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Izvleček 
 
V želji, da podjetje uresniči svojo vizijo, mora stremeti k temu, da so zaposleni zavzeti, si želijo 
razviti svoj polni potencial in so usmerjeni v prihodnost. Glede na trenutno demografsko, 
socialno in ekonomsko situacijo v Evropi, se na trgu delovne sile kaže primanjkljaj kakovostnih 
človeških virov, kar spodbuja raziskovanje in ukvarjanje z zaposlenimi, ki kažejo visok potencial 
oz. so prepoznani njihovi talenti. Podjetje se zavedajo, da bodo v boju za talente uspela le tista, 
ki prepoznavajo področje kot pomembno in vanj vlagajo vire. Namen naše raziskave je preučiti 
področje z vidika opredelitve, kaj proces ravnanja s talenti v podjetjih sploh predstavlja, kako 
definirajo, kaj je talent, kako privabljajo in prepoznavajo talentirane zaposlene, kakšne 
razvojne aktivnosti jim nudijo ter kako merijo učinkovitost njihovega dela ter napredek. Za 
poglobljeno raziskovanje smo uporabili eksploratoren, kvalitativni pristop – polstrukturirane 
intervjuje z 21-imi kadrovskimi strokovnjaki, zaposlenimi v srednjih ali velikih slovenskih 
podjetjih. Ugotovili smo, da podjetja uporabljajo raznolike pristope in aktivnosti za 
privabljanje in razvijanje talentiranih zaposlenih. V kar dveh tretjinah podjetij pa učinkovitost 
zaposlenih merijo s pomočjo letnih ocenjevalnih intervjujev, kjer se osredotočijo predvsem na 
doseganje ciljev in oceno nadrejenega. Največji izziv na tem področju je privabljanje talentov 
in pozicioniranje organizacije kot zaželenega delodajalca. Uporabna vrednost raziskave je 
predvsem sistematičen pregled posameznih področij znotraj ravnanja s talenti ter deljenje 
dobrih praks, ki lahko služijo organizacijam kot vsebina za možno nadgradnjo že obstoječih 
procesov. 
 
Ključne besede: ravnanje s talenti, organizacije, zaposleni, razvoj kariere, delovna uspešnost 
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Talent management process in working organizations in Slovenia 
 
Abstract 
 
In order for companies to realize their organizational visions, they need staff who are engaged, 
high-potential and looking towards the future. Due to the demographic, social and economic 
situation in Europe, the labor market is already reflecting a lack of high-quality human 
resources, which inspires research into and planned management of high-potential, i.e. 
talented, employees. Companies are aware that only those organizations that recognize this 
area as crucial and invest resources into it will be successful in the “war for talent”. The 
purpose of the study was to research the field of talent management  in companies from the 
perspective of definition of talent management process and term talent, attracting and 
recognizing talented employees, what development activities are provided to them and how 
to measure their performance and progress. We employed an exploratory approach, using the 
method of semi-structured interviews to gather information from 21 human resources 
professionals who work at medium-sized and large Slovenian companies. We found that these 
organizations use various approaches and activities to attract and develop talented 
employees. At two thirds of the companies, performance is measured using annual evaluation 
interviews, by measuring the meeting of targets and evaluations by superiors. The biggest 
challenges in the field are attracting talented employees and positioning the organization as 
a desirable employer. The study is useful primarily as an overview of the field and of best 
practices, which companies can use to augment their existing processes. 
 
Keywords: talent management, organizations, personnel, career development, job 
performance 
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Uvod 
 

Pregled literature na področju ravnanja s talenti kaže na čedalje večje zanimanje tako s 

strani strokovne kot tudi laične javnosti, na kar je moč sklepati iz številnih člankov, knjig in 

prispevkov, rasti svetovalnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem področjem in poročanja o praksi 

ravnanja s talenti v organizacijah. Zaposleni na področju upravljanja s človeškimi viri vidijo to 

področje kot enega izmed pomembenjših izzivov, s katerimi se bodo spoprijemale organizacije 

v 21. stoletju (npr. Ashton in Morton, 2005). Glede na odmevnost in relativno obsežno 

preteklost raziskovanja (svetovalci podjetja McKinsey so izraz boj za talente uporabili že leta 

1997 (Axelrod, Handfield-Jones in Michaels, 2001) bi pričakovali, da je področje dobro 

definirano, podprto s širokim naborom znanstvenih raziskav in podkrepljeno z jasnim 

naborom predpostavk, načel in metod. O problematiki jasne opredelitve področja pa tako 

poročajo številni avtorji, ki omenjajo, da področju manjkajo jasna definicija, okvir in splošni 

cilji (Heckman in Lewis, 2006), stabilna teoretična osnova (Thunnissen, 2016) in empirične 

raziskave (Collings in Mellahi, 2009).  

 

Leta 2010 je bil opazen premik iz povojev do večje zrelosti področja, ki se kaže v večjem 

številu empiričnih raziskovalnih prispevkov, večinoma avtorjev iz Združenih držav Amerike. 

Raziskava avtoric E. Gallardo-Gallardo in M. Thunnissen (2015) je prav tako pokazala, da največ 

empiričnih raziskav na temo upravljanja s talenti izhaja iz ZDA, sledijo Velika Britanija, 

Avstralija, Nizozemska in Irska. Posledično je opazen močen vpliv anglosaškega konteksta ter 

usmerjenost na raziskovanje procesa ravnanja s talenti v zasebnem sektorju in 

multinacionalkah (Boselie, Fruytier in Thunnissen, 2014). Prav zato koncepti in prakse, ki 

izhajajo iz te literature, niso v celoti prenosljivi na drugačne kontekste uporabe v organizacijah, 

na primer srednjih ali velikih (ne multinacionalnih) podjetjih ali drugih državah, ki so pod 

drugačnimi družbeno-ekonomskimi vplivi. Če želimo spoznanja prenesti v trenutni slovenski 

kontekst, pa je potrebno upoštevati tudi, da je na slovensko gospodarstvo občutno vplivala 

svetovna kriza, ki je Slovenijo zajela leta 2008 in se leta 2015 začela umirjati, kar je vplivalo 

tudi na procese na trgu in pri delu s kadri (Kohont in Stanojević, 2017). Vplivi so se kazali 

predvsem skozi odpuščanja, manjši obseg ali zamrznitev zaposlovanja ter povečanje prekarnih 

oblik zaposlitve (Todorovič Jemec in Vodopivec, 2016).  

 

S pomočjo pregleda literature bom tako skušala analizirati glavne izzive v povezavi s 

procesom ravnanja s talenti na sodobnem trgu delovne sile. Glavna cilja naloge sta tako 

sistematičen pregled področja ravnanja s talenti, podkrepljen s primeri praks ter primerjava 

procesa med srednjimi in velikimi podjetji. S tem želim prispevati k boljšemu razumevanju 

samega področja ter z deljenjem dobrih praks organizacijam ponuditi osnovo na podlagi 

katere lahko pregledajo in izboljšajo že obstoječe prakse. 
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Opredelitev pojmov 

Ravnanje s talenti 
 

Proces ravnanja s talenti je težko enoznačno opredeliti, saj se avtorji v literaturi definicije 

lotevajo z različnih vidikov. Glede na pomanjkanje jasnosti pri opredelitvi je v spodnji tabeli 

prikazan pregled dobesednih ali povzetih definicij besedne zveze »Ravnanje s talenti« kot jo 

vidijo različni avtorji, od leta 2004 naprej.  

 

Tabela 1. Prikaz definicij pojma »Ravnanje s talenti« različnih avtorjev skozi čas 

VIR  Definicija 

2004 Berger in Berger 

(stran 4) 

»Ravnanje s talenti je povezovanje organizacijske 

odličnosti z upravljanjem s človeškimi viri na način, da 

sistematično identificiramo, zadržimo, razvijamo in 

promoviramo najboljše ljudi v organizaciji.« 

 

2005 Ashton in Morton 

(stran 30) 

»Ravnanje s talenti je strateški in holistični pristop 

upravljanja s človeškimi viri in načrtovanja poslovanja 

oziroma nova pot do učinkovitosti organizacije. Izboljšuje 

delovno učinkovitost in potencial ljudi – talentov, ki lahko 

pomembno vplivajo na organizacijo danes in v 

prihodnosti. Prizadevanja usmerja tudi v povečevanje 

učinkovitosti pri vseh zaposlenih – da dosežejo svoj 

potencial, ne glede na to, kaj bi ta lahko bil.« 

 

2008 Cappelli 

(stran 1) 

»Ravnanje s talenti je preprosto predvidevanje potrebe po 

človeškem kapitalu in postavljanje načrta za zadovoljitev 

te potrebe.« 

 

2008 Warg Ravnanje s talenti se veže na identifikacijo, rekrutacijo in 

razvoj izbranih zaposlenih, vključno s strukturiranim 

pregledom kompetenc, analizo kompetenc, iskanjem in 

selekcijo, razvojem “bazena talentov” in načrtovanjem 

nasledstva.  

 

2010 Li in Scullion 

 

Ravnanje s talenti so vse aktivnosti v organizaciji, katerih 

cilj je privabljanje, selekcija, razvoj in ohranjanje najboljših 

zaposlenih na večini ključnih mest, ki so ključna za 

doseganje strateških prioritet organizacije. 
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2011  ADP inc.  

(stran 1) 

»V najširšem smislu ravnanje s talenti pomeni načrten 

proces, s katerim sistematično identificiramo, 

ocenjujemo, razvijamo in ohranjamo talente za 

izpolnjevanje trenutnih in prihodnjih poslovnih potreb in 

ciljev. Z drugimi besedami gre za postavljanje pravih ljudi, 

s pravimi spretnostmi na prava mesta ob pravem času. 

Ravnanje s talenti se začne v trenutku, ko rekruter 

identificira potencial in se nadaljuje skozi ves čas 

zaposlitve posameznika v podjetju.« 

 

2015 Brower, Jackson, 

Jones, Ressler in 

Rothwell  

Ravnanje s talenti je integriran proces, pri katerem je 

poudarek na zagotavljanju, da ima organizacija nenehno 

zalogo visoko produktivnih posameznikov na pravih 

delovnih mestih, ob pravem času. Ne gre za enkraten 

dogodek, ampak kontinuiran proces, v katerem 

organizacija načrtuje potrebe po talentih, gradi podobo, 

da pritegne najboljše ljudi s trga dela, poskrbi, da so novo 

zaposleni čim hitreje učinkoviti, deluje na področju 

ohranjanja kadrov in facilitira procese premikanja talentov 

na mesta, kjer imajo lahko največji doprinos k organizaciji. 

 

Večina definicij govori ravnanju s talenti kot o celostnem, dobro načrtovanem, 

sistematičnem procesu, ki vključuje privabljanje, identifikacijo, selekcijo, razvijanje in 

ocenjevanje talentov z namenom zvišanja učinkovitosti poslovanja (npr. ADP inc., 2011). Prav 

tako večina avtorjev povezuje talente s ključnimi kadri, ki zasedajo ali bodo zasedali strateško 

pomembna delovna mesta. Nekatere definicije pa omenjajo širši pristop – razvijanje vseh 

zaposlenih, da dosežejo svoje potenciale (npr. Ashton in Morton, 2005). Ta razkorak med 

definicijami se kaže tudi drugje v literaturi, kjer del strokovnjakov opisuje ravnanje s talenti 

kot razvijanje in razporejanje zaposlenih, ki so kritični za uspeh podjetja, t. i. ključnih kadrov – 

ekskluzivni pristop, drugi pa kot razvoj vseh zaposlenih – inkluzivni pristop ali pristop razvijanja 

močnih področij (Ariss, Cascio in Paauwe, 2014). Inkluzivni pristop se je začel uveljavljati 

kasneje, hkrati s čedalje večjim poudarkom na spodbujanju enakopravnosti na delovnem 

mestu (Ariss in Sidani, 2016). Pomembno pa je tudi potegniti ločnico med ravnanjem s talenti 

ter upravljanjem s človeškimi viri, saj je v poplavi definicij pogosto zabrisana. Praktiki navajajo, 

da je ravnanje s talenti ožje področje znotraj upravljanja s človeškimi viri, ob primerjavi obeh 

pa ravnanje s talenti poudarja bolj segmentacijo kot egalitarizem, se usmerja bolj na ljudi kot 

na funkcije ter največ pozornosti namenja zadrževanju perspektivnih zaposlenih (Chuai, Iles in 

Preece, 2010).  

 

Definicije se razlikujejo tudi v sami širini pojmovanj, kot sta zaznala že avtorja Heckman in 

Lewis (2006). Ko govorimo o ravnanju s talenti, lahko zaznamo tri različne sklope razmišljanj. 
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Prvi sklop vidi ravnanje s talenti zgolj kot upravljanje s človeškimi viri, predvidevanje potreb in 

načrtovanje kadrov (npr. Cappelli, 2008), kjer gre na praktični ravni le za drugačno formulacijo 

aktivnosti, ki jih navadno izvaja kadrovska služba. Drugi sklop definicij poudarja načrtovanje 

nasledstva, načrtovanje delovne sile in ustvarjanje pretoka med pozicijami v organizaciji (npr. 

Warg, 2008), tretji pa se celostno usmerja na delo s talentiranimi zaposlenimi, privabljanje, 

prepoznavanje ter ohrajanje talentov, identifikacijo ključnih strateških pozicij in oblikovanje 

»bazena talentov« za njihovo zapolnitev.  

Talent 
 

Kljub temu, da na področju upravljanja s človeškimi viri področje ravnanja s talenti zaseda 

pomembno mesto, pa se manj pogosto srečamo z jasnim definiranjem, kaj talent sploh je. Ali 

potrebuje posebno nego, ali se spreminja v času in kakšno vedenje napoveduje? Ali je talent 

preprosto le novo ime za že poznan psihološki konstrukt, morda za skupino konstruktov 

oziroma kaj ga sploh sestavlja? Definiranje pojma se povezuje tudi z aktivnostmi v praksi – 

kako operacionalizirati talent, kako izbrati talentirane posameznike, kakšna je vloga izkušenj 

pri prepoznavanju talentov, kako definirati spretnosti, sposobnosti in znanja, ki so potrebna, 

da je nekdo prepoznan kot talent in še bi lahko naštevali. 

 

Talent bi lahko primerjali z njegovimi sinonimi – npr. izjemnost, nadarjenost, visoka 

sposobnost, genijalnost, izrednost, nadpovprečnost, ... Avtorja Chamorro-Premuzic in 

Furnham (2010) pojem talenta povezujeta z nadarjenostjo, ki pa je za razliko od prvega precej 

dobro poznan in definiran pojem, še posebno pri otrocih. Značilnosti nadarjenih otrok so 

izjemne sposobnosti pomnenja, zrelost mišljenja pri reševanju kompleksnih problemov, hitro 

usvajanje novega znanja, nadzorovanje lastnega učenja, želja po različnih izkušnjah, 

kreativnost, napredno besedišče, želja po učenju od starejših otrok, ... V povezavi z 

nadarjenostjo pri otrocih lahko vse opise skrčimo v štiri nadredne kategorije – sposobnosti, 

kreativno mišljenje, socialna inteligentnost in predanost nalogi. Ni nujno, da bo nadarjen otrok 

prepoznan kot talent tudi v odraslosti, vendar je način razmišljanja in sklepanja v raziskavah 

nadarjenih otrok primeren tudi za raziskovanje opredelitve talentiranosti v odraslosti. Cooper 

in Cox (1988; v Chamorro-Premuzic in Furnham, 2010) sta identificirala ključne značilnosti 

ljudi, ki se povezujejo z uspešnostjo in sicer: vztrajnost, učenje iz napak, iskanje priložnosti, 

usmerjenost k dosežkom, notranji lokus kontrole, dobro integriran sistem vrednot, učinkovito 

prevzemanje tveganja, jasni cilji, predanost delu, intrinzična motivacija, dobro organiziran 

življenjski stil (razmerje med zasebnim in službenim življenjem), bolj pragmatičen kot 

intelektualen pristop, spretnosti reševanja problemov, analitične spretnosti, odlične socialne 

spretnosti, inovativnost in tekmovalnost. Locke (1977; v Chamorro-Premuzic in Furnham, 

2010) je napovednike uspešnosti delil v tri kategorije: kognitivne (odkritost, samostojnost, 

usmerjenost k ciljem, samozavest, vizija, kompetentnost), motivacijske (egoistična strast do 

dela, predanost akciji, ambicioznost, trud in vztrajnost) ter odnos do drugih zaposlenih 

(spoštovanje sposobnosti, predanost pravičnosti, nagrajevanje odlik). 
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Raziskave o opredelitvi talentov se povezujejo tudi s speficičnimi spretnostmi, ki so 

potrebne za vodenje, saj se veliko izmed njih ukvarja s tem, kako prepoznati potencial v 

zaposlenemu, da bo lahko zasedel ključno strateško (pogosto vodstveno) pozicijo v podjetju. 

Claussen s sod. (2014) je tako preučeval vodstvene spretnosti in značilnosti, ki vplivajo na 

učinkovitost vodenja in jih razdelil na štiri področja: izkušnje, ekspertnost (osredotočenost na 

specifično področje dela), socialni kapital (vključevanje v medosebne odnose) in socialna 

mreža (število sodelavcev, s katerimi je vodja v preteklosti sodeloval). McCall in sodelavci 

(1994; v Chamorro-Premuzic in Furnham, 2010) pa so identificirali vodstveni potencial oziroma 

vodstvene kompetence kot nabor naslednjih spretnosti, pri čemer je poudarek na sposobnosti 

učenja iz izkušenj: splošna inteligentnost, znanje o poslovanju, medosebne spretnosti, 

pripadnost, pogum. Težava vseh opisanih pristopov oziroma spiskov sposobnosti, ki naj bi 

identificirale talente pa je, da temeljijo na samoporočanjih (intervjuji ali vprašalniki), zaradi 

česar so nekatera prepričanja oziroma vedenja deležna manj pozornosti oziroma so prirejena, 

da so manj privlačna (na primer: egoističnost, brezobzirnost in nemoralnost, ki jih pogosto 

pripisujejo talentiranim vodnjem). Podjetje Shell (v Reilly, 2008) je opredelilo konstrukt pod 

imenom HAIR, s čimer so želeli izbrati bolj znanstveni pristop pri selekciji značilnosti talentov. 

Akronim predstavlja pristop, s katerim je podjetje Shell identificiralo nove vodje v organizaciji 

– HAIR sestoji iz besed helikopter (helicopter), ki se nanaša na sposobnost pogledati na 

problem z distance, hkrati pa se mu približati v detajle, če je to potrebno, analitične 

sposobnosti (analytical ability), domišljija (imagination) – biti kreativen pri rešitvah – in 

realnost (reality) – da so dobre ideje prizemljene in bodo delovale tudi v praksi.  

 

Nekatere organizacije še vedno vztrajajo pri takih in podobnih pristopih, ki opredeljujejo 

listo značilnosti, vendar nimajo korektne znanstvene podlage. Vedno več pa je organizacij, ki 

opredelitev talentov gradijo na kompetenčnem modelu, ki v podjetju opredeljuje, katere so 

pomembne kompetence za posamezno pozicijo (Reilly, 2008). Veča se tudi število organizacij, 

ki v ospredje postavljajo organizacijske vrednote ter se pri prepoznavanju talentov 

osredotočajo na stopnjo ujemanja med zaposlenim in organizacijo. Porodi pa se vprašanje ali 

so lahko ljudje, ki so kot talenti prepoznani v eni organizaciji, uspešni tudi v drugi organizaciji 

kjub temu, da so kompetence ali vrednote morda drugače zastavljene. 

 

Pregled literature kaže, da naj bi talenti v organizaciji predstavljali 3 do 5 odstotkov vseh 

zaposlenih (npr. Berger in Berger, 2004; Nikravan, 2011) v organizaciji. 
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Privabljanje in prepoznavanje talentov 
 

Privabljanje talentov 
 

Globalni ekonomski trendi, povišanje zahtev po tehnoloških spretnostih, mobilnost in 

večanje raznolikosti delovne sile so vplivale na tekmovanje oziroma »vojno za talente«, še 

posebno na določenih področjih. Okolje se nenehno spreminja in postaja čedalje 

kompleksnejše, zato morajo organizacije, če želijo ohraniti konkurenčnost na trgu, strateško 

usmeriti svoje aktivnosti tudi v privabljanje in ohranitev ključnih zaposlenih, talentov.  

 

Eden izmed pomembnejših konceptov, ki se povezuje s privabljanjem in ohrajanjem 

talentov je »blagovna znamka podjetja«. Prva konceptualizacija izhaja iz kognitivne psihologije 

in predpostavlja, da naj bi uspešnost in osebnost znamke organizacije zviševali doživljanje 

njene vrednosti (Cameron, Lings in Wallace, 2012). Ta pristop predvideva, da posameznik že 

ima širok nabor informacij, kar lahko velja za talente, ki jih iščemo znotraj podjetja, redkeje pa 

za tiste, ki še nimajo osebne izkušnje z delodajalcem. Drugo perspektivo pa podaja signalna 

teorija (Vickrey, 1961; v Cameron, Lings in Wallace, 2012), ki pravi, da se ljudje v izogib slabim 

odločitvam zanašamo na signale kot je na primer znamka, da si ustvarimo mnenje o kvaliteti. 

To je koristno tudi na trgu dela, saj imajo kandidati redko popolne informacije o delodajalcu. 

Izbira zaposlitve nosi visoko mero tveganja, ki motivira potencialne kandidate za zaposlitev, 

da vložijo čas in trud v iskanje informacij o perspektivnemu delodajalcu. Organizacije pa 

morajo na tej točki prek blagovne znamke delodajalca oddajati primerne signale, saj si s tem 

povečajo možnost, da jim bodo kandidati dali prednost pred konkurenco. 

 

Eden izmed kanalov komuniciranja blagovne znamke delodajalca so tudi družbeni mediji. 

Uporaba le–teh se je v zadnjih letih drastično povečala, organizacije pa na ta način lahko 

dosežejo raznoliko publiko tako aktivnih kot tudi pasivnih iskalcev zaposlitve (Nikolaou, 2014). 

Število organizacij, ki investira v oglaševanje preko družbenih medijev z namenom izpostavitve 

blagovne znamke delodajalca in privabljanja kakovostnih kandidatov, se skozi leta povečuje. 

Družbeni mediji so za podjetja idealen kanal, saj je oglaševanje relativno ugodno, doseg 

javnosti in s tem tudi potencialnih kandidatov pa velik. Organizacije, ki se zavedajo 

pomembnosti tega kanala, zaposlujejo sodelavce na delovnih mestih raziskovalcev trga in 

rekrutorjev, specifično osredotočenih na socialne medije, njihove delovne naloge pa so tako 

iskanje potencialnih kandidatov kot tudi pregled informacij o prijavljenih kandidatih, ki jih je 

možno zbrati preko družbenih medijev (Carpentier in sod., 2017).  

 

Ključna pri komuniciranju blagovne znamke delodajalca pa je tudi integracija oziroma 

sodelovanje kadrovskega oddelka z marketingom. Če pogledamo na privabljanje in 

zadrževanje kadrov s perspektive prodaje, gre za podobno situacijo kot je privabljanje in 

ohranjanje kupcev. Podjetje navadno ponuja nek produkt ali storitev, s katero želi pritegniti 

kupce in tudi dolgoročno spodbuditi njihov ponoven nakup. Če pa želi to storiti, mora stranka 
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občutiti, da ima produkt zanjo pričakovano vrednost. Ker je težko komunicirati in informirati 

zunanje stranke o vseh značilnostih, ki jih ima določen produkt, je uporaba blagovne znamke 

primerna za izpostavitev tega, kar bo kupec s produktom pridobil. Ko se stranka odloči za 

nakup (ali storitev) pa mora organizacija še naprej, kontinurirano nuditi obljubljeno kakovost, 

da stranke ohrani. Ta teorija je prenosljiva tudi na kadrovsko področje, v tem primeru pa bi 

kot produkt lahko vzeli zaposlitev oziroma delovno mesto. Za privabljanje potencialnih 

zaposlenih in talentov je tako potrebna dobra marketinška strategija ter učinkovita interna 

komunikacija, ki je pomembna za zadrževanje zaposlenih. Raziskava (Lievens in Slaughter, 

2016) kaže, da imajo organizacije, v povezavi s katerimi imajo ljudje pozitivne asociacije, večji 

vpliv in vrednost pri potencialnih kandidatih. K temu pripomore tudi percepcija, kakšno mesto 

zaseda organizacija v skupnosti in kako doživljajo družbeno odgovornost podjetja. Iskalci 

zaposlitve razvijejo preferenco do določene organizacije tudi prek lastne predstave o tem, 

kakšen doprinos ima ta organizacija k širši skupnosti in družbi. (Alsharthy, Clarke in Goodman, 

2017) 

 

Raziskave, osnovane na konceptu ujemanja med posameznikom in organizacijo (»P-O fit«) 

kažejo, da sta privlačnost podjetja in dolgoročna pripadnost podjetju večja, kadar posameznik 

zazna večjo mero ujemanja med njegovimi potrebami in vrednotami ter značilnostmi 

organizacije. Da bi zagotovili vzpostavljanje koncepta ujemanja med posameznikom in 

organizacijo, pa moramo kandidatu dati priložnost in potrebne informacije, da si sam ustvari 

subjektivno prepričanje o značilnostih podjetja kot zaposlovalca. Ta priložnost se pogosto 

pojavi v fazi rekrutacije, v kateri organizacija kandidatom predstavi svoje značilnosti in jim 

omogoči, da si na podlagi le–teh ustvarijo lastno mnenje (Hauswald, Hack, Kellermanns in 

Patzelt, 2016). 

 

Pregled objav na spletu (npr. članki MojeDelo, LinkedIn, Svet24) kaže tudi, da se za 

privabljanje potencialnih kandidatov in talentov podjetja poslužujejo načinov kot so najem 

zunanje agencije, specializirane za iskanje talentov; tiskano oglaševanje v uveljavljenih 

dnevnih časopisih; udeležba na zaposlitvenih sejmih; sodelovanje v posebnih interesnih 

skupinah, v profesionalnih združenjih, zbornicah; finančno motiviranje zaposlenih, da 

pripeljejo nove perspektivne kadre; povezovanje s fakultetami; uporaba socialnih in poslovnih 

omrežij, specializiranih zaposlitvenih spletnih strani in tako naprej.  

 

Prepoznavanje talentov 
 

Veliko podjetij nameni večji del virov za privabljanje talentov s trga dela, ko pa pride do 

ocenjevanja, ali bo neki kandidat na delovnem mestu učinkovit, pa se poslužujejo precej 

osnovih in slabo načrtovanih procesov selekcije. To predstavlja velik razkorak med željo 

organizacije po strateški usmeritvi in razvijanju kompetenčne prednosti skozi ravnanje s talenti 

ter dejansko prakso učinkovitega uvajanja tega procesa. Mnoge organizacije namreč ne 

uporabljajo znanstveno dokazanih metod in pristopov za odločitev o izbiri kandidata (Pulakos, 
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2005). Vse metode mora predhoditi jasna in temeljita analiza delovnega mesta, sledijo pa 

lahko različne metode ocenjevanja – testi kognitivnih sposobnosti, osebnostni vprašalniki, 

biografski podatki, vprašalniki integritete, strukturirani intervjuji, testi situacijskega odločanja, 

testi izvajanja delovnih nalog, ocenjevalni centri, testi fizičnih sposobnosti ipd.  

 

Raziskava nemških avtorjev (Benit, Mojzisch in Soellner, 2014) je pokazala, da podjetja po 

navadi uporabljajo splošne kriterije primernosti (npr. delovne izkušnje), nestrukturirane 

intervjuje in redkeje na lastnosti orientirane metode ali strukturirane intervjuje. Za presojanje 

talentov znotraj organizacije pa se večinoma zanašajo na letne delovne razgovore, ki jih 

uporablja kar 75 odstotkov podjetij. Ker pa je nadrejeni glavni vir ocene je potrebno vzeti v 

ozir, da se lahko zgodi, da visoko kvalificirane kandidate nekdo namerno zadrži zase ali pa so 

nominirani neupravičeni kandidati, odvisno od njihovega osebnega odnosa do nadrejenega. 

Sodeč po raziskavi na nemškem vzorcu k lastnostim usmerjene metode kot so psihometrična 

testiranja za selekcijo kandidatov uporablja le tretjina podjetij, čeprav poročajo, da jih 

zaznavajo kot veljavne in potrebne za dober postopek izbora kandidata. Prav tako nekatera 

podjetja za odkrivanje talentov uporabljajo metodo ocenjevalnega centra, ki združuje različne 

ocenjevalne tehnike, katerih cilj je simulacija delovnih nalog, da lahko kandidat izkaže vedenje, 

ki je relevantno za delo. Ključni element so simulacije delovnih nalog, lahko pa zajema tudi 

teste, razgovore in vprašalnike. 

 

Glede na raziskavo Churcha in sod. (2015) so tri najpogostejše metode v rabi za 

ocenjevanje talentov in izkušenih vodij analiza 360-stopinj, osebnostna testiranja in razgovori. 

Manj pogosto pa podjetja uporabljajo simulacije, teste kognitivnih sposobnosti, karierne 

vprašalniki ter ocenjevalne centre. Večina podjetij uporablja več kot eno orodje oziroma 

metodo pri ocenjevanju talentov, pri tem pa navadno sodelujejo notranji sodelavci, redkeje 

tudi zunanji. Duarte, Goncalves Sarraguca, Lopes in Lopes (2015) so se ukvarjali z 

raziskovanjem identifikacije talentov na področju pravnih organizacij in predlagali pristop, ki 

vključuje povprečno oceno letnega delovnega razgovora in kombinacijo z ocenjevalnim 

centrom. Prav tako predlagajo kombinacijo s strateškimi praksami kot so karierno svetovanje 

(načrtovanje kariere), razvoj, mapiranje talentov, identifikacija visokih potencialov, 

načrtovanje nasledstva, postavitev tima in analiza raznolikosti, ki pa lahko nudijo objektiven 

vpogled in natančne informacije pri odkrivanju talentov znotraj podjetja. 

 

Pri prepoznavanju talenta je potrebna previdnost, saj učinkovitost ne pomeni nujno, da 

je nekdo potencial za napredovanje ali vodstveno pozicijo. Veliko je primerov zaposlenih, ki so 

na nekem nivoju zelo učinkoviti, ko pa napredujejo na naslednji nivo, njihova učinkovitost 

upade. Za namen merjenja učinkovitosti se zato uporablja 9-mestno rešeto (ang. 9-box grid; 3 

x 3 tabela, kjer sta na x-osi učinkovitost, na y-osi pa potencial), ki predstavlja enostavno 

vizualno referenco, da vodje lažje presojajo o dejanski in potencialni uspešnosti zaposlenega. 

Organizaciji pomaga pri lažjem razločevanju med potencialom zaposlenega (potential) in 

njegovo učinkovitostjo (performance) (Church in sod., 2015). Nekateri avtorji (npr. Brinks, 
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Sonnenberg in Zijderveld, 2014) se tako bolj kot na pojem talent osredotočajo na visoko 

perspektivne (high-potentials) in visoko uspešne (high-performers) zaposlene ali kombinacijo 

obeh. Visoko perspektivni zaposleni so definirani kot tisti, ki so motivirani, zavzeti in si 

prizadevajo za napredovanje, visoko uspešni pa so tisti, ki so že pokazali tovrstne spretnosti, 

vedenja in stališča. Čeprav je učinkovitost zelo pomembna spremenljivka, pa je ne smemo 

vzeti kot edini indikator talenta oziroma potenciala (Church in sod., 2015). 

 

Transparentnost z informacijami o prepoznanosti 
 

Že znotraj samih definicij ravnanja s talenti nekateri avtorji pojmujujejo ta proces 

ekskluzivno, kot upravljanje s ključnimi kadri, drugi pa inkluzivno in se usmerjajo na razvoj vseh 

zaposlenih, ne le peščice talentov. Angleška raziskava (CIPD, 2012; v Brinks, Sonnenberg in 

Zijderveld, 2014) kaže, da je ekskluziven pristop bolj popularen v organizacijah Velike Britanije. 

V organizacijah, kjer imajo razvit proces ravnanja s talenti, je ta v 40 odstotkih namenjen vsem 

zaposlenih, 60 odstotkov organizacij pa ga strogo usmerja le na specifične skupine zaposlenih, 

t.i. talente. Pri tem se porajata dve vprašanji: kako ekskluziven pristop vpliva na ostale 

zaposlene – ali so zaradi tega še bolj motivirani in učinkoviti, saj si želijo biti tudi sami 

prepoznani kot talenti ali pa to povzroča le dodano razslojenost znotraj podjetja in manjšo 

kohezivnost? Drugo vprašanje pa je, ali je pomembno, da je podjetje z informacijami razpolaga 

transparentno pred posamezniki, ki so že v njihovem bazenu talentov in jih smatrajo kot 

perspektivne?  

 

Nasprotniki ekskluzivnega pristopa oziroma pristopa »posebnih privilegijev« pravijo, da 

so vsi zaposleni na nek način talentirani in morajo zaradi tega dobiti enake priožnosti za rast. 

Če posvečamo veliko več pozornosti le peščici zaposlenih, lahko na ta račun spregledamo 

potencialne prispevke mnogih drugih. Nekateri direktorji so mnenja, da mora biti spisek 

talentov zelo varovana skrivnost – zakaj bi namreč znižali motivacijo 95-ih odstotkov 

zaposlenih, ki niso na tem spisku (Conger, Hill in Ready, 2010). 

 

Vprašanje, ali naj organizacija obvesti svoje zaposlene glede izbranosti v program 

upravljanja s talenti, je povzročilo val diskusij v strokovni javnosti. Ready, Conger in Hill (2010) 

ugotavljajo, da je 85 odstotkov organizacij transparentnih z informacijami do svojih 

zaposlenih. Raziskava Churcha in sod. (2015) pa je pokazala, da je le 34 odstotkov podjetij 

popolnoma transparentnih in tudi formalno deli informacije o statusu (talentu) svojih 

zaposlenih, 66 odstotkov pa jim tega aktivno ne izrazi. Predvidevajo, da je razlog v ozadju ta, 

da je navadno le 15 odstotkov populacije prepoznanih kot talentov in bi ta informacija na 

ostalih 85-ih odstotkih delovala demotivirajoče. Prav tako bi informacija lahko povzročila 

trenja med obema skupinama zaposlenih ali pa bi velik pritisk vplival na slabšo uspešnost in 

nerealistična pričakovanja talentiranih zaposlenih. Avtorja tudi navajata, da popolna 

transparentnost lahko rezultira v višjem obratu zaposlenih, nižji pripadnosti in vključenosti v 

podjetje, znižanju produktivnosti, prihodkov in profita. Veliko organizacij se zato poslužuje bolj 
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neformalnega informiranja zaposlenih; npr. vodje neformalno podajo informacijo 

zaposlenemu (npr. z vabilom na izobraževanje o vodenju, s posebnimi zadolžitvami ipd.), 

zaposleni pa svoj status sam ugotovi. Ne glede na to, ali je formalna ali neformalna, pa 

transparentnost ni vedno negativna. Raziskava (Church in sod., 2010) kaže, da so posamzeniki, 

ki so seznanjeni s svojim statusom (talentov) bolj pripadni organizaciji – le 14 odstotkov išče 

priložnosti tudi drugje. Med tistimi, ki ne spadajo v to skupino, in tistimi, ki so talenti, vendar 

o tem niso obveščeni, pa ni pomembne razlike. Iz tega lahko sklepamo, da transparentnost z 

informacijami povečuje pripadnost organizaciji, vsaj pri skupini tistih, ki so z informacijo o 

prepoznanosti seznanjeni. Pomembna povezava pa se je pokazala tudi med zrelostjo procesa 

ravnanja s talenti v podjetju in transparentnostjo informacij. Tista podjetja, ki imajo bolj 

dodelane programe, so tudi informacije s svojimi zaposlenimi delila bolj pogosto kot tista z 

nekonsistentnimi in slabše strukturiranimi programi (Church in sod., 2010). 

 

Številni avtorji (npr. Conger, Hill in Ready, 2010; Church in sod., 2015) tako ugotavljajo, da 

je transparentnost z informacijami pomembna in da se povečuje delež podjetji, ki svoje 

zaposlene seznani z njihovim statusom. Direktorji tudi poročajo, da marsikateri talentirani 

zaposleni ob menjavi službe na izhodnem intervjuju pove, da bi ostal v podjetju, če bi bil že 

predhodno seznanjen s tem, da je izbran v bazen talentov. Prav tako pa je treba opozoriti, da 

je pomembno, da ima organizacija dobro strukturiran sistem razvoja in podpore, saj 

informiranje o tem, da spada med najbolj perspektivne kadre podjetja, lahko ustvari velik 

pritisk na zaposlenega, na katerega ima brez prave podpore lahko tudi negativen vpliv. Če 

podjetje pove zaposlenemu, da ga smatrajo kot talent, pa je pomembno tudi, da mu je 

predstavljen načrt razvoja, ki mu aktivno sledijo, saj se v nasprotnem primeru lahko počuti 

izigranega in vidi to informacijo le kot manipulacijo, da ne bi zapustil podjetja. Ne glede na to, 

katerega pristopa se organizacija poslužuje, vedno obstajajo pozitivni učinki in tveganja, ki jih 

lahko prepreči z dobro pripravo in predvidevanjem posledic.  
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Ohranjanje in razvoj talentov 
 

V času gospodarske konjunkture se podjetja soočajo z višjo fluktuacijo, kar v ospredje 

postavlja vprašanje, kako ustvariti pogoje, da bi ohranili najboljše zaposlene. Omogočanje 

izobraževalnih izkušenj in razvijanje kompetenc pri nadarjenih zaposlenih je lahko eden izmed 

odgovorov. Spretnosti lahko razvijamo na različne načine – od coachingov, delavnic, rotacije 

delovnih mest do posebnih zadolžitev in projektov. Izziv pa je povezati vse pomembne dele na 

sistematičen način, s katerim posameznik razvija svoje kompetence, hkrati pa se kaže tudi 

uspešnost pri poslovanju. Najprej moramo poznati trenutno stanje posameznika – kakšne 

izkušnje, znanja, spretnosti in značilnosti ima, nato pa na podlagi močnih in šibkih področjih, 

želenih kompetenc znotraj pozicije ali organizacije na splošno oblikujemo načrt dela. Pri tem 

moramo paziti, da se držimo načrta, ustvarimo optimalno okolje za učenje, skrbimo za 

podajanje povratnih informacij z obeh strani itd. (Berger in Berger, 2004)  

 

V spodnji tabeli so prikazane in opisane metode, zbrane iz strokovne literature, ki se jih 

pri razvijanju talentov poslužujejo v praksi. 

 

Tabela 2: Metode in pristopi razvijanja posameznikov, ki so prepoznani kot talenti 

Metoda, pristop Opis 

Coaching Pri razvoju kadrov se uporabljajo številne strategije coachinga – 

pomembno je ustvarjanje varnega učnega okolja, usmeritev na 

področja, kjer je potreben razvoj, ugotavljanje preprek in podpora pri 

poskušanju novo naučenih strategij. Pomembno je, da so jasno in 

konkretno definirana področja ali kompetence, kjer je potrebna 

izboljšava. Coach mora ugotoviti, kakšna je zmožnost zaposlenih, da 

to kompetenco res izboljšajo – ali ima znanje, veščine in sposobnosti, 

ki bodo k temu pripomogle. Hkrati tudi spodbuja zaposlene, da si 

podajajo konstruktivne povratne informacije. Pomembno je, da 

zaposlenemu omogoči dovolj časa, da se usmeri v prakso in pridobi 

izkušnje. V tem času preverja, ali napreduje in ali je potrebno 

prilagajanje načrta (katere strategije delujejo, katere ne, ali je morda 

potreben drugačen pristop). Vsa vedenja sproti dokumentira, da lahko 

udeleženci spremljajo svoj napredek. Na koncu skupaj z zaposlenim 

ugotovita prepreke, ki mu preprečujejo popolno dosego cilja in jih 

poskušata odpraviti. Prav tako coach tudi motivira, spodbuja, nudi 

podporo in svetuje. (Stewart, Washington-Hoagland in Zsulya, 2013) 

 
Rotacija delovnih 

mest  

Eden izmed načinov razvoja kadrov in zvišanja produktivnosti je 

rotacija delovnih mest. Gre za sistematičen proces rotacije zaposlenih 

med različnimi delovnimi mesti ali projekti znotraj organizacije, z 

namenom doseganja različnih ciljev človeških virov. Je način razvoja 
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kadrov in zviševanja produktivnosti (Woods, 1995; v Baldassarre, Da 

Silva, De Magalhães in Santos, 2017). Pozitivno vpliva na komunikacijo 

med zaposlenimi ter vzpostavljanje kolegialnih odnosov, predstavlja 

odlično priložnost za učenje ter boljši in hitrejši prenos znanja ter 

izkušenj. Pomemben doprinos pa ima tudi raznolikost delovnih nalog 

in zadolžitev, zaradi česar je celotna izkušnja za vse vključene v rotaciji 

zelo motivacijska. Še posebno v sklopu razvoja talentov in načrtovanja 

nasledstva pa je pomembna tudi percepcija zaposlenih o njihovih 

zadolžitvah in zadolžitvah drugih – z rotacijo dobijo več vpogleda v 

delovna mesta in organizacijo, občutek večje strukture in boljše 

opredelitve njihovega dela. (Baldassarre in sod., 2017)  
 

Sestanek, 

usmerjen v 

reševanje 

problema 

Dnevni rutinski sestanki redko služijo namenu razvoja, posebni 

sestanki, osredotočeni na spretnosti reševanja problemov pa so lahko 

prostor za učenje. V skupini vrstnikov lahko posameznik opazuje tudi 

stile in miselne procese ostalih zaposlenih, katerih podporo bo 

potreboval na ključnem projektu ali pa mu skozi oceno njegovih 

spretnosti lahko pomagajo prek metode »analiza 360°«. Preko te 

metode lahko posameznik razvija spretnosti učinkovite diskusije, 

reševanja konfliktov in kreativnosti. Gre za skupino, v kateri so vloge 

enake ne glede na starost ali ekspertnost, saj je cilj učenje drug od 

drugega. (Berger in Berger, 2004) 
 

Prevzemanje 

vodstva v nujnih 

situacijah ali 

nadomeščanje 

odsotne osebe 

Vsaka organizacija se občasno spopade z nepredvidljivimi 

okoliščinami, kjer se je potrebno hitro odzvati, vstopiti v projekt in 

prevzeti vajeti. Gre za to, da posameznik, ki je identificiran kot talent, 

občasno prevzame kritične projekte, kar pospeši njegov razvoj in 

hkrati služi tudi kot ocenjevanje kompetenc, saj je v kriznih situacijah 

hitro in jasno vidno, do katere mere so določene kompetence razvite 

(toleranca do negotovosti, sposobnost sprejemanja odločitev, 

reševanje problemov itd.). Ko organizacija identificira situacijo (npr. 

bolniška odsotnost vodje), najprej razišče, če je kakšen od kandidatov 

sploh primeren, da vloga zanj ne bo prezahtevna in da ne bi celo 

delovala v negativni smeri. Nato poišče posameznike, pri katerih je 

imela v načrtu razvijanje specifičnih kompetenc (npr. delo pod 

pritiskom, sprejemanje odločitev, vodenje ljudi), jim dodeli zadolžitev 

in spremlja potek. (Berger in Berger, 2004) 

 

Sodelovanje v 

projektni skupini, 

delo na izrednih 

projektih 

Gre za sodelovanje v projektni skupini s specifično nalogo (navadno 

reševanje nekega konkretnega primera, problema). Take vrste 

skupinsko delo je dokazano odlična razvojna izkušnja, hkrati pa 

generira novo znanje, ideje, ki so uporabne za napredek organizacije. 
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Znotraj skupine posamezniki razvijajo spretnosti opazovanja 

skupinske dinamike, facilitiranja, pogajanja, reševanja konfliktov, 

vodenja, prevzemanja odgovornosti. Paziti pa je treba na odnose 

znotraj skupine, da ti ostanejo kolegialni in ostanejo odprti tudi za 

nadaljnje sodelovanje. (Berger in Berger, 2004) 

 

Korporativna 

univerza 

Čedalje več podjetij se odloča za ustvarjanje interne korporativne 

univerze skozi razvoj prilagojenega kurikula, pogosto v partnerstvu z 

lokalno univerzo ali drugačno izobraževalno institucijo. Kurikul je 

navadno sestavljen skozi pregled kompetenčnega modela in znanj, 

pomembnih za delo, in ponuja priložnost formalnega izobraževanja. 

Korporativne univerze imajo pomembno vlogo pri razvoju talentov, saj 

jih na ta način pripravijo na nove izzive, zaposleni pa se učijo in 

pridobivajo izkušnje, ki so pomembne za izboljšanje opravljanja 

njihovega dela, pa tudi za izboljšanje kvalitete dela na ravni celotne 

organizacije. Je metoda, ki olajša poslovno izobraževanje, trening, 

organizacijsko učenje ter kroženje znanja znotraj organizacije (Scarso, 

2017). 

 

Delavnice in 

treningi 

Notranje učenje prek delavnic in treningov lahko služi pridobivanju 

vsebinskega znanja o različnih procesih v organizaciji (predpisi in 

zakoni, delovanje posameznih oddelkov), vsebinah, vezanih na 

delovne naloge (npr. vodenje projektov), gradnji odnosov s sodelavci 

ter širšemu razumevanju vizije in delovanja organizacije (Berger in 

Berger, 2004). Prav tako pa se lahko zaposleni urijo v mehkih veščinah 

(sposobnost reševanja problemov, upravljanje s časom ipd). Te 

kompetence lahko posamezniki razvijajo preko timskih nalog, 

simulacij, iger vlog, dela na projektih idr. Delavnice predstavljajo 

prostor za učenje in diskusijo, simulacije pa predstavljajo varno okolje, 

kjer lahko posameznik, ki je talentiran, vendar nesamozavesten, 

prakticira in se uri v svojih veščinah. Delavnice in treningi, ki jih izvajajo 

zunanji izvajalci, pa lahko služiju učenju specifičnih veščin in 

pridobivanju znanj, za predajanje katerih sodelavci niso primerni 

(pomanjkanje specifičnih znanj ali izkušenj). Lahko gre tudi za 

pridobivanje kompetenc skozi modele učenja, ki pozamezniku bolj 

ustrezajo, ali pa za pridobivanje novih znanj, ki so v koraku s časom in 

se v podjetju trenutno še ne uporabljajo.  

 

Vodeno branje Nekatera podjetja v svoj načrt razvoja zaposlenih vključujejo branje 

različnih knjig, katerega namen je, da ostanejo na tekočem z zadnjimi 

koncepti in praksami znotraj področja ali industrije. Da vodeno branje 
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doseže svoj namen je pomembno, da je prilagojeno posameznikovim 

kompetencam in interesom. Pozitivno je tudi, če lahko zaposleni med 

seboj izmenjajo mnenja in opažanja, kar v praksi lahko poteka v 

vodenih diskusijah. (Berger in Berger, 2004) 

 

Izvendelovne 

aktivnosti 

Izvendelovne aktivnosti nudijo širok nabor razvojnih priložnosti. 

Nudijo prostor za kreativnost in prevzemanje tveganja ter podpirajo 

posameznikov osebnostni razvoj. Primer je udeležba v umetniškem 

odboru, sodelovanje pri neprofitni organizaciji, pomoč v lokalni 

skupnosti, pomoč v humanitarni organizaciji, spodbujanje 

prostovoljnega dela idr. S tem zaposleni gradijo komunikacijske 

spretnosti in vodstvene kompetence. Dodana vrednost je prav tako 

zadovoljstvo pri pomoči drugim in priložnost, da sodelujejo z lokalnim 

okoljem. Prav tako pomagajo pri ustvarjanju blagovne znamke in 

prepoznavnosti organizacije. (Berger in Berger, 2004) 

 

Mentorstvo Številne raziskave kažejo, da ima mentorstvo pozitiven vpliv tako na 

mentoriranca kot tudi na mentorja in organizacijo. Mentoriranec v 

mentorstvu pridobi učne izkušnje, razvija pomembne kompetence, 

zviša se zadovoljstvo z delom in pripadnost podjetju. Mentor pridobi 

večjo vidnost v organizaciji in širšo podporo svojih iniciativ. Prednosti 

za organizacijo pa so večja pripadnost zaposlenih, zadovoljstvo z 

zaposlitvijo in manjši obrat. Podjetje lahko uvede formalni ali 

neformalni program mentoriranja, pri čemer se pri formalnem 

navadno osredotoči na ključne pozicije (npr. najboljših 10 odstotkov 

zaposlenih). Formalno mentoriranje je lahko zelo učinkovito, če je 

previdno načrtovano, vendar je ozko usmerjeno in spregleda ostale 

zaposlene. Zato je pomembno, da v organizaciji poleg formalnega 

programa mentoriranja vpeljejo tudi neformalno mentoriranje, ki 

vključuje širši nabor zaposlenih. (Chandler, Hall in Kram, 2010) 

 

E-učenje Učenje preko spletnih platform in aplikacij predstavlja odličen vir 

znanja in informacij, do katerih lahko zaposleni dostopa od kjerkoli in 

kadarkoli. Prav tako so vsebine zelo raznolike in dajejo posamezniku 

svobodo v izbiri. E-učenje lahko predstavlja podporo programom, ki se 

izvajajo znotraj organizacije. Poleg znanja, lahko preko e-

izobraževanja uvedemo tudi spletni način mentoriranja, foruma 

(deljenja mnenj), pisanja člankov itd. (Berger in Berger, 2004) 

Najpogosteje se kot oblika e-učenja uporabljajo asinhroni treningi, 

kjer so viri prenešeni na spletno mesto, zaposleni pa do njih dostopa, 

kadar mu ustreza. Gre za enosmerno komunikacijo, kvize, ankete, 
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vprašalnike, video vsebine in čtivo. Čedalje pogostejše pa so tudi 

platforme, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo preko kamer in 

mikrofona. Te omogočajo ogled predavanja v realnem času in 

interakcijo med predavateljem ter udeleženci (Yates, 2014). 

 

Osvetlitev dela Zaposleni spoznava delo drugega zaposlenega, tako da ga neposredno 

opazuje pri delu. Vključuje zaposlenega, ki je strokovnjak na nekem 

področju in drugega zaposlenega – opazovalca. S tem zaposleni, 

opazovalec, pridobi vpogled v določeno področje, v način dela, v 

delovanje organizacije, vedenje ali kompetence (MMU Organisation 

Development Training and Diversity, 2012).  

 

Pomembna aktivnost, ki se izvaja znotraj ravnanja s talenti, je tudi načrtovanje nasledstva 

– razvoj »bazena posameznikov«, ki ga načrtujemo za napredovanje na ključne pozicije 

(Rothwell, 2011). Načrtovanje nasledstva je proces, v katerem se preiskuje potrebe na 

različnih nivojih, identificira ključne pozicije in ustvari bazene talentov za vsak nivo posebej. 

Za vsakega posameznika je poleg individualnega načrta potrebno razmisliti tudi o tem, v 

kolikšnem času bomo uspeli razviti njegove kompetence do določene ravni – torej v kolikšnem 

času lahko napreduje in realno prevzame višjo pozicijo. Raziskava iz leta 2006 (Fegley) je 

pokazala, da je le 6 odstotkov organizacij dobro pripravljenih na zapolnitev vodstvenih 

pozicije, 53 odstotkov je opisalo svoj položaj kot »pripravljeni«, 37 odstotkov kot 

»nepripravljeni« in 4 odstotki kot »zelo slabo pripravljeni«. Zaskrbljujoče je tudi, da je le 6 od 

10-ih podjetij imelo pripravljen sistem nasledstva za zamenjavo generalnega direktorja.  

 

 

Merjenje učinkovitosti 
 

Večinoma organizacije merijo učinkovitost svojih zaposlenih na ocenjevalnih intervjujih 

(imenovanih tudi letni delovni razgovori) – nadrejeni oceni učinkovitost zaposlenega na 

različnih dimenzijah in mu poda povratno informacijo o oceni njegovega dela (DeNisi in 

Murphy, 2017). Lahko gre tudi za bolj vzajemno komunikacijo, kjer zaposleni in nadrejeni 

skupaj pregledata delo v zadnjih dvanajstih mesecih, se dogovorita za cilje v naslednjem letu 

in naredita karierni načrt za zaposlenega (Trost, 2017).  

 

Organizacije pri ocenjevanju uporabljajo različne metode, njihova izbira pa je odvisna od 

cilja ocenjevalnega razgovora. V kolikor je cilj predlog za napredovanje ali nagrajevanje, je 

dovolj tradicionalna metoda ocenjevalnih lestvic, če pa je cilj razgovora bolj razvojni (izdelava 

kariernega načrta zaposlenega), pa so bolj primerne sodelovalne metode. Pogosto 

uporabljena je »metoda 360-stopinj«, pri kateri povratne informacije o zaposlenem ne poda 

zgolj nadrejeni, ampak tudi ostali zaposleni – sodelavci, člani tima, podrejeni, stranke idr. 

Zaposleni se na vseh dimenzijah oceni tudi sam. Bolj konvencionalna metoda je »metoda 
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ocenjevalnih lestvic«, kjer ocenjevalec poda svojo oceno glede na različne dimenzije (navadno 

ena kategorija, ki je vezana na delovne naloge, druga pa na osebnostne značilnosti) na 

večstopenjski lestvici. Uporablja se tudi »metoda kritičnih dogodkov«, kjer si nadrejeni 

zapisuje kritične dogodke, ki so pozitivno ali negativno vplivali na delo v oddelku, nato pa na 

letnem delovnem razgovoru te pregleda z zaposlenim. Nekatera podjetja uporabljajo tudi 

vedenjsko usmerjene metode ocenjevanja, v katerih so prikazani različni nivoji izvedbe dela, ki 

so opisani s specifičnimi vedenjskimi opisi, ocenjevalec pa se odloči za tistega, ki najbolje 

opisuje vedenje ocenjevane osebe (Trost, 2017).  

 

Ob merjenju učinkovitosti dela zaposlenih je večina organizacij osredotočena na izvedbo 

– trenutno ali preteklo. Pri tem upoštevajo ključne indikatorje učinkovitosti (ang. KPI – key 

performance indicators). V tem sklopu se pri ocenjevanju učinkovitosti pogosto uporablja 

»ciljno vodenje«, pri katerem se ocenjevani in nadrejeni dogovorita o delovnih nalogah in 

odgovornostih za določeno obdobje, definirata specifične cilje, merila teh ciljev in določita 

časovni okvir. Na koncu časovnega obdobja pregledata napredek, doseganje ciljev in na 

podlagi rezultatov ocenita učinkovitost. Ta metoda je sprejeta precej pozitivno, saj sta tako 

nadrejeni kot zaposleni vpeta v načrtovanje dela, zviša se samozavest in odgovornost 

zaposlenega, ocenjevanje pa temelji na opazovanju vedenja – spremeni se pogled na 

ocenjevanje kot pregled preteklih vedenj na ocenjevanje, usmerjeno v prihodnost (Gladisa in 

Susanty, 2018). Cilje lahko nadrejeni in zaposleni določita kvantitativno, npr. povečanje 

rezultatov za 3 odstotke, ali pa kvalitativno, npr. implementacija nove strategije.  

 

Pregled literature ne kaže posebnih razlik pri merjenju učinkovitosti vseh zaposlenih v 

primerjavi s perspektivnimi posamezniki oziroma talenti. Pogosteje pa se pri talentih pojavlja 

poleg ocenjevanja učinkovitosti tudi ocenjevanje razvoja (Abraham idr., 2001). Ocenjevanje 

razvoja je lahko vključeno v oceno učinkovitosti in sicer preko merjenja kompetenc. Nekatera 

podjetja se tako na letnih razgovorih poleg ciljev, vezanih na delovne naloge, osredotočajo 

tudi na cilje, vezane na razvoj kompetenc (Levenson, Van der Stede in Cohen, 2006). Tako 

predhodno izmerijo razvitost določenih kompetenc (ocena nadrejenih, metoda 360-ih stopinj 

ali samoocena) ter nato ponovno, po določenem obdobju, v katerem so izpeljane razvojne 

aktivosti, izmerijo kompetence in pogledajo napredek. Raziskave (npr. Abraham, Karns, Shaw 

in Mena, 2001) kažejo, da ta trend še vedno ni precej pogost.  
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Primerjava procesa ravnanja s talenti med srednjimi in velikimi podjetji 
 

 Definicija velikih, srednjih in majhnih podjetij ni homogen koncept in se razlikuje od 

države do države. Ponekod so razlikovalni kriteriji kvalitativni ali kvantitativni, kar predstavlja 

težavo pri primerjavi med državami. V Sloveniji pod mikropodjetja štejemo podjetja z 0 do 9 

zaposlenimi, kot majhna z 10 do 49 zaposlenimi, srednja od 50 do 249 zaposlenih in velika nad 

250 zaposlenih. Največ je v Sloveniji mikropodjetij, število podjetjij pa nato upada z njihovo 

velikostjo. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2016 registriranih 

339 velikih podjetjih in 2027 srednjih podjetij (SURS, 2016). Ta podjetja se poleg števila 

zaposlenih med seboj razlikujejo tudi po drugih značilnostih, institucionalnih, ekonomskih in 

strukturnih, ki pa se odsevajo tudi v procesu upravljanja s talenti. Z rastjo organizacije 

postajajo vloge bolj specializirane, struktura bolj razvita, organizacija pa prevzema bolj 

funkcionalno obliko. Pri tem je potrebno v ozir vzeti, da je razlika v strukturni kompleksnosti 

med majhnimi in srednjimi podjetji veliko večja kot med srednjimi in velikimi podjetji (Krishnan 

in Scullion, 2017).  

 

 Pregled literature in raziskav iz področja kaže, da obstaja le malo raziskav, ki se fokusirajo 

na raziskovanje procesa ravnanja s talenti v majhnih in srednjih podjetjih. Večina raziskav je 

usmerjena na velika podjetja, koncepti in prakse iz tega okolja pa se pogosto nekritično 

prenašajo v srednje in majhne organizacije. Pri prenosu teh praks bi bila potrebna adaptacija 

procesov, saj se majhna in srednja podjetja soočajo z večjo stopnjo nestabilnosti v strukturi in 

procesih. Podjetje z rastjo postaja tudi čedalje bolj kompleksno, nenehno se reorganizira, ti 

dejavniki pa predstavljajo izziv pri prepoznavanju ključnih pozicij, razvoju bazena talentov in 

načrtovanju nasledstva (Krishnan in Scullion, 2017). Z rastjo prihajajo tudi spremembe, več je 

nepredvidljivosti, zato mora organizacija ohraniti določen nivo fleksibilnosti, ki pa otežuje 

načrtovano in sistematično implementacijo kadrovskih procesov.  

 

 V srednjih in majhnih podjetjih je prisoten tudi višji nivo neformalnosti, ki se lahko nanaša 

na splošno delovanje kadrovske službe, kot tudi na specifične kadrovske aktivnosti – prav zato 

je ta neformalnost bolj prisotna tudi pri ravnanju s talenti (Ryan, Sculluon in Valverde, 2013). 

Bolj neformalni odnosi se navadno povezujejo tudi z bolj personaliziranim stilom vodenja, zato 

se prakse ravnanja s talenti v srednjih podjetjih pogosto izvajajo bolj nenačrtovano, 

nesistematično, na intuitivni ravni. Tudi v raziskavi avtorjev Ryan, Sculluon in Valverde (2013), 

kjer so preučevali srednja podjetja v Španiji, so prišli do ugotovitve, da podjetja sicer 

prakticirajo aktivnosti, ki jih najdemo znotraj tega procesa, vendar sami tega ne smatrajo pod 

imenom proces ravnanja s talenti. Avtorji navajajo, da so naleteli na paradoks – podjetja, 

vključena v raziskavo, sicer učinkovito ravnajo s svojimi talenti, sam koncept pa jim sicer ni 

blizu ali pa je njihovo poznavanje le-tega nepopolno. Srednja podjetja se tudi redkeje 

osredotočajo na prepoznavanje ključnih pozicij, saj se le–te z rastjo organizacije spreminjajo, 

pomembno vlogo pa ima prepoznavanje perspektivnih zaposlenih, ki so učinkoviti in 



26 
 

prilagodljivi in lahko tekom rasti v organizaciji prevzemajo različne vloge (Krishnan in Scullion, 

2017). 

 

 Prav tako se glede na velikost podjetja razlikujejo tudi velikost, funkcija in pristojnosti 

kadrovske službe. V srednjih podjetjih so kadrovske službe navadno manjše, en zaposleni 

pokriva različna področja, včasih imajo tudi bolj operativno kot strateško vlogo. Odgovornosti 

zaposlenega v kadrovski službi so lahko bolj administrativne narave, pomembnejše in 

strateške kadrovske odločitve pa so pogosto sprejete s strani lastnika podjetja, ki ni nujno 

izkušen v kadrovskih praksah. V nemški raziskavi (Festing, Schäfer in Scullion, 2013) so 

ugotovili, da imajo manjša in srednja podjetja višje razmerje med zaposlenimi v kadrovski 

službi in vsemi zaposlenimi, kot velika podjetja. Prav tako pa so v 41-ih odstotkih vzorca zajetih 

srednjih in manjših podjetij ugotovili, da kadrovanje in druge kadrovske procese vodi direktor 

ali lastnik podjetja. Povprečje zaposlenih v srednje velikem podjetju je 100 zaposlenih 

(podatek za Evropsko unijo), kar je tudi velikost, pri kateri začnejo podjetja razmišljati, da bi 

uvedla specializirano kadrovsko pozicijo (Ryan, Sculluon in Valverde, 2013), saj samo 

upravljanje ljudi postane prezahtevno le za eno osebo, ki je hkrati vodja.  

 

 Raziskave (npr. Ready in sod., 2010, Krishnan in Scullion, 2017) kažejo, da je v velikih 

podjetih bolj dominanten ekskluzivni pristop (prepoznavanje peščice ključnih kadrov in 

usmerjeno delo z njimi), v srednjih podjetjih pa večinoma uporabljajo inkluzivni pristop in 

aktivnosti ravnanja s talenti usmerjajo na vse zaposlene. Razlike pa so tudi kulturno specifične 

– raziskava McDonnella, Sculliona in Skuze, (2013) kaže, da sta prepoznavanje in razvoj 

talentov dobro sprejeta v zahodnih kulturah, v srednji in vzhodni Evropi pa je ločevanje 

talentov kot specifične skupine sprejeto negativno, z vidika, da sodelavci do teh ljudi gojijo 

zamere in imajo zato slabši odnos do njih. Nemška študija (Festing, Schäfer in Scullion, 2013) 

je pokazala, da 54 odstotkov majhnih in srednjih podjetij v proces upravljanja s talenti vključuje 

vse zaposlene, 29 odstotkov izpostavlja tehnične eksperte kot najpomembnejšo skupino, 10 

odstotkov usmerja aktivnosti v izkušene vodje in upravo ter 8 odstotkov v perspektivne kadre.  

 

 V večini raziskav, ki preučujejo selekcijske postopke pri zaposlovanju, je še vedno 

poudarjeno ocenjevanje ujemanja delovnih nalog, ki jih določa delovno mesto, in kandidatovih 

znanj, spretnosti in sposobnosti. V zadnjem času pa poročajo tudi o pogostejšem ocejevanju 

ujemanja med kandidatovimi vrednotami in cilji ter organizacijsko kulturo. V ozadju tega je 

pričakovanje, da bodo posamezniki, ki se bolje uglasijo na organizacijsko kulturo, tudi bolj 

učinkoviti pri svojem delu in bodo tako še širše prispevali k uspešnosti organizacije. Raziskava 

(Kotey in Slade, 2005, v Krishnan in Scullion, 2017) kaže, da je ujemanje z organizacijskimi 

vrednotami in kulturo bolj pomemben faktor pri kadrovanju v manjših in srednjih podjetjih, 

večja podjetja pa navadno dajejo večji poudarek spretnostim in sposobnostim kandidatov. 
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Namen 
 

 Glede na pregled literature in izsledkov s področja ravnanja s talenti sem se odločila za 

eksploratorno raziskavo in polstrukturirani intervju, saj so definicije nejasne, področje v 

Sloveniji še precej neraziskano, prakse pa nepopisane. Glavna cilja raziskave sta tako pregled, 

kako organizacije v Sloveniji razumejo in prakticirajo proces ravnanja s talenti (definiranje 

procesa ravnanja s talenti, definiranje talenta, kako poteka privabljanje, prepoznavanje in 

razvoj talentov, kako meriti učinkovitost ter kakšne so smernice za prihodnost) ter na drugi 

strani ugotavljanje vzporednic in razlik v procesu ravnanja s talenti med srednjimi in velikimi 

podjetji. Predvidela sem, da bom najbolj obsežne in poglobljenje informacije na to tematiko 

lahko zbrala s pogovorom z aktivno udeleženimi v samem procesu – zaposlenimi na področju 

upravljanja s človeškimi viri (vodje kadrovske službe, kadrovski specialisti, sodelavci za razvoj 

kadrov). S pregledom literature in zbranimi praksami želim prispevati k razumevanju procesa 

ravnanja s talenti tako v Sloveniji kot tudi v širšem evropskem kontekstu. 
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Metoda 
 

Udeleženci 
 

 V raziskavi je sodelovalo 21 slovenskih srednjih in velikih organizacij. Sogovorniki v 

polstrukturiranem intervjuju so bili zaposleni, ki se ukvarjajo s področjem ravnanja s talenti. 

Od tega je bilo 16 vodij kadrovskih služb, dva specialista za razvoj kadrov, regionalni HR 

generalist, HR specialist in psiholog. V vzorec sem zajela 13 velikih podjetij z več kot 250 

zaposlenimi in 8 srednje velikih podjetij s 50 do 250 zaposlenimi. V Sloveniji je bilo po podatkih 

SURS-a v letu 2016 registriranih 339 velikih podjetij in 2027 srednjih. Največ podjetij prihaja s 

področja predelovalnih delavnosti (N = 11), nato sledijo finančne in zavarovalniške delavnosti 

(N = 4), informacijske in komunikacijske delavnosti (N = 3), dejavnosti trgovine, vzdrževanja in 

popravila motornih vozil (N = 2) ter oskrbe z električno energijo, plinom in paro (N = 1).  

 

Pripomočki 
 

 Glede na pomanjkanje raziskav o ravnanju s talenti v slovenskem prostoru, še posebno v 

primerjavi srednjih in velikih organizacij, sem izbrala raziskovalni pristop eksploratorne 

narave, saj raziskava služi začetnem pregledu področja. Uporabila sem kvalitativno metodo, 

raziskovalni individualni polstrukturirani intervju, saj je poudarek na globljem razumevanju, 

razlaganju in opisovanju procesa ravnanja s talenti, ne pa na ugotavljanju pogostosti, 

številčnosti ali kvalitete. Pristop je induktiven in interpretativen, cilj je raziskovanje procesa in 

ne le končnega rezultata. Uporabila sem osem osnovnih vprašanj znotraj petih področij ter 

dodatna pomožna vprašanja, ki sem jih zastavila odvisno od poteka intervjuja. Osem vprašanj 

se je konceptualno nanašalo na: opredelitev procesa ravnanja s talenti, opredelitev pojma 

»talent«, privabljanje talentov, prepoznavanje talentov, transparentnost komuniciranja, 

razvoj talentov, merjenje učinkovitosti talentov ter izzivi v prihodnosti. Konkretna vprašanja 

se nahajajo v prilogi.  

 

Postopek 
 

 Vzorčenje je potekalo po metodi snežne kepe, kjer sva z mentorico povabilo k sodelovanju 

delili na socialnih in poslovnih omrežjih, preko lastne socialne mreže in e-poštne liste ter na 

spletni strani psihologijadela.com. Edina omejitev v povabilu je bila, da smo želeli v vzorec 

zajeti le srednja in velika podjetja, pri velikih pa smo izločili multinacionalke. Kontaktiranih je 

bilo skupno 50 organizacij, od tega je devet organizacij povabilo k raziskavi zavrnilo z razlogi, 

da ne želijo sodelovati, ker nimajo časa (N = 6), se ne ukvarjajo z razvojem kadrov ali s 

procesom upravljanja s talenti (N = 2) ali pa v raziskavi ne vidijo koristi sodelovanja za lastno 

organizacijo (N = 1). 20 organizacij se ni odzvalo uvodnemu povabilu. Sklenili smo tudi, da 
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vzorčenje zaključimo pri številu 21, saj je prišlo do teoretične saturacije, kar pomeni, da so 

odgovori postajali bolj predvidljivi in niso več prinašali veliko dodane vrednosti (Fusch in Ness, 

2015). 

 

 Polstrukturirani intevjuji so bili večinoma izvedeni osebno na sedežu podjetja, šest pa jih 

je bilo izvedenih preko telefona. V povprečju so trajali okoli 30 minut, v razponu od 22 do 67 

minut. Vsi intervjuji so bili tudi zvočno posneti z namenom kasnejšega zapisa transkripta 

pogovora in analize. Udeleženci so predhodno podpisali tudi soglasje k sodelovanju v raziskavi, 

v katerem so bili seznanjeni z odgovornimi osebami (kontaktni podatki), namenom raziskave, 

opisom nalog in zahtev do udeleženca, trajanjem udeležbe, morebitnimi kompenzacijami, 

nevarnostmi in koristmi, prostovoljnostjo udeležbe ter skrbjo za zasebnost. Intervjuje sem 

izvajala sama, kandidatom pa sem zagotovila anonimnost. 

 

 Celotne zvočne posnetke intervjujev sem pretvorila v dobesedni prepis besedila. Pri 

nadaljni analizi podatkov iz transkriptov sem uporabila dve osnovni kvalitativni tehniki: 

kategoriziranje in kodiranje. Pri kodiranju sem določemu delu besedila pripisala ključno 

besedo, z namenom kasnejše identifikacije tega dela besedila. Pri tem sem večinoma kodirala 

simultano (ko sta ena ali dve kodi nosili isto informacijo), pri vprašanju, kako opredeljujejo 

ravnanje s talenti pa sem uporabila strukturno kodiranje, saj sem glede na pregled literature 

že vnaprej predvidela različne skupine definicij (npr. definicije, ki spadajo pod inkluzivni ali 

ekskluzivni pristop) (Saldaña, 2016). Uporabila sem tudi kategorizacijo, kjer sem kode med 

seboj povezala v hierarhično strukturo (kategorije). Na koncu sem izvedla še medsebojno 

primerjalno analizo, kjer sem za predmet primerjave vzela velikost podjetja ter primerjala 

procese, pojave v srednjih in velikih podjetjih. Uporabila sem tudi tehniko interpretacije, kjer 

sem skušala pojave umestiti v širši kontekst (Zagoričnik, 2016). 
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Rezultati 
 

 V prvem sklopu vprašanj me je zanimalo, kako podjetja opredeljujejo proces ravnanja s 

talenti in kako opredeljujejo koncept talent. Odgovori udeležencev so pri 13-ih podjetjih (62 

%) nakazovali na definicijo ravnanja s talenti kot ekskluzivnega pristopa. Vodja kadrovske 

službe, veliko podjetje: »Znotraj tega imamo tri skupine zaposlenih: ključne kadre, 

perspektivne kadre in mlade perspektivne kadre.« Ostalih osem podjetij (38 %) pa proces 

definira bolj inkluzivno. Vodja kadrovske službe, veliko podjetje: »Z vsemi sodelavci delamo 

enako. Vsak ima talente, ki jih lahko razvija.« Vodja kadrovske službe, srednje veliko podjetje: 

»Namesto talent management področje imenujemo giving perspective.«” 

 

 Glede na tri sklope razmišljanja o ravnanju s talenti (Heckman in Lewis, 2006) se največ 

definicij podjetij (N = 10) povezuje s tretjim sklopom, ki se celostno usmerja na delo s 

talentiranimi zaposlenimi. Vodja kadrovske službe, veliko podjetje: »Je niz aktivnosti, ki se 

začne s privabljanjem, nadaljuje z identifikacijo talentov in razvojem. Danes pa je čedalje bolj 

pomembno tudi zadrževanje kadrov…« V drugi sklop odgovorov, kjer je poudarek na 

načrtovanju nasledstva, se uvrščajo definicije sedmih podjetij. Vodja kadrovske službe, veliko 

podjetje: »Talenti so naši ključni kadri in potenciali za njihovo nadomestitev.« Najmanj podjetij 

(N = 4) navaja definicijo, ki se povezuje s prvim sklopom (enači upravljanje s talenti in 

upravljanje s človeškimi viri). Vodja kadrovske službe, srednje veliko podjetje: »Naloga HR 

oddelka je, da to počne. Da skrbi za razvoj svojih zaposlenih.«  

Če glede na definicijo procesa ravnanja s talenti primerjamo srednja in velika podjetja, se 

izkaže, da devet velikih podjetij proces dojema ekskluzivno, štiri inkluzivno, medtem ko je pri 

srednjih podjetjih to razmerje enako (N (ekskluzivno) = 4, N (inkluzivno) = 4). Največ velikih 

podjetij definira ravnanje s talenti v skladu s tretjim pojmovanjem (N = 8), pri srednjih pa 

največ definicij spada v drugo kategorijo (N = 4).  

 

 Pri opredelitvi, kdo je talent, 43 % (N = 9) podjetij navaja, da mora biti posameznik v skladu 

z vrednotami organizacije. Na drugem mestu (33 %; N = 7) so lastnosti, kot so pripravljenost 

na učenje, hitro osvajanje novega znanja, motiviranost ter želja po razvoju. Sledi delovna 

uspešnost in dobri rezultati dela (29 %; N = 6), v enaki meri pa podjetja navajajo tudi zdravo 

ambicioznost, samoiniciativnost, proaktivnost ter radovednost. Pomembno jim je tudi, da 

oseba daje predloge, ideje za izboljšave (ki jih je sposobna tudi implementirati) in je 

pripravljena vložiti dodaten trud za odlično opravljeno delo (t. i. extra mile) (19 %; N = 4). 

Sledijo lastnosti, vezane na delo v timu: pozitivna naravnanost, pripravljenost na prenos 

znanja, timskost, sodelovanje (14 %; N = 3). Prav tako so pomembne tudi intelektualne 

sposobnosti (14 %; N = 3). Eno veliko in dve srednje veliki podjetji so mnenja, da so bolj kot 

znanje pomembne osebnostne lastnosti, medtem ko dve veliki podjetji navajata, da 

postavljata pri selekciji v ospredje izkušnje in strokovno znanje. Po dve podjetji sta omenili 

tudi fleksibilnost, zavzetost, pripravljenost na spremembe (in hitro prilagajanje), zagnanost, 

inovativnost, prevzemanje odgovornosti, usmerjenost na reševanje problemov, delavnost, 



31 
 

agilnost, razgledanost, samostojnost, sposobnost videti širšo sliko in kreativnost. Dodatno (N 

= 1) pa podjetja kot talente vidijo tudi posameznike, ki realno presojajo svoje sposobnosti, so 

organizirani, energični, pripravljeni pomagati, so se sposobni sproprijemati z izzivi, imajo radi 

svoje delo, pri njem uživajo, čutijo strast do dela, so kompatibilni za delo z drugimi, spoštujejo 

raznolikost, transparetno komunicirajo, so odprti, premišljeni, zanesljivi, asertivni, hitro 

odzivni in pogumni.  

 

 Udeležencem sem, glede na smiselnost v kontekstu, dodatno postavila še tri kratka 

vprašanja, ki dopolnjujejo zgornji, in sicer, koliko časa se v podjetju že načrto ukvarjajo z 

aktivnostmi ravnanja s talenti, ali obstajajo kakšne omejitve pri talentih ter koliko 

posameznikov je prepoznanih kot talentov.  

 

 Šest podjetij navaja, da so se načrtno z ravnanjem s talenti začeli ukvarjali v letu 2017. 

Nekateri izmed njih omenjajo, da so začeli v tem letu aktivnosti izvajati bolj načrtno in 

intenzivno, več govorijo o tem kljub temu, da morda zametki procesa segajo nekaj let nazaj. 

Eno izmed podjetij je s procesom začelo v letu 2016, štiri podjetja pa v letu 2015. Med leti 

2010 in 2014 je delo s talenti in sistem nasledstva začelo uvajati pet podjetij, najdaljšo 

zgodovino pa ima eno izmed velikih podjetij, ki je začelo s projektom že leta 2008. Nekaj (N = 

3) sogovornikov na vprašanje ni moglo odgovoriti, saj so se zaposlili kasneje in nimajo vpogleda 

v začetke procesa upravljanja s talenti. 

 

 Na odgovor, ali obstajajo omejitve pri izbiri talentov, je nekaj podjetij odgovorilo, da iščejo 

talente preko internega razpisa, v katerem navadno omejijo starost (npr. do 40 ali 50 let), 

stopnjo izobrazbe (npr. vsaj srednja izobrazba, drugje 6/2. ali 7. stopnja izobrazbe) in trajanje 

zaposlitve v podjetju (npr. vsaj eno ali drugje vsaj dve leti). Spet druga podjetja pa imajo 

različne skupine talentov (npr. vodstveni, strokovni in mladi talenti) in znotraj tega definirajo 

tudi skupino mladih perspektivnih kadrov, ki jo navadno omejujejo s starostno mejo do 33 ali 

35 let. Nekateri kot talente vidijo tudi mlade zaposlene, ki se zaposlijo takoj po končani 

fakulteti. Starostno mejo v določenih podjetjih prilagajajo tudi vključitvi v AmCham Young 

Professionals program, kjer je starostna omejitev za udeležence med 25 in 35 let.  

 

 Kakšen je delež talentov v organizacijah, je težko opredeliti, saj ponekod v to skupino 

vmeščajo še ključne kadre (vodstvene in strokovne). V nekaterih podjetjih pa podatka niso 

mogli podati, saj s talenti delajo inkluzivno in ne ločujejo posameznih skupin. V podjetjih, ki so 

podala podatek, je v povprečju kot talentov prepoznanih 7 odstotkov zaposlenih (max = 20 %, 

min = 1 %). Če primerjamo velika in srednja podjetja, pa je povprečje prepoznanih talentov pri 

srednjih podjetjih višje (M = 11 %) kot pri velikih podjetjih (M = 4 %).  
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 Vprašanja v drugem sklopu so zadevala privabljanje talentov, prepoznavanje in 

transparentnost v komunikaciji, kdo talent je. Na prvo vprašanje, na kakšen način privabljajo 

talente, je največ podjetij (48 %; N = 10) omenilo štipendiranje tako študentov kot 

srednješolcev, upravljanje z blagovno znamko delodajalca in sodelovanje s fakultetami (npr. 

zaposleni tudi predavajo na fakulteti, profesorji priporočijo študente). Sledili so obiski 

kariernih sejmov (38 %; N = 8), omogočanje študentskih praks, pripravništev in vajeništva (33 

%; N = 7), sodelovanje s srednjimi šolami (27 %; N = 6), prenavljanje oglasov z namenom 

povečanja privlačnosti (24 %; N = 5) ter organiziranje dneva odprih vrat v podjetju (19 %; N = 

4). Manj pogoste prakse (14 %; N = 3) so tudi vključitev v BusinessClass program, mentorstvo 

pri diplomskih in magistrskih delih, organizacija Hekatona ter sodelovanje s kariernimi centri. 

Podjetja omenjajo (10 %; N = 2) tudi podporo študenskim strokovnim ekskurzijam, 

organizacijo poletnih šol in daljših izobraževanj za študente ter sodelovanje s študentskimi 

društvi. Projekti, ki jih izvajajo posamezna podjetja, pa so še: sodelovanje z lokalno skupnostjo, 

praksa Erasmus, kadrovanje zunanjih sodelavcev, s katerimi so že sodelovali pri projektih, 

sofinanciranje razvoja izdelkov (na srednjih šolah ali fakultetah), sodelovanje s start-up 

podjetji, omogočanje istih ugodnosti študentom kot redno zaposlenim, oglaševanje na 

spletnih straneh fakultet, sodelovanje na strokovnih konferencah, uporaba več kanalov za 

rekturiranje, sodelovanje z zavodom za zaposlovanje ter sodelovanje v natečajih, Hekatonih 

in drugih dogodkih. Šest podjetij omenja tudi posebne projekte, specifično usmerjene v 

privabljanje talentov.  

 

 Pri drugem vprašanju, na kakšen način ugotavljajo, kdo je talent, največ podjetij (38 %; N 

= 8) omenja razvojne razgovore, ki jih vodi kadrovska služba (z zaposlenim se pogovori o željah, 

načrtih), v dveh podjetij pa spodbujajo, da se zaposleni sami oglasijo v kadrovski službi ali pri 

psihologu ter skupaj ugotovijo talent. Enako pogosto (38 %; N = 8) upoštevajo predloge vodij, 

ki identificirajo talente znotraj svojega oddelka, ter informacij, ki jih zberejo med letnimi 

delovnimi razgovori (rezultati dela, uspešnost v daljšem časovnem obdobju). Pogosto se pri 

prepoznanju poslužujejo tudi kalibracije med vodji in kadrovsko službo (24 %; N = 5) ter nato, 

na koncu, kalibracije z upravo (19 %; N = 4). Kar 29 odsotkov (6) podjetij za identifikacijo 

talentov uporablja psihološke teste in 14 % (N = 3) tudi ocenjevalne centre. V skoraj petini 

podjetij (19 %; N = 4) uporabljajo opazovanje na delovnem mestu (opazovanje pri projektnem 

delu, timskem delu, na sestankih) ter ocene projektnega dela (14 %; N = 3). Nekaj podjetij (14 

%; N = 3) proces prepoznavanja talentov organizira prek razpisa, na katerega se lahko prijavijo 

vsi zaposleni, ki ustrezajo kriterijem razpisa, nato pa sledi dodatna selekcija. Prav tako 14 % 

(3) organizacij prepoznava talente na podlagi ocene kompetenc (uporaba različnih verzij 

metode 360-stopinj). Dve podjetji uporabljata tudi ocene iz vprašalnikov, ki jih izpolnijo vodje 

o svojih zaposlenih (ocena kompetenc, vedenj v skladu z vrednotami), dve podjetji pa imata 

za namene prepoznavanja talentov zasnovan poseben projekt (več v poglavju Razprava). 

Podjetja navajajo tudi posamezne prakse, kot so na primer ocenjevanje zaposlenega med 

procesom organizacijskega uglaševanja (ang. onboardinga) ter informacijski sistem, ki zbira 
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podatke o zaposlenih in na podlagi katerih potem presodijo o talentu (npr. starost, izobrazba, 

ocene delovne uspešnosti, ocene nadrejenega na različnih vprašalnikih, psihološki testi).  

 

 V srednjih podjetjih najdemo tudi druge prakse, na primer ocenjevanje po matriki 9 x 9 

(ang. high performance, high potential), ki ga uporabljajo kar tri podjetja. Prav tako eno izmed 

podjetij uporablja kratke simulacije delovnih nalog že v času selekcijskega postopka, drugo 

podjetje pa upošteva tudi ocene, zbrane med rotacijo delovnih mest (npr. sposobnost hitrega 

učenja, prilagajanja spremembam, sodelovanje v timu).  

 

 Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, ali so z informacijami o tem, kdo je prepoznan kot 

talent in kdo ne, transparentni. Dve tretjini udeležencev (67 %; N = 14) je odgovorilo, da so v 

komuniciranju transparentni, 19 % (N = 4) teh informacij ne deli z zaposlenimi, 14 % (N = 3) pa 

le deloma (seznanjeni so z razvojnim načrtom, povabijo jih k sodelovanju pri razvojnih 

aktivnostih, ne komunicirajo pa javno, drugim zaposlenim, kot bazen talentov). Če primerjamo 

velika in srednja podjetja, 85 % (N = 11) velikih podjetij imenuje prepoznane talente 

transparentno, pri srednjih podjetjih pa le 38 % (N = 3).  

 

 V naslednjem sklopu me je zanimalo, na kakšen način podjetja razvijajo potenciale 

talentiranih zaposlenih. Predstavila sem jim seznam metod in jih vprašala, ali uporabljajo 

katere izmed njih in na kakšen način.  

 

Tabela 3: Pregled odgovorov o uporabljenih metodah in pristopih pri razvijanju talentov 

Metode, pristopi Odstotek Načini uporabe metode 

Delavnice in treningi 100 % (21) Vodstvene veščine; mehke veščine; strokovna 

izpopolnjevanja. 
 

Sodelovanje v projektni 

skupini 

91 % (19) Pogostejše vključevanje perspektivnih kadrov v 

zanimive projekte; povabilo k samoiniciativni 

prijavi v nove projekte. 
 

Sestanki, usmerjeni v 

reševanje problema 

81 % (17) Uporaba metode design thinking; izvajanje 

timov kakovosti; sestanki, namenjeni evalvaciji 

rešitev. 
 

Delo na izrednih projektih 81 % (17) Zaposleni sami predlagajo projekt, rešitev; če 

je ustrezna, ga lahko izpeljejo; zaključni projekt 

kot del korporativne univerze. 
 

Coaching 81 % (17) Večinoma za vodstvene pozicije; interni coachi 

za področje prodaje. 
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Prevzemanje vodstva v 

izredni situaciji in 

pogostejše nadomeščanje 

vodje 
 

76 % (16) V času porodniške odsotnosti perspektivni 

zaposleni nadomešča vodjo; med dopustom 

vodje prevzame delo. 

Rotacija delovnih mest 68 % (14) Spodbujanje internih premikov; del 

organizacijskega uglaševanja. 
 

Izvendelovne aktivnosti 62 % (13) Sofinanciranje članarin; sodelovanje v 

strokovnih odborih; dobrodelnost; športno-

kulturna društva. 
 

Mentorstvo 62 % (13) Strokovnovodstveno mentorstvo; 

izobraževanja za mentorja in mentoriranca. 
 

E-učenje 62 % (13) Dostop do globalnih izobraževalnih portalov; 

tako tehnične vsebine kot tudi mehke veščine. 
 

Načrtovanje nasledstva 48 % (10) Načrtno vključujejo talente ali pa se bazen 

naslednikov in talentov delno prekrivata. 
 

Osvetlitev dela 24 % (5) Ne le da zaposleni zrcali delo, temveč ga vanj 

tudi vključujejo in mentorirajo. 
 

Korporativna univerza 24 % (5) Delo po modulih; sodelovanje z zunanjimi 

izobraževalnimi ustanovami. 
 

Vodeno branje in vodene 

diskusije 

14 % (3) Branje strokovne literature in diskusija na 

sestanku. 

 

 Poleg zgoraj navedenih metod in pristopov omogočajo talentom tudi dodatne aktivnosti 

kot so usposabljanja v tujini, mobilnost, vključenost v interdisciplinarne time, deljenje znanja 

z drugimi zaposlenimi, vključevanje v različne eksterne programe, povezovanje s start-upi, 

sestankovanje s člani uprave, interne programe osebnostnega razvoja.  

 

 Zanimalo nas je tudi, ali imajo organizacije vzpostavljen sistem nasledstva in ali so vanj 

vpeti tudi talenti. Malo manj kot polovica podjetij (47,6 %; N = 10) ima začrtan sistem 

nasledstva, v katerega vključuje tudi talente. V večini primerov se bazena talentov in 

naslednikov prekrivata, ne pa izključno. V ostalih podjetjih sistema nasledstva nimajo, pravijo, 

da poteka bolj na intuitivni ravni, nesistematično (38,1 %; N = 8), oziroma da načrtujejo 

implementacijo v bližnji prihodnosti (14,3 %; N = 3). Primerjava srednjih in velikih podjetij kaže, 

da ima več velikih podjetij sistematično določeno nasledstvo (N = 7) kot ne (N = 6), medtem 

ko imajo le tri srednja podjetja načrtovano nasledstvo, pet pa jih naslednike določa intuitivno. 
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 V četrtem sklopu vprašanj sem preverjala, kako v organizacijah ocenjujejo učinkovitost 

dela talentov. Podatki kažejo, da dve tretjini podjetij (66, 7%; N = 14) meri učinkovitost 

zaposlenih med letnimi delovnimi razgovori. Dve srednje veliki podjetji uporabljata tudi 

razvojne razgovore, eno izmed velikih podjetij pa stremi k temu, da se povratna informacija 

podaja kar se da pogosto (tedensko ali enkrat na štirinajst dni). Največ podjetij (42,9 %; N = 9) 

za ocenjevanje uspešnosti uporablja KPI-je (key performance indicators), katerih doseganje 

preverjajo mesečno, kvartalno ali letno, lahko so kvantitativni ali kvalitativni. V enakem številu 

(42,9 %; N = 9) pa podjetja merijo učinkovitost dela tudi skozi razvitost kompetenc, z uporabo 

metode 360 stopinj, ocenjevalnih centrov ali drugih pripomočkov. V 38,1 odstotka (N = 8) se 

uporablja ciljno vodenje, kjer se obdobno preverja doseganje ciljev. Četrtina podjetij zaupa 

oceni vodje (23,8 %; N = 5), ki ocenjuje učinkovitost svojega zaposlenega preko različnih orodij 

– vprašalnikov, lestvic ali opisnih ocen. V nekaterih podjetjih učinkovitost preverjajo tudi s 

pomočjo ocenjevanja projektnega dela (23,8 %; N = 5), v enem izmed njih pa to oceno podajajo 

vodje različnih projektnih skupin, ki vsaka preverjajo le določene cilje. Tri podjetja (14,3 %) 

navajajo, da v sklopu učinkovitosti preverjajo tudi vedenje v skladu z vrednotami (nadrejeni 

oceni zaposlenega po lestvici vedenjskih opisov vrednot). Manj pogosto (9,5 %; N = 2) pa 

podjetja uporabljajo nasledje pristope: ocenjevanje učinkovitosti preko predlogov 

napredovanj ali dejanskih napredovanj v določenem časovnem obdobju, neformalna mnenja 

(sodelavcev, sodelavcev na projektih, projektnih vodij), samoocena, ocena uspešnosti glede 

na rezultat poslovanja celotnega podjetja, ocena uspešnosti glede na rezultat posameznega 

oddelka kot skupine, število predlogov, ideje, ki jih posameznik v določenem časovnem 

obdobju poda preko opazovanja, spremljanja dela ter ocene zaposlenega v obdobju 

poskusnega dela.  

 

 V zadnjem sklopu pa me je zanimal pogled v prihodnost – s kakšnimi izzivi menijo, da se 

bodo soočali v prihodnosti? Kadrovski strokovnjaki vidijo največ izzivov v prihodnosti na 

področju privabljanja kadrov (N = 14). Na drugem mestu (N = 6) vidijo izzive na področju 

ohranjanja oziroma zadrževanja kadrov (ključnih kadrov, mladih potencialov) ter kako ohraniti 

kader, če ni možnosti za napredovanje. S tem se povezujejo tudi izzivi na področju upravljanja 

s pričakovanji (N = 2) in transparentnosti v komuniciranju sistema nasledstva in bazena 

talentov (N = 2). Posamezna podjetja vidijo možne težave tudi na področju objektivnega 

prepoznavanja potencialov, ustvarjanja dobrega modela za razvoj potencialov, merjenja 

učinkovitosti procesa upravljanja s talenti ter načrtovanja kadrov. Sprašujejo se tudi, kako 

uravnotežiti kompleksnost procesa upravljanja s talenti in čas, ki ga je potrebno vanj vložiti (s 

strani vodij, kadrovske službe in razvojnih aktivnosti prepoznanih zaposlenih).  

 

 



36 
 

Razprava 
 

 Razkorak v opredelitvi ravnanja s talenti se kaže tudi na danem vzorcu, saj se več kot 

polovica podjetij v definiciji osredotoča na razvoj določene skupine ljudi, ki je kritična za uspeh 

podjetja (ekskluzivni pristop), v ostalih podjetjih pa je poudarek na razvoju močnih področij 

vseh zaposlenih (inkluzivni pristop). Rezultati kažejo podoben trend kot raziskave tujih 

avtorjev (npr. Cappelli in Keller, 2014, Ready in sod., 2010, Krishnan in Scullion, 2017), saj 

velika podjetja pogosteje uporabljajo ekskluzivni pristop, srednje velika podjetja pa v enaki 

meri oba pristopa. Predvidevam, da bo v prihodnosti v Sloveniji tudi pri velikih podjetjih trend 

prešel v inkluzivni pristop zaradi čedalje večjega poudarka na enakovrednih priložnostih za vse 

zaposlene. Glede na tri različne sklope pojmovanja (Heckman in Lewis, 2006) se največ 

opredelitev usmerja na celostno delo s talentiranimi zaposlenimi (privabljanje, prepoznavanje, 

ohranjanje), sledijo tista, ki v ospredje postavljajo načrtovanje nasledstva, nekaj podjetij pa je 

mnenja, da je upravljanje s talenti zgolj drugačna formulacija osnovne naloge kadrovske službe 

– upravljanja s človeškimi viri. Kljub prepričanju nekaterih avtorjev, da je talent prenosljiv med 

organizacijami (npr. Chamorro-Premuzic in Furnham, 2010), pa rezultati kažejo, da največ 

podjetij pri opredelitvi, kdo je talent, v ospredje postavlja ujemanje z vrednotami organizacije 

– talent je torej tisti, katerega vrednote se ujemajo z organizacijsko kulturo. Nato lahko 

konstrukt opišemo skozi listo značilnosti, ki jih izpostavljajo kadrovski strokovnjaki, na vrhu te 

pa so pripravljenost na učenje, hitro osvajanje novega znanja, motiviranost, želja po razvoju, 

ambicioznost, samoiniciativnost, proaktivnost ter radovednost. Večina se strinja, da je 

potrebna kombinacija izkazovanja vrednot, osebnostnih značilnosti ter nadpovprečnih 

delovnih rezultatov v daljšem časovnem obdobju.  

 

 Večina podjetij navaja, da so se s procesom upravljanja s talenti bolj načrtno in intenzivno 

začeli ukvarjati po letu 2015, kar sovpada tudi z obdobjem umirjanja gospodarske krize 

(Kohont in Stanojević, 2017). Kot razlog kadrovska specialistka iz srednje velikega podjetja 

navaja, da je v času po krizi upravljanje s talenti konkurenčna prednost podjetja, ki se bori za 

talente. Prav tako so se v tem obdobju nekatera podjetja odločila za bolj specializirano – 

razvojno pozicijo znotraj kadrovske službe. Glede starostne in izobrazbene meje ali drugih 

omejitev pri izbiri talentov imajo organizacije zelo raznolike poglede. V velikih podjetjih sov 

povprečju kot talenti prepoznani 4 odstotki zaposlenih, kar se ujema z literaturo, kjer avtorji 

(npr. Berger in Berger, 2004; Nikravan, 2011) navajajo 3 do 5 odstotkov. Odstotek je višji v 

srednjih podjetjih (11 %), kar lahko razložimo z bolj širokim definiranjem talentiranih 

zaposlenih, kamor pogosto vključujejo tudi druge skupine, npr. ključne kadre.   

 

 Kot aktivnosti s ciljem privabljanja talentov trga največ podjetij omenja štipendiranje in 

sodelovanje s fakultetami. Skoraj polovica jih tudi načrtno gradi na blagovni znamki 

delodajalca in si tako povečuje možnosti, da jih kandidati prepoznajo kot zanimive in zaželene. 

Znotraj tega skušajo prilagoditi selekcijski proces, da je bolj zanimiv, delijo zgodbe o uspehu 

zaposlenih, aktivno sodelujejo na strokovnih dogodkih znotraj svojega področja ter 



37 
 

zaposlenim zagotavljajo privlačen paket (fleksibilno delo, dodatne ugodnosti za zaposlene). 

Med pogoste pristope sodijo še obiski kariernih sejmov, omogočanje študijskih praks, 

sodelovanje s srednjimi šolami ter dnevi odprtih vrat. Veliko podjetij se poslužuje tudi mnenj 

sodelavcev, ki predlagajo svoje prijatelje, znance. Podjetja so se lotila tudi sistematične 

prenove oglaševanja prostih delovnih mest, kamor vključujejo tudi video vsebine (zgodbe 

njihovih zaposlenih, predstavitev vrednot in kulture podjetja), imena prostih delovnih mest 

predstavijo bolj zanimivo (npr. IT ninje) ter dodajo tudi grafične prikaze zadovoljstva, klime ali 

zavzetosti njihovih zaposlenih. Eno izmed podjetij omenja dobro prakso, da v oglasu na prvo 

mesto postavlja to, kar podjetje nudi (npr. urejen prostor za sproščanje, prijetno delovno 

okolje, fleksibilen delavnik ipd.). Pet podjetij omenja tudi posebne projekte, npr. projekt za 

privabljanje mladih, v katerem naredijo selekcijski postopek kar se da zanimiv (hitri zmenki, 

ocenjevalni center, ogled podjetja) ter jim v zameno ponudijo tudi brezplačen obisk delavnice. 

Eno izmed podjetij nudi kandidatom ob vpisu v bazo podatkov tudi brezplačno psihološko 

testiranje in povratno informacijo, drugo podjetje ima poseben projekt za zaključne razrede 

osnovne šole, tako da v posebni knjižici praktično prikažejo poklice. Dve podjetji vabita 

študente k izzivom, ki jih lahko rešujejo znotraj projekta v okviru študentskega poletnega dela. 

Kot dobro prakso eno izmed podjetij navaja interno glasilo, ki ga ureja kadrovski oddelek in 

preko katerega teče komunikacija med zaposlenimi in tudi navzven.  

 

 Prepoznavanje talenta pri zaposlenih največkrat poteka glede na predloge vodij in preko 

razgovorov, ki jih vodi kadrovska služba (osredotočeni na željo po razvoju). Podobno kot pri 

raziskavi nemškega vzorca (Benit, Mojzisch in Soellner, 2014) nekaj manj kot tretjina podjetij 

za pomoč pri identifikaciji uporablja psihometrična testiranja, še redkeje pa ocenjevalne 

centre. O uporabi 9-mestnega rešeta poročajo v srednje velikih podjetjih, kjer zaposlene 

razdelijo glede na perspektivnost (sposobnost in prizadevnost, želja po napredku) ter 

performans (že prepoznane spretnosti, potrebne za napredovanje). Uporaba je najverjetneje 

bolj smiselna v podjetjih, kjer je manj zaposlenih, saj je lahko v večjih podjetjih časovno zelo 

potratna. Splošno gledano pa srednja podjetja pogosteje omenjajo, da je prepoznavanje bolj 

neformalno, saj dobro poznajo zaposlene, imajo veliko stika z njimi, jih lahko opazujejo pri 

različnih nalogah inprojektih ter se lahko tudi bolj nesistematično, neformalno uskladijo z 

vodjo. Podjetja omenjajo tudi specifične pristope, ki jih uporabljajo pri sami identifikaciji 

talentov. Nekaj podjetij to počne preko internega razpisa, kamor se lahko prijavijo tisti, ki 

ustrezajo razpisanih pogojem (ali pa jih predlagajo vodje). Nato sledi poglobljena selekcija 

(razvojni intervju, psihološka testiranja, ocenjevalni centri, kalibracija z vodjami in upravo), 

vključitev v korporativno univerzo ter predstavitev projekta, ki za podjetje predstavlja dodatno 

vrednost. Eno izmed podjetij uporablja bolj inkluziven pristop in prepoznava vrline pri vsakem 

posamezniku, na podlagi tega pa potem poteka interni coaching. Nekatera podjetja do 

talentov pridejo tudi skozi segmentacijo, kjer po določenih kriterijih izločanja (starost, 

izobrazba, ključnost delovnega mesta, možnost pridobivanja kadra s trga dela) pridejo do 

manjše skupine, nato pa pogledajo še rezultate dela, delovno zavzetost in osebnostne 

značilnosti.  
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 Z informacijami o prepoznanosti je transparentnih ali vsaj delno transparetnih 82 

odstotkov podjetij, kar je blizu raziskavi ameriških avtorjev, ki navajajo 85-odstotni delež 

(Conger, Hill in Ready, 2010). Popolna transparentnost vključuje podajanje povratnih 

informacij o razlogih za (ne)uvrstitev v bazen talentov, seznanjanje z razvojim načrtom in 

predstavitev talentov na internih dogodkih. Nekatera podjetja podatke izrazijo le do določene 

mere (obvestijo talente in nadrejene), ne pa tudi javno, z vsemi zaposlenimi. Podjetja, ki tega 

sporočila ne posredujejo prepoznanim zaposlenim, kot glavni razlog navajajo, da ne želijo 

ustvariti pričakovanj, ki jim morda v prihodnosti ne bodo mogli zadostiti. V srednjih podjetjih 

je komuniciranje navadno manj direktno, razlogi v ozadju pa so pogosto manj sistematični, 

bolj neformalni procesi, znotraj katerih težko jasno začrtajo karierno pot. Prav tako težko 

upravljajo s pričakovanji, ker je manj možnosti za interne premike kot v velikih podjetjih. Ne 

glede na velikost podjetja pa je pomembno predvsem, da je komuniciranje preudarno, saj je 

lahko učinek motivirajoč ali pa destimulativen.  

 

 Pomemben del ohranjanja ključnih zaposlenih so tudi razvojne aktivnosti. Podjetja 

najpogosteje uporabljajo delavnice in treninge, sodelovanje v projektni skupini, sestanke, 

usmerjene v reševanje problema, delo pri izrednih projektih ter coaching. Redkejša je praksa 

uporabe metod osvetlitve dela, koorporativne univerze ter vodenega branja in diskusij. Večino 

omenjenih aktivnosti podjetja nudijo vsem zaposlenim, talenti pa so v njih vpeti bolj pogosto 

in intenzivno. Bolj specifične prakse znotraj podjetij so tudi usposabljanja v tujini, vključevanje 

v delo in aktivnosti hčerinskih družb ter razvijanje mobilnost skozi delo v različnih 

organizacijskih enotah. Prav tako jih vključujejo v interdisciplinarne time, da dobijo širino v 

svojih znanjih ter spodbujajo interne premike (želijo, da ljudje na pravih delovnih mestih 

razvijejo svoj talent). Spodbujajo jih, da predavajo in inštruirajo druge zaposlene, vključujejo 

jih v program AmCham Young Proffesionals (za razvijanje vodstvenih veščin) ter se povezujejo 

s start-upi, da se preizkusijo kot mentorji. Podjetja navajajo tudi, da je za zadrževanje kadrov 

pomembno, da se posplošijo delovna mesta in postanejo bolj interdisciplinarna. Približno 

polovica podjetij ima tudi sistematično začrtan sistem nasledstva, kar je malo manj, kot kaže 

ameriška raziskava, kjer je 60 odstotkov organizacij dobro pripravljenih ali pripravljenih 

(Fegley; v Rothwell, 2011). Podjetja, ki nasledstva ne načrtujejo tako transparentno, pa 

pravijo, da je v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju nesmiselno napovedovati 

prihodnost in obljubljati pozicije. Načrtovanje nasledstva pri srednjih podjetjih pogosteje 

poteka na intuitivni ravni, ki je lahko povezana z rastjo podjetja in spreminjanjem strukture, 

pri čemer pa je bolj pomembno, da prepoznavajo učinkovite in prilagodljive zaposlene, ki bi 

lahko prevzemali različne vloge. V enem izmed podjetij imajo prakso jutranjih sestankov, ki se 

jih zaposleni udeležujejo prostovoljno, potekajo pa na različne teme – cilj teh je pridobivanje 

veščin in končni izdelek, ki podpira strategijo podjetja. Posebna praksa je tudi interni program 

osebnostnega razvoja, kjer so deležni coachinga, delajo na vodstvenih stilih in mehkih 

veščinah.  

 



39 
 

 V večini podjetij se merjenje učinkovitosti talentov ne razlikuje bistveno od merjenja 

učinkovitosti vseh zaposlenih. Glede na literaturo (Benit, Mojzisch in Soellner, 2014) letne 

razgovore uporablja 75 odstotkov podjetij, v našem vzorcu dve tretjini podjetij. Podjetja 

najpogosteje uporabljajo KPI-je, ocenjevanje kompetenc z metodo 360 stopinj ter ciljno 

vodenje, ocene pa večinoma temeljijo na oceni nadrejenega in samooceni. Vodja kadrovske 

službe velikega podjetja omenja, da je pri ocenjevanju potrebna kombinacija matrike delovne 

uspešnosti in matrike kompetenc. Kadrovska specialistka v srednjem podjetju v ospredje 

postavlja delovno uspešnost in vedenje v skladu z vrednotami. Sogovornika iz dveh veliki 

podjetij omenjata, da za lažje evidentiranje učinkovitosti zaposlenega že uporabljata za to 

namenjene aplikacije.  

 

 Podjetja vidijo največ izzivov v privabljanju kadrov kot zaželen delodajalec, pri privabljanju 

mladih kandidatov, deficitarnih kadrov ter ljudi, ki so strastni do dela in delujejo v skladu z 

vrednotami podjetja. Pomembno se jim zdi, da med selekcijskim postopkom čim bolj realno 

predstavijo kulturo, način delovanja in vrednote organizacije ter da tudi vodje ponotranjijo, 

kako pomembno je, da se ukvarjajo z ljudmi. Z vidika ohranjanja kadrov kadrovska 

strokovnjakinja v velikem podjetju omenja, da je najpomembnejše »zagotavljanje pravih ljudi 

na pravih delovnih mestih ob pravem trenutku«. Splošno je zaznati občutek, da si želijo 

izboljšati proces, nanizati še več razvojnih aktivnosti, spodbuditi vodje v pogostejše razgovore 

in podajanje povratnih informacij, vendar je težava predvsem v obremenjenosti zaposlenih z 

njihovimi primarnimi delovnimi nalogami. Ta izziv odpira tudi vprašanje, ali celoten vložek v 

proces resnično predstavlja dodano vrednost in kako jo izmeriti, prikazati?  

 

 Rezultati raziskave predstavljajo še en most oziroma povezavo med akademskim 

interesom in prakso (kot npr. Cappelli in Keller, 2014; Aguinis in Cascio, 2008). Splošna 

uporabnost raziskave je pridobivanje vpogleda v to, kako slovenska srednja in velika podjetja 

ravnajo s talenti, prepoznavanje najpogostejših praks in zviševanje prepoznavnosti področja v 

prostoru. Prav tako je uporabnost bolj specifična na ravni, kako delujejo bolj kreativni, tailor 

made pristopi, ki jih posamezna podjetja uporabljajo. V celoti pa sistematičen pregled 

posameznih področij (prepoznavanja, privabljanja, razvoja in merjenja učinkovitosti) služi kot 

vsebina za možno nadgradnjo že obstoječih procesov v podjetjih. Deljenje dobrih praks lahko 

izboljša motivacijo in zavzetost zaposlenih, zniža fluktuacijo ter pomaga podjetjem pri 

oblikovanju procesa na način, ki bo podpiral njihovo vizijo in povečal tudi poslovne uspehe. 

Prav tako je sodelovanje med organizacijami v času visoke fluktuacije in bega možganov 

ključno tudi na nacionalnem nivoju, če se želi Slovenija za iskalce zaposlitve pozicionirati kot 

zaželena država.  

 

 

 

 



40 
 

Omejitve ter predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 

 Omejitev raziskave pa je majhnost vzorca, ki je težko posplošljiv na vsa srednja in velika 

podjetja. Prav tako se zdi, da se v vzorcu nahajajo podjetja, ki morda niso popolnoma 

reprezentativen predstavnik razmer, saj so se raziskave proaktivno udeležile tiste organizacije, 

ki imajo procese precej dobro oblikovane in si želijo deliti dobro prakso. Na rezultate je morda 

dodatno vplivalo subjektivno prezentiranje udeležencev, saj razkoraka med želenimi in 

realiziranimi projekti ter njihove kvalitete nismo mogli nadzorovati. Prav tako je Slovenija 

glede ekonomskih in kulturnih dejavnikov precej specifična, zato je potrebno biti posebno 

pazljiv pri prenosu zaključkov v drugačen kontekst. 

 

 Glede na to, da so bila v vzorec večinsko zajeta podjetja, ki proces ravnanja s talenti vsaj 

do določene mere načrtujejo, pa bi bilo v prihodnosti vredno raziskati tudi tista podjetja, ki se 

z ravnanjem s talenti sploh ne ukvarjajo ali pa se raziskave iz različnih razlogov niso želela 

udeležiti. Celotno raziskavo bi poleg uporabe polstrukturiranega intervjuja lahko podprli tudi 

z vprašalnikom, ki bi ga izpolnili talentirani zaposleni, oddelek za kadre, vodje oddelkov in 

uprava. Tako bi dobili boljši in predvsem bolj objektiven vpogled v proces ravnanja s talenti, iz 

različnih perspektiv, z različno stopnjo vpletenosti in z različnih nivojev. Moja raziskava se je 

osredotočala zgolj na organizacijski nivo, zato bi v prihodnosti lahko raziskali tudi nivo 

posameznika, ki je prepoznan kot talent. Te rezultate bi nato primerjali z odgovori kadrovskih 

specialistov, da bi videli, koliko vsebine je dejansko realizirane in kakšno je subjektivno 

doživljanje posameznika v procesu. Seveda pa bi bilo ob tem potrebno paziti, da organizacije 

prepoznavanje talentiranosti izkazujejo transparentno. 
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Zaključki 
 

 Rezultati kažejo, da še vedno ne moremo enoznačno opredeliti procesa ravnanja s talenti, 

saj lahko definicije vključimo v različne sklope pojmovanja. Pojem talent udeleženci 

opredeljujejo kot kombinacijo ujemanja z vrednotami organizacije, osebnostnih značilnosti in 

delovnih rezultatov. Podjetja so se bolj načrtno s procesom začela ukvarjati po letu 2015, kar 

sovpada z umirjanjem gospodarske krize. V povprečju je kot talent prepoznanih 7 odstotkov 

vseh zaposlenih. Organizacije talente privabljajo z različnimi aktivnostmi in gradnjo blagovne 

znamke delodajalca, prepoznavanje pa poteka po priporočilu vodje in s pomočjo razgovorov. 

Srednja podjetja pri tem delujejo na bolj neformalni ravni, uporabljajo tudi metodo 9-

mestnega rešeta. Večina podjetij je v komuniciranju talentov transparentna, razvijajo pa jih 

skozi različne razvojne aktivnosti, v katere so talenti bolj intenzivno vpeti. Polovica podjetij 

ima sistematično začrtan sistem nasledstva; pri srednjih načrtovanje poteka bolj intuitivno 

zaradi spreminjanja strukture, ki jo prinaša rast. Merjenje učinkovitosti pri dveh tretjinah 

podjetij poteka s pomočjo letnih delovnih razgovorov, z merjenjem doseganja ciljev in z oceno 

nadrejenega. Kadrovski strokovnjaki največji izziv vidijo v privabljanju kadrov in pozicioniranju 

kot zaželen delodajalec. Raziskava je vključevala slovenske organizacije, ki so v sodelovanje 

privolile v želji po strukturiranem pregledu področja, izmenjavi dobrih praks med podjetji ter 

odkrivanju novih izzivov. Spoznanja so uporabna tako na kadrovskem področju kot za 

nadgradnjo obstoječih procesov, nudijo pa tudi priložnost za nadaljnje raziskovanje. Z 

magistrskim delom sem želela predvsem sistematično pregledati področje in prakse 

slovenskih podjetij. Z deljenjem dobrih praks pa tudi spodbuditi podjetja k tesnejšemu 

sodelovanju na kadrovskem področju in gospodarstvu nasploh, saj se z izboljšanjem procesov 

dviguje tudi konkurečnost Slovenije kot zaželene države za perspektivne zaposlene, »talente«.  
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Priloge 
 

Vprašanja pri pol-strukturiranem intervjuju 
 

 1.) Opredelitev talenta  

Prosim opredelite, kaj upravljanje s talenti pomeni v vašem podjetju? 

Kako mislite, da bi v vaši organizaciji opredelili, kdo je talent? 

 

 Pomožna vprašanja: 

Katere ključne kompetence mora imeti oseba, da je prepoznana kot talent? 

Ali obstajajo kakšne omejitve (starost, spol, narodnost)? 

Približno (%) koliko ljudi je prepoznanih kot talenti? Kaj pa ostali zaposleni? 

 

 2.) Privabljanje in prepoznavanje talentov 

Na kakšen način privabljate talente?    

Na kakšen način ugotavljate, kdo je talent? Katere postopke in metode uporabljate pri 

prepoznavanju talentov?  

Ali ste z informacijami, kdo je prepoznan kot talent in kdo ne, transparentni?  

 

 3.) Razvoj talentov 

Na kakšen način razvijate talente? Katere metode in pristope uporabljate? 

(Predložim seznam metod in pristopov za razvoj zaposlenih, ki so navedene v poglavju 

Ohranjanje in razvoj talentov.) Ali se poslužujete katere izmed teh metod? Na kakšen način? 

 

 Pomožno vprašanje: 

Ali imate vzpostavljen sistem nasledstva? Ali so (in kako so) vanj vpeti tudi talenti? 

 

 4.) Merjenje učinkovitosti 

Na kakšen način merite učinkovitost dela talentov?  

 

 Pomožno vprašanje: 

Ali razlikujete učinkovitost vseh zaposlenih in tistih, ki so prepoznani kot talenti?  

 

 5.) Pogled v prihodnost 

S kakšnimi izzivi se soočate pri upravljanju s talenti? Na katerem področju vidite, da bo v 

prihodnosti največ izzivov? 
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