sodelavci
g)
več proaktivnosti pri iskanju novih strank/trgov
h)
drugo:
6.
Katere vrednote, sposobnosti, načine vedenja in ravnanja ipd. je potrebno
še posebej izpostaviti v prihodnje?
7.
Kateri so najbolj moteči dejavniki, ki bi lahko ovirali uspešno poslovanje v
prihodnje?
8.
Katere lastnosti specialistov za upravljanje s človeškimi viri želite posebej
razvijati (in nagrajevati) v prihodnje?
9.
Katere lastnosti vseh zaposlenih želite posebej razvijati (in nagrajevati) v
prihodnje? Katere kompetence bodo v prihajajočem obdobju pomenile vašo
konkurenčno prednost?
10.
Zakaj ste se odločili za izdelavo kompetenčnega profila za specialista za
upravljanje s človeškimi viri?
11.

Katere prednosti vam bo prinesel izdelan kompetenčni profil?

12.

Na katerih področjih boste uporabljali kompetenčni profil?
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Priloga 2: Vprašalnik za študente
Moje ime je Katjuša Piber in zaključujem magistrski študij na Fakulteti za
organizacijske vede, smer Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih
sistemov. Prosim vas za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika za
namen magistrskega dela z naslovom KOMPETENČNI PROFIL SPECIALISTA ZA
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V LOGISTIČNEM PODJETJU. Vprašalnik je anonimen
in je namenjen le raziskavi v zaključni nalogi.
Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del obsega demografska vprašanja, drugi
del se nanaša na kompetence in njihovo vrednotenje, tretji del pa vsebuje odprti
vprašanji glede kompetenc. V sklopu izdelave zaključnega dela želimo izdelati
kompetenčni model specialista za upravljanje s človeškimi viri in menimo, da nam
lahko ravno vi pomagate pri vrednotenju kompetenc, saj ste študenti kadrovske in
izobraževalne smeri ter poznate kompetence kadrovika in njegovo področje dela.
Glede na sistemizacijo v podjetju, opravlja zaposleni na izbranem delovnem mestu naslednje naloge:
•
Izvajanje administrativnih del v zvezi z urejanjem delovnih razmerij
•
Izvajanje kadrovskih aktivnosti za delavce
•
Vodenje in arhiviranje kadrovskih evidenc.
•
Priprava »inputov« za obračun plač.
•
Priprava različnih poročil, obrazcev ter drugih statističnih pregledov v zvezi s kadri
•
Izgradnja in vzdrževanje baze potencialnih sodelavcev.
•
Izvajanje aktivnosti, vezanih na razvoj kadrov
•
Proučevanje in iskanje metod nematerialnega motiviranja zaposlenih.
•
Sodelovanje pri internem in eksternem komuniciranju, vezano na kadrovsko področje.
Poleg navedenih nalog je v sistemizaciji dela zapisano, da mora zaposleni dosegati aktivno znanje iz
angleškega jezika, saj gre za mednarodno podjetje, in aktivno znanje orodja MS Office.

Hvala, da si boste vzeli čas za izpolnjevanje vprašalnika.
Spol:
moški
ženski

Letnik študija
prvi
drugi
tretji

Stopnja študija
vs
uni
mag

Pri vsaki od naštetih kompetenc prosim, da označite v kolikšni meri je kompetenca
POMEMBNA oz. NEPOMEMBNA za opravljanje del in nalog na delovnem mestu
specialista za upravljanje s človeškimi viri. Vsako posamezno kompetenco ocenite
na 4-stopenjski lestvici pomembnosti, pri čemer vrednosti pomenijo: 1 ‒
nepomembna, 2 ‒ malo pomembna, 3 ‒ srednje pomembna, 4 ‒ zelo pomembna.
1‒
2 ‒ malo
3‒
4 ‒ zelo
nepomembna pomembna srednje pomembna
pomembna
1. Načrtovanje človeških virov,
nasledstev in zaposlovanje
2. Zagotavljanje in spremljanje
uspešnosti sodelavcev, merjenje
in ocenjevanje
3. Usposabljanje, izobraževanje in
razvoj sodelavcev, menedžment
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1‒
2 ‒ malo
3‒
4 ‒ zelo
nepomembna pomembna srednje pomembna
pomembna
talentov
4. Plače, nagrajevanje in
ugodnosti
5. Poznavanje kadrovskih
procesov, politike in orodij
menedžmenta človeških virov
6. Usmerjenost k ljudem
7. Timsko delo in sposobnost
povezovanja pri timski
komunikaciji
8. Komunikativnost
9. Empatija
10.Razvijanje zaupanja in
medsebojno spoštovanje
11. Inovativnost in kreativnost,
radovednost in raziskovanje
12. Znanje o trgu dela in
delovnem pravu, poznavanje
zakonskih in drugih usmeritev, ki
vplivajo na menedžment človeških
virov
13. Znanje informacijske
tehnologije, informacijsko‒
kadrovske tehnologije in
družbenih medijev za
komunikacijo
14. Upravljanje sprememb
15. Motiviranje
16. Objektivnost in nepristransko
zaznavanje
17. Etičnost
18. Organizacijska znanja,
oblikovanje dela in samo‒
organiziranost
19. Dobro počutje, zdravje in
varnost pri delu
20. Obvladovanje tveganj
menedžmenta človeških virov
21. Aktivno poslušanje
22. Sposobnost komuniciranja v
angleškem jeziku
23. Poznavanje organizacijske
kulture in klime v podjetju
Katere kompetence so po vašem mnenju ŠE pomembne za izbrano delovno mesto
in bi jih bilo smiselno vključiti na seznam?
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Katere izmed naštetih kompetenc v drugem delu vprašalnika ste se do sedaj že
naučili v času študija? Vpišete lahko samo zaporedno številko kompetence iz
zgornjega seznama.

Katjuša Piber: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri v logističnem podjetju
stran 85

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Priloga 3: Vprašalnik za zaposlene
Moje ime je Katjuša Piber in zaključujem magistrski študij na Fakulteti za
organizacijske vede. Prosim vas za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega
vprašalnika za namen magistrskega dela z naslovom Kompetenčni profil
strokovnjaka za upravljanje s človeškimi viri v logističnem podjetju. Vprašalnik je
anonimen in je namenjen le raziskavi v zaključni nalogi. Kot zaposleni v tem
podjetju nam lahko pomagate s svojim mnenjem o tem, katere kompetence bi po
vašem moral imeti specialist za upravljanje s človeškimi viri, ki je zaposlen v istem
podjetju. Hvala da si boste vzeli čas za izpolnjevanje vprašalnika.
Spol:
moški
ženski
Delovna doba v tem podjetju:
0 ‒ 3 let
4 ‒ 6 let
7 ‒ 10 let
10 let ali več
Pri vsaki od naštetih kompetenc prosim, da označite v kolikšni meri je kompetenca
POMEMBNA oz. NEPOMEMBNA za opravljanje del in nalog na delovnem mestu
specialista za upravljanje s človeškimi viri. Vsako posamezno kompetenco ocenite
na 4-stopenjski lestvici pomembnosti, pri čemer vrednosti pomenijo: 1 ‒
nepomembna, 2 ‒ malo pomembna, 3 ‒ srednje pomembna, 4 ‒ zelo pomembna.
1‒
2 ‒ malo 3 ‒srednje 4 ‒ zelo
nepomembna pomembna pomembna pomembna
1. Načrtovanje človeških virov,
nasledstev in zaposlovanje
2. Zagotavljanje in spremljanje
uspešnosti sodelavcev, merjenje
in ocenjevanje
3. Usposabljanje, izobraževanje in
razvoj sodelavcev, menedžment
talentov
4. Plače, nagrajevanje in
ugodnosti
5. Poznavanje kadrovskih
procesov, politike in orodij
menedžmenta človeških virov
6. Usmerjenost k ljudem
7. Timsko delo in sposobnost
povezovanja pri timski
komunikaciji
8. Komunikativnost
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1‒
2 ‒ malo 3 ‒srednje 4 ‒ zelo
nepomembna pomembna pomembna pomembna
9. Empatija
10.Razvijanje zaupanja in
medsebojno spoštovanje
11. Inovativnost in kreativnost,
radovednost in raziskovanje
12. Znanje o trgu dela in
delovnem pravu, poznavanje
zakonskih in drugih usmeritev, ki
vplivajo na menedžment človeških
virov
13. Znanje informacijske
tehnologije, informacijsko‒
kadrovske tehnologije in
družbenih medijev za
komunikacijo
14. Upravljanje sprememb
15. Motiviranje
16. Objektivnost in nepristransko
zaznavanje
17. Etičnost
18. Organizacijska znanja,
oblikovanje dela in samo‒
organiziranost
19. Dobro počutje, zdravje in
varnost pri delu
20. Obvladovanje tveganj
menedžmenta človeških virov
21. Aktivno poslušanje
22. Sposobnost komuniciranja v
angleškem jeziku
23. Poznavanje organizacijske
kulture in klime v podjetju
Katere kompetence so po vašem mnenju ŠE pomembne za izbrano delovno mesto
in bi jih bilo smiselno vključiti na seznam?
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Priloga 3: Katalog kompetenc
Pred vami je katalog kompetenc za delovno mesto SPECIALISTA ZA UPRAVLJANJE S
ČLOVEŠKIMI VIRI. Katalog obsega seznam vseh potrebnih in želenih kompetenc
skupaj z opisi posamezne kompetence in stopnjami zahtevnosti.
Kompetence, ki so zahtevane za navedeno delovno mesto, so:
1. Načrtovanje človeških virov, nasledstev in zaposlovanje
2. Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev, merjenje in
ocenjevanje
3. Usposabljanje, izobraževanje in razvoj sodelavcev, menedžment talentov
4. Plače, nagrajevanje in ugodnosti
5. Poznavanje kadrovskih procesov, politike in orodij menedžmenta
človeških virov
6. Usmerjenost k ljudem
7. Timsko delo in sposobnost povezovanja pri timski komunikaciji
8. Komunikativnost
9. Empatija
10. Razvijanje zaupanja in medsebojno spoštovanje
11. Inovativnost in kreativnost, radovednost in raziskovanje
12. Znanje o trgu dela in delovnem pravu, poznavanje zakonskih in drugih
usmeritev, ki vplivajo na menedžment človeških virov
13. Znanje IT, IKT in družbenih medijev za komunikacijo
14. Upravljanje sprememb
15. Motiviranje
16. Objektivnost in nepristransko zaznavanje
17. Etičnost
18. Organizacijska znanja, oblikovanje dela in samo‒organiziranost
19. Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
20. Obvladovanje tveganj menedžmenta človeških virov
21. Aktivno poslušanje
22. Sposobnost komuniciranja v tujem jeziku (angleščina)
23. Poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju
24. Analitičnost
Vsaka od kompetenc se lahko ocenjuje glede na stopnjo zahtevnosti, kjer so
predvidene tri stopnje:
1 ‒ osnovna stopnja (kompetenca je zadostna, pričakovana, omogoča uspešno
opravljanje dela in nalog v kadrovskem procesu);
2 ‒ srednja stopnja (zaposleni dosega nad povprečne rezultate);
3 ‒ najvišja stopnja (zelo visoka stopnja, zaposleni daje vzgled).
1.
Načrtovanje človeških virov, nasledstev in zaposlovanje
Sposobnost, da zaposleni predlaga, izbira in sodeluje v procesu načrtovanja ter
predvideva potrebe po novih kadrih. Ima znanje na področju izgradnje in
vzdrževanja baze potencialnih sodelavcev. Sposobnost pregleda vlog kandidatov,
izvajanje intervjujev, uporaba testov, ocenjevalnih pristopov in analize z namenom
ocenjevanja primernosti kandidatov glede na zahteve dela.
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2.

Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti sodelavcev, merjenje in
ocenjevanje
Kompetenco kaže sodelavec, ki pozna procese zagotavljanja in spremljanja
uspešnosti zaposlenih. Pozna katera orodja se uporabljajo za merjenje in
ocenjevanje uspešnosti, ter jih zna uporabljati. Sodelavec zna prepoznati kriterije
glede uspešnosti in zna uporabiti tehnike povečevanja uspešnosti.
3.

Usposabljanje, izobraževanje in razvoj sodelavcev, menedžment
talentov
Zaposleni usmerja in svetuje sodelavcem glede zaposlitve, razvoja in kariere.
Prepoznava pomanjkljivosti pri zaposlenih na področju kompetenc. Zagotavlja
učinkovite učne programe ali orodja, ki vodijo v usposabljanje, da bi povečali
kompetence, znanje in/ali vedenjske potrebe. Zaposleni ima sposobnost
prepoznavanja kompetenc, znanj in osebnostnih lastnosti posameznikov s
primernimi orodji, ki omogočajo tudi merjenje in vrednotenje kompetenc.
4.
Plače, nagrajevanje in ugodnosti
Kompetenco kaže zaposleni kot dobro poznavanje sistema plač in sistema
nagrajevanja ter ugodnosti zaposlenih. Ima znanje na področju pripravljanja
»inputov« za obračun plač. Zaposleni pozna zakonodajo na področju plač delavcev
in pozna politiko ugodnosti in nagrad v podjetju.
5.

Poznavanje kadrovskih procesov, politike in orodij menedžmenta
človeških virov
Kompetenco kaže zaposleni, tako da izvaja kadrovske procese in zagotavlja
kakovost uporabe kadrovskih orodij. Oblikuje in uvaja kadrovska orodja ter
zagotavlja kakovost uporabe kadrovskih orodij. Spremlja pravilnosti izvajanja
kadrovskih politik in procesov.
6.
Usmerjenost k ljudem
Kompetenco kaže zaposleni kot grajenje uspešnih odnosov ob upoštevanju njihovih
interesov za oblikovanje skupnih koristi. Je pristopen in odprt za sodelovanje ter
zagotavlja podporo. Kompetenca vključuje razumevanje in prepoznavanje potreb
ljudi, iskanje najboljše možne rešitve glede na okoliščine ter nudenje pravočasne
pomoči. Pravilen odnos do ljudi kaže sodelavec, ki skrbi za zadovoljstvo in je vedno
pripravljen pomagati. Prizadeva si graditi dolgoročne odnose.
7.
Timsko delo in sposobnost povezovanja pri timski komunikaciji
Kompetenco kaže sodelavec, ki spodbuja učinkovito oblikovanje timov in spodbuja
pozitivno okolje za delovanje timov. Kompetenca se kaže kot sposobnost
učinkovitega sodelovanja, skupnega iskanja rešitev in doseganja sporazuma,
razumevanja in sprejemanja različnih mnenj, stališč, mnenj, idej, predlogov v timu.
Zaposleni je zmožen ustvarjanja in vzdrževanja timskega vzdušja in dobrih
medsebojnih odnosov, se drži dogovorov in izpolnjuje obljube, zaupa sodelavcem
ter ustvarja pozitivno vzdušje, ki bo pripomoglo k nemotenemu delovanju in
uspešnosti posameznikov in delovnih skupin tudi zunaj svojega kroga delovnega
tima. Sodelavec uporablja pozitiven pristop pri reševanju problemov, trudi se za
učinkovito medsebojno komunikacijo znotraj in zunaj delovnih skupin, pretok
informacij, delitev znanja in izkušenj ter za učinkovito sodelovanje med različnimi
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področji, s ciljem doseganja boljšega sodelovanja različnih strokovnjakov in
področij v sklopu podjetja.
8.
Komunikativnost
Komunikativnost kaže sodelavec, ki ima sposobnost jasne in učinkovite
komunikacije z uporabo primernega jezika, tehnik in orodij z namenom da bi
pritegnili občinstvo ter zagotovili razumevanje s strani občinstva.
9.
Empatija
Kompetenco kaže zaposleni, ki ima sposobnost zaznavanja čustev druge osebe.
Zaposleni zazna, razume in se vživi v občutja ter misli druge osebe, kar mu omogoča
videti stanje na način, kot ga vidi druga oseba. Sposobnost, da prepozna čustveno
ozračje druge osebe, predvidi njeno vedenje in se z njo poveže.
10.
Razvijanje zaupanja in medsebojno spoštovanje
Kompetenco kaže zaposleni, ki deluje s temeljnim zaupanjem v druge ljudi in deluje
na način, da mu sodelavci lahko zaupajo. Vse zaposlene obravnava s spoštovanjem
in gradi na medosebnem spoštovanju med zaposlenimi.
11.
Inovativnost in kreativnost, radovednost in raziskovanje
Kompetenco kaže sodelavec, ki uporablja pragmatičen pristop in se osredotoča na
iskanje praktičnih, kreativnih in inovativnih rešitev. Razvija inovativne ideje, ki
ponujajo rešitve za vse vrste izzivov na delovnem mestu. Kreativnost kaže
sodelavec, ki pravočasno spoznava spremembe in priložnosti v svojem okolju kot
poslovne izzive, pretehta možnosti realizacije novih izdelkov in storitev, uvaja nove
pristope v reševanju strateških in operativnih problemov, ki izstopajo od
vsakodnevne, rutinske ali utečene prakse ter dela izboljšave na svojem področju
dela.
12.

Znanje o trgu dela in delovnem pravu, poznavanje zakonskih in
drugih usmeritev, ki vplivajo na menedžment človeških virov
Kompetenco kaže sodelavec kot poznavanje relevantne zakonodaje in pravil na
področju upravljanja človeških virov. Stalno spremlja spremembe v zakonodaji in
na trgu dela, ki jim prilagodi kadrovske procese.
13.
Znanje IT, IKT in družbenih medijev za komunikacijo
Kompetenco kaže zaposleni kot znanje v uporabi računalnika in informacijske
tehnologije na področju človeških virov. Ima znanje o uporabi orodja Microsoft
Office. Poslužuje se družbenih medijev za namen komunikacije. Spremlja novosti
na področju informacijske tehnologije za uporabo v kadrovskih procesih.
14.
Upravljanje sprememb
Kompetenca obsega oblikovanje, načrtovanje in implementacijo sprememb.
Zaposleni je sposoben prepoznati potrebo po spremembi in oblikovati načrt za
uvedbo. Zna se spopasti s spremembami in prilagoditi kadrovski proces
spremembam.
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15.
Motiviranje
Kompetenca obsega proučevanje in iskanje metod nematerialnega motiviranja
zaposlenih. Zaposleni zna prepoznati upad motivacije pri sodelavcih in ustrezno
reagirati ter povečati motivacijo.
16.
Objektivnost in nepristransko zaznavanje
Ohranja objektivnost v procesu presojanja. Kompetenco kaže zaposleni, ki se pri
presojanju in vrednotenju ne ravna po osebnih nagnjenjih, interesih, ampak po
dejstvih, ki so mu dana. Deluje v skladu z dejanskim in resničnim stanjem ter
neodvisno od zavesti.
17.
Etičnost
Zaposleni deluje v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi in kredibilnostjo.
Kompetenco kaže zaposleni kot zavestno dejavnost sprejemanja dobrih odločitev in
upravičevanja ravnanj. Zaposleni upošteva načela o dobrem in zlem ter norme za
odločanje in ravnanje po teh načelih.
18.
Organizacijska znanja, oblikovanje dela in samo‒organiziranost
Kompetenco kaže zaposleni v obliki organizacijskih znanj, ki jih zna uporabiti pri
delu. Sodelavec zna oblikovati in organizirati delo ter čas. Skrbi za organizacijo
svojega dela in organizacijo dela drugih sodelavcev.
19.
Dobro počutje, zdravje in varnost pri delu
Zaposleni kaže kompetenco kot poznavanje standardov, zahtev in pravil na področju
dobrega počutja, zdravja in varnosti pri delu. Skrbi za upoštevanje pravil in
zakonodaje in zagotavlja primerne standarde. Upošteva priporočila in opozorila
zaposlenih na tem področju in ustrezno ukrepa. Kompetenco kaže sodelavec tudi
kot skrb za ustreznost delovnih pogojev in skrb za dobro počutje ter varnost
sodelavcev.
20.
Obvladovanje tveganj menedžmenta človeških virov
Kompetenco sodelavec kaže kot upoštevanje tveganj pri kadrovskem procesu.
Zaposleni je pozoren na morebitna tveganja, jih prepozna, oceni in predvidi ter
predlaga ustrezne ukrepe. Zaposleni stalno preverja, kaj gre lahko v procesu
narobe, določa pomembnosti tveganja in izvaja strategije za obvladovanje tveganj.
21.
Aktivno poslušanje
Kompetenco kaže sodelavec na način, da zna prisluhniti sporočilom, mnenjem in
pogledom drugih sodelavcev. Zaposleni si vzame čas za pogovor in daje občutek
govorcu, da je pozoren do njega. Poslušalec je do govorca potrpežljiv, mu da
potreben čas in ga ne prekinja. Zna uporabiti neverbalno vedenje, ki podpira dober
stik, in je pozoren na ozadje besed, ki ga ustvarjajo občutki. Poslušalec skuša
razumeti čustva, potrebe in želje z namenom, da lahko v celoti razume informacije
sogovornika.
22.
Sposobnost komuniciranja v tujem jeziku (angleščina)
Kompetenca sodelavca se kaže v obliki znanja angleškega jezika. Kaže se kot
razumevanje, interpretacija, izražanje misli, čustev, dejstev in mnenj, tako v
govorni kot pisni obliki. Kompetenca obsega razumevanje prebranega besedila,
slovnično pravilno pisanje, slušno razumevanje in zmožnost pogovora z drugimi.
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23.
Poznavanje organizacijske kulture in klime v podjetju
Kompetenco sodelavec kaže kot poznavanje kulture in klime v podjetju ter
poznavanje njunih dimenzij. Pri svojem delu upošteva kulturo in klimo podjetja
ter spremlja spremembe in učinke. Pozna orodja za merjenje in teži k vzpostavitvi
želene kulture in klime, ki bi spodbudno delovala na zaposlene in celotno
organizacijo. Skrbi za to, da so zaposleni seznanjeni s kulturo v organizaciji in
delujejo v skladu z njo.
24.
Analitičnost
Kompetenco kaže zaposleni, ki je sposoben analizirati obstoječe stanje na vseh
področjih kadrovskega procesa, z namenom realnega načrtovanja ciljev in
prioritet. Zaposleni zna iz podatkov in dejstev uspešno izluščiti bistvo, narediti
sklep in zaključek ter oblikovati koncepte in ugotovitve. Zaposleni ima
sposobnost postopnega reševanja problemov in vprašanj.
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