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Povzetek

Konkurenčnost podjetja na trgu je dandanes močno povezana z usposobljenostjo zaposlenih. 
V podjetju Mercator, največjem slovenskem podjetju in hkrati  največjem zaposlovalcu,  se 
zavedajo, da je znanje glavna konkurenčna prednost,  saj  so učenje opredelili  kot temeljno 
korporacijsko vrednoto. Gradijo predvsem notranji sistem prenosa znanja, saj je cenejši in na 
ta način dosegljiv večini zaposlenih. Spodbujajo prenos znanja med različnimi generacijami 
(X,  Y in  baby boom),  saj  bo  med  zaposlenimi  vedno več  starejših  sodelavcev  z  obilico 
izkušenj, na drugi strani pa bodo mlajši sodelavci z novimi znanji in drugačnim pogledom na 
podjetje.

Ključne besede: izobraževanje zaposlenih, notranje izobraževanje, prenos znanja 

1. Uvod

Znanje je edina trajna konkurenčna prednost v ekonomiji,
                                                     kjer je negotovost edina gotovost (Tavčar 2005, 33).

Svet  se  dandanes  spreminja  zelo  hitro in  konkurenca na trgu v času globalizacije  postaja 
vedno močnejša, v ostrem boju s tekmeci pa odločajo malenkosti. Za uspešen nastop v takih 
razmerah je zelo pomembna usposobljenost zaposlenih v podjetju, saj so le  zaposleni, ki se 
nenehno izobražujejo, lahko kos nenehnim novim zahtevam tržišča.

Velja, da so zaposleni največji kapital podjetij, torej je smiselno v ta kapital tudi vlagati, tako 
kot  se  vlaga  v  razvoj  delovne  opreme,  strojev  in  naprav,  razvoj  novih  produktov… 
Izobraževanje omogoča pridobitev strateško pomembnih znanj, učinkovitejše delo in uspešno 
doseganje  ciljev,  dolgoročno  pa  vpliva  na  zavzetost  zaposlenih  in  veča  pripadnost 
organizaciji, kar posledično vpliva na manjšo fluktuacijo. Vse to podjetju zagotavlja možnost 
hitrega odzivanja na spremembe in zahteve trga ter na uspešnost celotnega poslovanja.

2. Opredelitev osnovnih pojmov

Razvoj kadrov je proces planiranja, izobraževanja in izbire kadrov na temelju presoje njihove 
delovne uspešnosti, sposobnosti, zmožnosti in pripravljenosti za opravljanje delovnih nalog in 
za lastno napredovanje (Ferjan 1999, 11).

Usposabljanje  je  proces  razvijanja  spretnosti  in  sposobnosti,  ki  jih  človek  potrebuje  za 
opravljanje konkretnega dela (Ferjan 1999, 11). Zasnovano je na oblikovanju sposobnosti, 
spretnosti, navad, ki jih posameznik potrebuje za izvajanje določenega dela, nalog (Možina et 
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al.  2002,  17).  Pri  usposabljanju  gre  za  to,  da  s  posebnimi  postopki  skušamo  izboljšati 
delavčeve lastnosti, da bi lahko opravljal ali pa da bi bolje opravljal svoje delo. Gre torej za 
usposabljanje za konkretno delo na konkretnem delovnem mestu (Možina et al. 1994, 471). 
Usposabljanje je aktivnost, ki organizacije mnogo stane, vendar so mnoge spoznale, da gre za 
nepogrešljiv  del  njihovega  življenja.  Načini,  oblike  usposabljanja  ljudi  za  delo  se  dokaj 
razlikujejo in so odvisne predvsem od potreb, ki jih terja nova tehnologija, usmeritev vodstva 
organizacije, vrste dejavnosti, opremljenost z učno tehnologijo itd. (Možina et al. 1994, 471).

Izobraževanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, spretnosti in navad, 
ki poteka v šolah, drugih izobraževalnih ustanovah pa tudi zunaj njih (Ferjan 1999, 1). Pomeni torej 
načrtno  in  sistematično  pridobivanje  novega  znanja  z  različnimi  oblikami  izobraževanja 
(dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših seminarjev, 
delavnic,  samoizobraževanje  s  pomočjo  knjig  in  revij,  nenehno  sledenje  novostim  v  stroki). 
Izobraževanje glede na namen delimo na dve skupini (Vukovič in Miglič 2006, 16):
- formalno  izobraževanje:  izobraževanje  za  namene  pridobitve  javno  priznane  stopnje 

izobrazbe ali usposobljenosti;
- neformalno izobraževanje: izobraževanje za namene opravljanja poklica, poklicnega dela 

ali neke splošne potrebe.

Učenje je vsaka oblika dejavnosti, s katero dosežemo ustrezne spremembe v delu in vedenju 
pri  sebi  oziroma  pri  sodelavcih.  Učenje  v  širšem  pomenu  zajema  tudi  izobraževanje  in 
usposabljanje zaposlenih (Možina et al. 2002, 846). Po Dimovskem (Dimovski et al. 2005, 
135)  je  učenje  proces,  ki  se  razvija  skozi  čas,  povezujejo  pa ga s  pridobivanjem znanja, 
globljim razumevanjem in povečano učinkovitostjo. Je človekova najbolj naravna dejavnost, z 
njim pridobivamo nujne izkušnje. Učijo se tudi organizacije, čeprav se večinoma prav tako ne 
zavedajo.

Izpopolnjevanje  je  proces  dopolnjevanja,  spreminjanja  in  sistemiziranja  že  pridobljenega 
znanja, spretnosti,  sposobnosti  in navad. Izhaja iz  nujnosti,  da sicer ustrezno usposobljeni 
posamezniki  zaradi  nenehnega  razvoja  posameznih  dejavnosti  ves  čas  posodabljajo  in 
izpopolnjujejo  svoje  znanje,  pridobivajo  nove  spretnosti  in  spreminjajo  navade. 
Izpopolnjevanje omogoča zaposlenim, da vso svojo delovno dobo osvežujejo, dopolnjujejo, 
širijo in poglabljajo znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo pri delu (Vukovič in Miglič 2006, 
24).

Znanja so človekove zmožnosti, ki mu omogočajo reševati znane probleme, takšne, ki jih je 
že videl in rešil.  Ne glede na to,  kje in kako si  je človek znanja pridobil,  mu v glavnem 
pomagajo reševat probleme z znanimi  rešitvami.  Ob pomoči  sposobnosti  pa lahko človek 
znanja tudi kombinira in tako rešuje probleme s še neznanimi rešitvami (Možina et al. 1994, 
444).  Po  Dimovskem (Dimovski  et  al.  2005,  268)  so  znanje  tiste  ugotovitve,  do  katerih 
pridemo, ko informacije povežemo z drugimi informacijami, in jih primerjamo z že znanim. 
Ločimo  dve  vrsti  znanja:  eksplicitno  oz.  očitno  in  implicitno  oz.  prikrito  znanje.  Očitno 
znanje je  formalno,  sistematično znanje,  ki  ga je  mogoče izraziti  v  besedi  oz.  zapisati  in 
posredovati drugim v dokumentih ali  v obliki splošnih navodil. Prikrito znanje je pogosto 
težko izraziti z besedami. Temelji na osebnih izkušnjah, intuiciji in presoji. 

3. Vloga in pomen izobraževanja

Za uspeh v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju se morajo organizacije ves 
čas  učiti,  kar  pomeni,  da  zaposlenim  omogočijo,  da  se  učijo,  delijo  svoje  znanje  in  ga 
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uporabljajo pri delu (Dimovski et al. 2005, 307). Za dolgoročno uspešna podjetja je značilno 
prav  nenehno  in  skrbno  učenje,  sicer  ne  bi  preživela  vseh  sprememb  v  okolju,  denimo 
nepričakovanih  povezav  in  nepredvidenih  dogodkov,  ki  so  v  razvoju  zelo  pomembni 
(Dimovski et al. 2005, 135).

Strokovno  izobraženi  in  usposobljeni  kadri  so  temeljni  dejavnik  razvoja,  kakovosti  in 
uspešnosti vsake organizacije, ne glede na to, ali je njena temeljna dejavnost proizvodnja ali 
opravljanje storitev. Zato je razumljivo, da tako v svetu kot pri nas organizacije posvečajo 
izobraževanju zaposlenih vedno večjo pozornost (Jereb 1998, 130).

Slaba lastnost  znanja je, da zelo hitro zastari.  Če želimo torej slediti  spremembam, ki jih 
prinaša globalizacija in ob tem postati in ostati za delodajalca konkurenčna delovna sila, smo 
se dolžni nenehno učiti. Učenje se torej ne konča z zaposlitvijo, ampak se z njo nadaljuje. 
Učimo se na delovnem mestu, od svojih sodelavcev in nadrejenih, iz medijev, pogosto pa se 
moramo vključiti tudi v bolj formalne oblike izobraževanja.

Izobraževanje  zaposlenih  naj  bi  prispevalo  k  večji  prilagodljivosti  in  notranji  mobilnosti 
zaposlenih,  k  večji  produktivnosti  in  boljši  kakovosti  dela,  večji  gospodarnosti  in  boljši 
organizaciji dela, pa tudi v večji kreativnosti in inovativnosti kadrov.

4. Metode in oblike izobraževanja

Zaradi  naglega razvoja so  podjetja  prisiljena  stalno izobraževati  svoje  zaposlene.  Podjetja 
lahko:

- izobraževanja izvajajo sama,
- izobraževanja izvajajo s pomočjo zunanjih institucij ali pa
- izobraževanja izvajajo samo zunanje institucije.

Najbolj pogoste pojavne oblike izobraževanj, ki jih podjetja izvajajo sama, so (Ferjan 1999, 
62):

- uvajanje novozaposlenih,
- pripravništvo,
- usposabljanje poslovnih partnerjev,
- izobraževanje za kakovost (ko je sistem v podjetju že uveden).

Najbolj  pogoste  pojavne  oblike  izobraževanja,  ki  jih  izvajajo  samo zunanje  institucije  za 
podjetja, so (Ferjan 1999, 62):

- usposabljanje osebja za izvajanje internih oblik izobraževanja,
- učenje tujih jezikov,
- izobraževanje za uporabo računalniških programov,
- izobraževanje za kakovost (v fazi uvajanja sistema kakovosti),
- izobraževanje managementa.

5. Predstavitev podjetja Mercator, d.d.

Mercator poznamo Slovenci od leta 1953, ko je podjetje Živila, pravni predhodnik današnjega 
Poslovnega  sistema  Mercator,  d.d.,  spremenilo  svoje  ime.  Do  leta  1990  je  podjetje 
spreminjalo  organiziranost,  prostorske  razsežnosti,  dopolnjevalo  predmet  poslovanja  in  se 
prilagajalo  gospodarskim ter  družbenim razmeram.  Leta  1990  so  se  uveljavile  kapitalske 
povezave  na  osnovi  neodplačanega  prenosa  kapitala  družb  hčera  na  družbo  mater.  To  je 
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podlaga za koncernsko organiziranost  in uveljavitev imena Poslovni  sistem Mercator, d.d. 
Leta 1994 je  bila  končana privatizacija  in  oktobra 1995 je  bila  delniška družba Poslovni 
sistem Mercator s skrajšanim imenom Mercator, d.d., vpisana v sodni register pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani.

Danes  ima  Mercator,  d.d.,  več  kot  11.100 zaposlenih  (podatek  na  dan 30.06.2010)  in  je 
obvladujoča družba Skupine Mercator, ene od največjih in najuspešnejših  trgovskih verig v 
jugovzhodni Evropi, vodilna trgovska veriga v Sloveniji ter čedalje bolj uveljavljena veriga na 
trgih Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. S širitvijo na jugovzhodne trge nadaljujejo: 
leta 2005 so vstopili na trg Makedonije, leta 2007 v Črno Goro ter na začetku leta 2009 v 
Bolgarijo in Albanijo. To so hitro rastoči trgi, na katerih gradijo predvsem večje nakupovalne 
centre v večjih mestih, kjer je največji potencial zaradi števila prebivalcev in kupne moči. Na 
ta način želijo v čim krajšem času pridobiti pomemben tržni delež in na vsakem trgu postati 
prvi  ali  drugi  največji  trgovec  z  market  programom  (vir: 
http://www.mercator.si/o_mercatorju/skupina_mercator). 

Na  svoji  spletni  strani  (vir:  http://www.mercator.si/o_mercatorju) je  podjetje  objavilo 
strateške usmeritve Skupine Mercator za srednjeročno obdobje 2008 - 2012. Med vrednote 
korporacijske kulture so med drugim uvrstili tudi dosledno izobraževanje doma in v tujini, 
stalen  prenos  znanja,  zagotavljanje  osebne  rasti  in  razvoja  in  izjemno  konkurenčnost 
kadrov.

6. Izobraževanje zaposlenih v podjetju Mercator, d.d.

Uresničevanje poslovne strategije Mercatorja je v največji meri odvisno od zaposlenih, zato 
so s stalnim izobraževanjem zaposlenih v podjetju dosegli, da so vsi seznanjeni s poslanstvom 
in  vizijo  podjetja,  z  vrednotami  ter  s  cilji,  ki  jih  želijo  doseči.  O  tem,  kako  dosegati 
zastavljene  cilje,  zaposlene  učijo  na  različnih  izobraževanjih,  tako  s  pomočjo  internih 
učiteljev kot z zunanjimi izvajalci.

Spodbujajo predvsem izmenjavo znanj in izkušenj med zaposlenimi: da znanje posameznika 
ne bi ostalo samo njegovo, so poskrbeli s prenosom znanja s starejših na mlajše, z izkušenih 
na manj izkušene, z že zaposlenih na novince. Skrbijo tudi za prenos znanja med službami, 
sektorji in trgi.

6.1 Razpisana izobraževanja

Vsako leto v službi za izobraževanje izdajo nov katalog izobraževalnih vsebin, v katerem si 
zaposleni lahko poiščejo izobraževanje, primerno zanje. V katalogu za leto 2010 je razpisanih 
prek  100  različnih  izobraževanj,  ki  jih  druži  geslo  »Z znanjem  do  najboljšega  soseda«. 
Razdeljena  so  po  področjih,  od  zakonsko  določenih  vsebin  in  strokovnih  usposabljanj, 
jezikovnih in računalniških izobraževanj, delavnic za razvoj osebnostnih veščin, izobraževanj 
za novozaposlene, za obetavne in ključne kadre, pa do zunanjih izobraževanj in šolanja ob 
delu.

Podjetje  se  ukvarja  s  trgovino,  zato  ima večina zaposlenih  vsakodnevne stike  s  kupci  in 
poslovnimi partnerji.  Ker se zavedajo, da je dobro poznavanje poslovnega bontona ena od 
prednosti pri poslovanju s kupci in poslovnimi partnerji, je veliko izobraževanj namenjenih 
prav  temu področju.  Vsakega  od  zaposlenih  na  katerem od  izobraževanj,  na  katerega  ga 
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napotijo, seznanijo z osnovami poslovnega bontona in s pravili poslovnega komuniciranja, kar 
je glede na dejavnost podjetja tudi pričakovati. Prvič se zaposleni s to tematiko seznanijo na 
uvajalnem seminarju za novozaposlene, praviloma pa se izobraževanj na to temo udeležijo 
večkrat. 

Mercator je ena od največjih in najuspešnejših  trgovskih verig v jugovzhodni Evropi, ki se 
hitro širi. Napačno poslovno komuniciranje bi bilo lahko vzrok za neuspeh, saj nepoznavanje 
razlik  med  narodi  lahko  povzroči  nesporazume  in  privede  do  konfliktnih  situacij.  Pred 
vstopom na tuje tržišče se morajo torej dobro pripraviti  na medkulturne razlike,  saj drugo 
okolje, navade in običaji, pa tudi druga kultura in vera vplivajo tudi na osnove poslovnega 
bontona.  Prav zaradi  tega imajo veliko  izobraževanj  s  področja  medkulturnih  razlik,  tako 
jezikovnih izobraževanj kot izobraževanj s področja medkulturne občutljivosti. Tudi tu velja, 
da  se  zaposleni  s  to  tematiko  seznanijo  že  na  uvajalnem  seminarju  za  novozaposlene, 
praviloma pa se izobraževanj na to temo udeležijo večkrat.

6.2 Notranje izobraževanje 
Ena od  oblik  notranjega  izobraževanja  v  prodajalnah  je  trenerska  mreža.  Njen  namen je 
širjenje  znanja  in  izkušenj  med  zaposlenimi  v  prodajalnah.  Zato,  da  bi  se  v  prodajalnah 
uveljavile najboljše prakse, terenska mreža povezuje zaposlene v prodajalnah v enotno mrežo 
znanja.  Tako širjenje  znanja  med sodelavci  poteka hitro  in  kakovostno.  To je  še  posebej 
pomembno, odkar lahko poklic prodajalca opravlja vsakdo z dokončano IV. stopnjo izobrazbe 
in zaposlujejo tudi ljudi brez potrebnih znanj in izkušenj. Pomen tovrstnega izobraževanja še 
stopnjuje vse ostrejša konkurenca na trgu izdelkov vsakodnevne potrošnje in z njo poudarjena 
potreba po odličnosti storitev. 

Drugo obliko notranjega izobraževanja predstavlja  uvajalni seminar za novo zaposlene, na 
katerem novim sodelavcem predstavijo  vizijo,  strateške cilje in korporacijsko kulturo,  jim 
omogočijo  vpogled  v  osnovne  informacije  o  podjetju,  jih  seznanijo  z  zahtevami  in 
pričakovanji delovnega okolja in jim na ta način olajšajo vključitev v delovno okolje.

Ustanovili  so  tudi  Mednarodno  poslovno  akademijo  Mercator,  ki  obsega  preko  100  ur 
izobraževanja,  namenjena pa  je  obetavnim kadrom.  To so  mlajši  zaposleni,  ki  še  nimajo 
veliko delovnih izkušenj,  kažejo  pa velik  potencial  za  prevzem ključnih delovnih mest  v 
prihodnosti.

Ob teh oblikah notranjega izobraževanja deluje tudi  sistem notranjih učiteljev, ki je izjemno 
učinkovit, saj združuje strokovno znanje s poznavanjem posebnosti poslovnega okolja. 

6.2.1 Sistem notranjih učiteljev
Konkurenčna prednost podjetja je v največji meri odvisna od znanja zaposlenih. V Mercatorju 
zato poleg izobraževanj, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, gradijo tudi notranji sistem prenosa 
znanja - mrežo notranjih učiteljev, ki poskrbi, da je znanje dosegljivo večini zaposlenih, saj bi 
bilo v nasprotnem primeru, brez notranjih učiteljev, pridobivanje znanja dokaj drago in zato 
ne bi bilo dosegljivo večini zaposlenih.

Notranje učitelje usposabljajo na delavnicah, kjer jih naučijo, kako pripraviti izobraževalno 
gradivo, kako izpeljati usposabljanje in katere so najboljše izobraževalne metode in tehnike. 
Notranji  učitelji  so  v  svojem  delovnem  okolju  najpogosteje  prepoznani  kot  najboljši 
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strokovnjaki,  ki  so  delavcem  za  zgled.  S  psihološkim  testiranjem  ugotavljajo,  ali  imajo 
sodelavci res lastnosti dobrega učitelja.

Vrste notranjih učiteljev in njihove vloge:
Predavatelj -  predstavi  določeno strokovno vsebino in  pojasni,  kako to znanje  prenesti  v 
prakso.

Inštruktor - zaposleni, ki zelo dobro teoretično in praktično obvlada določen proces in ga zna 
s praktično delavnico približati ožji skupini udeležencev (npr. POS inštruktor, inštruktor iz 
Kluba  Mercator).  Z  usposabljanjem  prenaša  med  sodelavce  dobre  prakse,  ki  zaposlenim 
olajšajo, izboljšajo in obogatijo delo.

Trener - človek, ki na svojem delovnem mestu usposablja prodajalce, in sicer obvezno vse 
novozaposlene,  ki  se  prvič  srečajo  z  delom  na  določenem  oddelku,  ob  spremembah 
tehnologije  ali  postopkov,  pa  tudi  ostale  sodelavce,  npr.  prerazporejene  sodelavce  in 
sodelavce  na  tujih  trgih.  Cilj  izobraževanja  novozaposlenih  delavcev je  usposobiti  jih  za 
samostojno delo. Namen takšnega izobraževanja je dvigniti kakovost storitve ter biti in ostati 
konkurenčen na trgu.

Mentor - človek, ki skrbi za pripravnika, dijaka ali študenta na delovni praksi - torej za tiste, 
ki se prvič srečujejo s poklicem, pa tudi za tiste, ki v Mercatorju razvijajo kariero.

6.2.2 Prednosti notranjega izobraževanja pred zunanjim
Notranje izobraževanje ima kar nekaj prednosti:
- Izobraževalni programi, organizirani znotraj same organizacije,  so prirejeni konkretnim 

potrebam in področju dela.
- Udeleženci neposredno povezujejo teorijo s prakso.
- Omogočeno je izobraževanje zaposlenih v večjem številu in s tem doseganje kritične mase 

znanja, potrebnega za spremembe.
- Notranje izobraževanje je v povprečju dvakrat cenejše od zunanjega.
- Udeleženci pridobivajo nova znanja in tkejo medsebojne odnose na neformalni ravni.

7. Zaključek

Konkurenčnost  na  trgu  je  dandanes  močno  povezana  z  usposobljenostjo  zaposlenih  v 
podjetju.  Rastoča mednarodna konkurenca in vedno večje zahteve in pričakovanja kupcev 
silijo podjetja k nenehnemu izboljševanju uspešnosti in učinkovitosti. 

V podjetju Mercator, d.d., največjem podjetju v Sloveniji, ki se ukvarja s trgovino in se hitro 
širi  tudi  na tuje  trge,  je  izobraževanje  zaposlenih  prioritetna naloga.  Svoje  delavce stalno 
izobražujejo, saj poznavanje pravilnega pristopa in metod precej olajša delo in pripomore k 
uspehu.  Ker  delujejo  v  mednarodnem  podjetju,  morajo  prenašati  organizacijsko  kulturo 
Mercatorja na tuje trge, ob tem pa upoštevati nacionalne kulture držav, kamor se širijo. To 
pomeni, da morajo zaposleni poleg pravil poslovnega bontona in komuniciranja dobro poznati 
tudi vizijo, poslanstvo in vrednote korporacijske kulture podjetja ter različne kulturne vzorce, 
ki veljajo za lokalno prebivalstvo, poleg tega pa znati tudi tuj jezik.

Spodbujanje izobraževanja in dostop do znanja je eno temeljnih vodil Mercatorja. Možnosti 
za izobraževanje so resnično široke in prilagojene posameznim ciljnim skupinam v podjetju. 
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Razvili  so različne oblike izobraževanj,  ki  jih vsako leto nadgrajujejo in dopolnjujejo,  pri 
čemer je velik poudarek na notranjem izobraževanju.

V podjetju se zavedajo, da so spremembe tiste, ki narekujejo način delovanja, zato se nenehno 
prilagajajo in izboljšujejo storitve za zadovoljstvo kupcev in poslovnih partnerjev. Ker so zelo 
uspešno podjetje, tako doma kot v tujini, se za zelo resnično izkaže trditev, da bodo v močni 
konkurenci uspeh poželi le tisti, ki bodo vlagali v izobraževanje svojih zaposlenih.
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