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DOKUMENTACIJO IN ZNANJE ZAPOSLENIH -  

Primerjava pogledov zaposlenih v podjetju Mariborski vodovod 
in zaposlenih v slovenskih podjetjih 

Izvleček: 
Ustrezno upravljanje s poslovno dokumentacijo in znanje zaposlenih je bistvenega pomena za uspešno 
poslovanje podjetja. Predstavili in primerjali bomo poglede zaposlenih v podjetju Mariborski vodovod 
in zaposlenih v slovenskih podjetjih na upravljanje s poslovno dokumentacijo in znanje zaposlenih. 
Prikazali in primerjali bomo tudi oceno pomembnosti področja upravljanja s poslovno dokumentacijo in 
pogostost uporabe določenih možnosti urejanja poslovne dokumentacije. Za zaključek bomo predstavili 
in primerjali še oceno vprašanih zaposlenih glede morebitne izgube ali predčasnega uničenja 
pomembne poslovne dokumentacije ter morebitnega odtekanja zaupnih informacij in podatkov iz 
podjetja, v katerem so zaposleni. 
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Abstract:  
Business Records Management and Employees' Knowledge - 

Comparison between the Views of Employees of the  
Public Water Supply Company Maribor and other Slovene Companies 

Suitable records management and employees’ knowledge of it is essential for a successful business. We 
will present and compare views of eployees at the Public Water Suppy Company Maribor (Mariborski 
vodovod d. d.) and in other Slovene companies on the subject of records management and their 
knowledge of it. We will also present and compare the assessment of records management importance 
and frequency of using certain records arranging possibilities. In the end we will presentxt and 
compare the employees assessments considering possible loss or premature disposal of important 
business records and possible leakage of confidential information from their companies. 
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1 UVOD 

Ustrezno upravljanje s poslovno dokumentacijo in znanje zaposlenih je 
bistvenega pomena za uspešno poslovanje vsakega podjetja. Ustrezno upravljanje s 
poslovno dokumentacijo je pomembno z vidika zmožnosti hitrega in pravilnega 
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odzivanja podjetja na različne poslovne potrebe. Potrebnosti in pomembnosti znanja 
zaposlenih se podjetja v današnjem turbulentnem poslovnem okolju vedno bolj 
zavedajo. Vprašanje pa je, katere korake uspejo narediti v tej smeri. V prispevku 
bomo najprej predstavili osnovne pojme s pomočjo strokovne literature. V 
nadaljevanju bomo v empiričnem delu predstavili in primerjali poglede zaposlenih v 
podjetju Mariborski vodovod ter zaposlenih v drugih slovenskih podjetjih na 
upravljanje s poslovno dokumentacijo in znanje zaposlenih kakor tudi njihovo oceno 
pomembnosti področja upravljanja s poslovno dokumentacijo in pogostosti uporabe 
določenih možnosti urejanja poslovne dokumentacije. Nato bomo predstavili in 
primerjali še oceno vprašanih zaposlenih glede morebitne izgube ali predčasnega 
uničenja pomembne poslovne dokumentacije in morebitnega odtekanja zaupnih 
informacij in podatkov iz podjetja, v katerem so zaposleni. 

Z raziskavo področja upravljanja s poslovno dokumentacijo in znanja zaposlenih 
v slovenskih podjetjih, ki smo jo primerjali s stanjem v javnem podjetju Mariborski 
vodovod, smo želeli povezati ti dve področji na drugačen način. Hkrati pa smo želeli 
primerjati stanje v slovenskih podjetjih s stanjem v javnem podjetju Mariborski 
vodovod, kjer smo zaposleni. Z obema anketama smo želeli prikazati in medsebojno 
primerjati, kako zaposleni in vodstva skrbijo za raziskovana področja in kakšna je 
njihova stopnja zavedanja pomembnosti le-teh. 

Raziskovanje smo pričeli s kvalitativnim delom, v katerem bomo opisali osnovne 
pojme z metodo deskripcije, za to bomo uporabili sekundarne podatke iz strokovne 
literature. Nadaljevali bomo s kvantitativnim delom raziskave, v katerem bomo 
uporabili primarne podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo spletnega anketnega 
vprašalnika. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa s pomočjo spletnega 
programa 1nka. Vprašanja zaprtega tipa so izbirnega tipa, pri tem smo si pomagali 
tudi z lestvicami stališč Likertovega tipa. Pridobljene podatke smo obdelali z 
deskriptivno statistiko s pomočjo programskega orodja Microsoft Office Excel in jih 
ustrezno interpretirali.  

Z raziskavo želimo pomagati vodstvom slovenskih podjetij vključno z vodstvom 
Mariborskega vodovoda, da bi povečala stopnjo zavedanja pomembnosti upravljanja s 
poslovno dokumentacijo in znanja zaposlenih. Menimo in pričakujemo, da bodo 
vodstva slovenskih podjetij, zaradi zavedanja pomembnosti raziskovanih področij in 
predstavitve rezultatov, pridobljenih s pomočjo spletne ankete, pričela z izvajanjem 
posameznih ukrepov, ki bodo vodili k izboljšanju stanja na teh področjih. Z raziskavo 
bo tako lahko strokovna javnost pridobila odgovore na do sedaj še premalo 
raziskanem področju upravljanja s poslovno dokumentacijo, povezanem z znanjem 
zaposlenih. Morebiti bo raziskava pripomogla tudi k boljšemu razumevanju 
pomembnosti raziskovanih področij in k morebitni spremembi ravnanja vodstev v 
slovenskih podjetjih. Pri raziskovanju nas je nekoliko omejevala odzivnost na spletni 
anketni vprašalnik, saj prejemajo podjetja v današnjem obdobju ogromno število 
spletnih anket, ki jih enostavno ne zmorejo ali ne želijo izpolnjevati.  

 

2 UPRAVLJANJE S POSLOVNO DOKUMENTACIJO IN ZNANJE ZAPOSLENIH 

Ustrezno upravljanje s poslovno dokumentacijo pomembno vpliva na uspešno 
poslovanje podjetja. Vsako podjetje pa potrebuje za svoj napredek tudi znanje 
zaposlenih. Skrb za obe raziskovani področji lahko prinese podjetju konkurenčno 
prednost pred ostalimi podjetji, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo. 
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Upravljanje s poslovno dokumentacijo večina avtorjev imenuje kar pisarniško 
poslovanje ali ravnanje z zapisi ali upravljanje z dokumentarnim gradivom. Žumer v 
svojem delu (2001, str. 46) meni, da pisarniško poslovanje »obsega postopke 
sprejemanja, evidentiranja, reševanja, kreiranja, odprave in hranjenja 
dokumentarnega gradiva v procesu poslovanja in dela ustanov ter posameznikov.'' 
Evidence upravljanja s poslovno dokumentacijo tako vsebujejo podatke o posameznih 
dokumentih ali zadevah, vključno s podatki o klasificiranju in signiranju, ki vsebuje 
še podrobne podatke o dodeljevanju in reševanju nalog posameznih zaposlenih v 
podjetjih. 

Posamezniki se zavedajo pomembnosti svojega znanja tako v poslovnem kot v 
zasebnem življenju, večina podjetij pa se je pomembnosti le-tega začela zavedati 
komaj v zadnjem času.  

Enotne definicije o tem, kaj je znanje, v strokovni literaturi ni, saj ga lahko 
razumemo z več vidikov. Vidimo ga lahko kot vsoto podatkov in informacij ali kot 
teoretično znanje, ki ga pridobimo s študijem. Lahko ga vidimo tudi kot uporabno 
znanje, ki smo si ga pridobili z izkušnjami. Veliko avtorjev deli znanje zgolj na tiho in 
na eksplicitno, nekateri avtorji pa ga definirajo s filozofskega vidika in tako 
poudarjajo razliko med aplikativnim znanjem, ki se izraža z vedeti nekaj (know–
that), in neke vrste akcijskim znanjem, ki se izraža z vedeti kako (know–how) 
(Gomezelj Omerzel, 2008, str. 27). 

Znanje nastaja v interakcijah med implicitnim oziroma tihim oziroma prikritim 
znanjem in eksplicitnim oziroma očitnim oziroma kodiranim znanjem. Očitno znanje 
lahko zelo hitro izgubi smisel brez prikritega znanja, saj lahko besede zapisujemo le 
ob zmožnosti govorjenja (Tavčar, 2005, str. 36). 

Podjetje mora v fazi skladiščenja znanja določiti obliko ohranitve znanja, ki je 
lahko v naslednjih oblikah: 

• individualna oblika ohranitve znanja, ki obstaja v glavah posameznih 
zaposlenih; 

• kolektivna ohranitev znanja, ki obstaja v raznih poslovnih dokumentih, statutu, 
pravilnikih itd.; 

• elektronska oblika, ki obstaja v informacijskem sistemu podjetja (Černelič, 
2006, str. 90). 

3 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKOVANJA 
3. 1 Metodologija in način obdelave podatkov 

Za raziskovanje področja »upravljanje s poslovno dokumentacijo in znanja 
zaposlenih« smo opravili dve ločeni spletni anketiranji, katerih rezultate bomo 
medsebojno primerjali. V empiričnem delu oziroma kvantitativnem delu obeh 
raziskav smo uporabili metodo anketiranja, saj smo s pomočjo anketnega vprašalnika 
zbirali podatke in mnenja vprašanih (Ivanko, 2007, str. 19–20), ki so zaposleni v 
slovenskih podjetjih in zaposlenih v podjetju Mariborski vodovod, javno podjetje, 
d. d. 

Oba anketna vprašalnika smo sestavili v programu za spletno anketiranje 1nka. 
Zaposlene v slovenskih podjetjih smo povabili k sodelovanju preko elektronske pošte 
in socialnega omrežja Facebook. Anketni vprašalnik za slovenska podjetja je 
sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa in enega vprašanja odprtega tipa (Androić, 2013, 
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str. 37). Zaposlene v podjetju Mariborski vodovod pa smo povabili k sodelovanju 
preko elektronske pošte. Anketni vprašalnik za podjetje Mariborski vodovod je 
sestavljen samo iz vprašanj zaprtega tipa. Zaprta vprašanja so bila izbirnega tipa in z 
lestvicami stališč Likertovega tipa (Pokorny idr., 2006, str. 11–12). Pridobljene 
podatke smo obdelali z deskriptivno statistiko s pomočjo programskega orodja 
Microsoft Office Excel in jih ustrezno interpretirali. 

Za namene raziskovanja smo si zastavili naslednje raziskovalne hipoteze: 

• Hipoteza 1: Ocenjujemo, da vprašani zaposleni v slovenskih podjetjih in 
podjetju Mariborski vodovod menijo, da znanje zaposlenih prinese podjetju 
konkurenčno prednost na trgu. 

• Hipoteza 2: Menimo, da vprašani zaposleni v slovenskih podjetjih in podjetju 
Mariborski vodovod ocenjujejo, da je upravljanje s poslovno dokumentacijo 
pomembno področje v podjetju. 

• Hipoteza 3: Predvidevamo, da je v slovenskih podjetjih in podjetju Mariborski 
vodovod dovolj dobro poskrbljeno za onemogočanje dostopa nepooblaščenim 
osebam do pomembnih in zaupnih informacij, podatkov in dokumentacije 
podjetja. 

• Hipoteza 4: Predvidevamo, da vprašani zaposleni v slovenskih podjetjih in 
podjetju Mariborski vodovod ocenjujejo, da je v podjetju, kjer so zaposleni, 
dobro poskrbljeno za varovanje arhiva poslovne dokumentacije v papirni obliki 
in elektronski obliki.  

3. 2 Opis vzorca raziskave 

V vzorec prve raziskave je bilo zajetih približno 500 oseb, zaposlenih v 
slovenskih podjetjih, poslano jim je bilo vabilo za izpolnitev spletnega vprašalnika 
preko elektronske pošte ali preko socialnega omrežja Facebook. Dokončanih oziroma 
zaključenih vprašalnikov je bilo 166 (Androić, 2013, str. 37). 

V vzorec druge raziskave je bilo zajetih približno 65 oseb, zaposlenih v podjetju 
Mariborski vodovod, poslano jim je bilo vabilo za izpolnitev spletnega vprašalnika 
preko elektronske pošte. V anketiranje so se vključili zgolj zaposleni, ki delajo v 
pisarnah podjetja, niso pa bili vključeni zaposleni, ki delajo na terenu. Dokončanih 
oziroma zaključenih vprašalnikov je bilo 31.  

V prvi raziskavi po slovenskih podjetjih je sodelovalo 61 % (102) moških in 39 % 
(64) žensk. 19 % (31) vprašanih je bilo starih med 18 in 35 let, 52 % (86) jih je bilo 
starih med 35 in 50 let, 30 % (49) vprašanih pa je bilo starih med 50 in 65 let. 2 % (4) 
vprašanih ima pridobljeno IV. stopnjo formalne izobrazbe, 14 % (24) V. stopnjo, 11 % 
(18) VI. stopnjo, 12 % (20) stopnjo VI./1, 17 % (28) stopnjo VI./2, 39 % (65) vprašanih 
pa VII. stopnjo. 4 % (7) vprašanih je pri navedbi izobrazbe izbralo možnost »drugo«, 
kjer so večinoma vpisali doktorat. 17 % (28) vprašanih ima do 10 let delovnih 
izkušenj, 24 % (40) vprašanih ima med 10 in 20 let delovnih izkušenj, 33 % (55) 
vprašanih ima med 20 in 30 let delovnih izkušenj, 25 % (41) vprašanih ima od 30 do 40 
let delovnih izkušenj, 1 % (2) vprašanih pa ima več kot 40 let delovnih izkušenj. 30 % 
(50) vprašanih je zaposlenih kot referent/ka posameznega področja, 5 % (8) 
vprašanih je zaposlenih kot administrator/ka ali tajnik/ca, 41 % (68) vprašanih je 
vodstveni kader v podjetju (vodje, managerji ali direktorji posameznih področij), 16 
% (26) vprašanih je vodilni kader v podjetju (direktor podjetja, član uprave itd.). 8 % 
(14) vprašanih pa je izbralo možnost »drugo« (Androić, 2013, str. 38). 
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V drugi raziskavi v podjetju Mariborski vodovod je sodelovalo 52 % (16) moških 
in 48 % (15) žensk. 16 % (5) vprašanih je bilo starih med 18 in 35 let, 52 % (16) jih je 
bilo starih med 35 in 50 let, 32 % (10) vprašanih pa je bilo starih med 50 in 65 let. 3 % 
(1) vprašanih ima pridobljeno IV. stopnjo formalne izobrazbe, 26 % (8) V. stopnjo, 16 
% (5) VI. stopnjo, 10 % (3) stopnjo VI./1, 19 % (6) stopnjo VI./2, 23 % (7) vprašanih pa 
VII. stopnjo. Eden od vprašanih (4 %) je izbral možnost »drugo«, vendar ni vpisal 
ničesar. 26 % (8) vprašanih ima do 10 let delovnih izkušenj, 23 % (7) vprašanih ima 
med 10 in 20 let delovnih izkušenj, 23 % (7) vprašanih ima med 20 in 30 let delovnih 
izkušenj, 29 % (9) vprašanih ima od 30 do 40 let delovnih izkušenj, nihče od vprašanih 
pa nima več kot 40 let delovnih izkušenj. 55 % (17) vprašanih je zaposlenih kot 
referent/ka posameznega področja, 16 % (5) vprašanih je zaposlenih kot 
administrator/ka ali tajnik/ca, 13 % (4) vprašanih je vodstveni kader v podjetju 
(vodje, managerji ali direktorji posameznih področij), nobeden od vprašanih ni 
vodilni kader v podjetju (direktor podjetja, član uprave ipd.). 16 % (5) vprašanih pa 
je izbralo možnost »drugo«. 

 

3. 3 Interpretacija in primerjava rezultatov dveh anketnih vprašalnikov 

V nadaljevanju bomo predstavili in primerjali rezultate dveh anketnih 
vprašalnikov, s katerima smo želeli predstaviti mnenja in stališča zaposlenih in 
vodstev podjetij v slovenskih podjetjih in podjetju Mariborski vodovod na področju 
upravljanja s poslovno dokumentacijo in znanja zaposlenih.  

Na vprašanje »Ali lahko znanje zaposlenih prinese podjetju konkurenčno 
prednost na trgu?« je kar 100 % oziroma vseh 166 vprašanih iz raziskave v slovenskih 
podjetjih odgovorilo z da (Androić, 2013, str. 39). Na enako vprašanje je v drugi 
raziskavi v podjetju Mariborski vodovod odgovorilo 97 % oziroma 30 vprašanih z da, 3 
% oziroma 1 vprašani pa z odgovorom ne vem. Rezultati obeh raziskav kažejo, da se 
zaposleni in vodstva podjetij zavedajo pomembnosti znanja in vpliva le-tega na 
konkurenčno prednost podjetja. 

Sledilo je vprašanje: »Katera izmed spodaj naštetih oblik ohranjanja znanja je 
najpogostejša v vašem podjetju?  

1. Individualna ohranitev znanja, ki se nahaja v glavah posameznih zaposlenih. 

2. Kolektivna ohranitev znanja, ki se nahaja v raznih poslovnih dokumentih, 
statute, pravilnikih in ostali poslovni dokumentaciji podjetja. 

3. Elektronska oblika, ki se nahaja v informacijskem sistemu podjetja.«  

Pri tem vprašanju smo prejeli v obeh raziskavah kar primerljive podatke. V 
raziskavi v slovenskih podjetjih je 39 % oziroma 64 vprašanih ocenilo, da je 
najpogostejša individualna ohranitev znanja, sledi ji kolektivna ohranitev znanja, 
zanjo se je opredelilo 37 % oziroma 62 vprašanih, samo 24 % oziroma 40 vprašanih pa 
je ocenilo, da je najpogostejša oblika ohranjanja znanja elektronska oblika (Androić, 
2013, str. 41). Druga raziskava v podjetju Mariborski vodovod je podala rahlo 
drugačne rezultate, saj se je tam 29 % oziroma 9 vprašanih opredelilo, da je 
najpogostejša oblika ohranjanja znanja individualna ohranitev znanja, 45 % oziroma 
14 vprašanih je menilo, da je to kolektivna ohranitev znanja, 26 % oziroma 8 
vprašanih pa ocenjuje, da je najpogostejša ohranitev znanja v elektronski obliki. Ko 
primerjamo rezultate obeh raziskav, lahko vidimo eno ključno razliko. Večina 
vprašanih v slovenskih podjetjih ocenjuje, da je najpogostejša oblika ohranitve 
znanja individualna ohranitev znanja, ta, ki obstaja v glavah zaposlenih. Večina 
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vprašanih v podjetju Mariborski vodovod pa ocenjuje, da je najpogostejša ohranitev 
znanja kolektivna ohranitev znanja, ki obstaja v raznih poslovnih dokumentih, 
statutih, pravilnikih in ostali poslovni dokumentaciji podjetja. Menimo, da na takšno 
ocenitev vpliva različna velikost in tudi sistematizacija podjetij, ta pa je bila v prvi 
raziskavi raznolika. Mariborski vodovod je glede na naravo poslovanja malo bolj 
birokratsko naravnano podjetje. Najmanj vprašanih v obeh raziskavah je ocenilo 
elektronsko ohranitev znanja kot najpogostejšo obliko, to nas malce preseneča glede 
na tehnološko napredno obdobje, v katerem danes živimo in delamo. Morebiti je 
razlog zgolj v tem, da je naše zaupanje v tehnologijo še premajhno. 

Na vprašanje »Kako pomembno se vam zdi področje upravljanja z poslovno 
dokumentacijo podjetja?« so imeli vprašani v obeh raziskavah na voljo odgovore 
»zelo pomembno«, »pomembno«, »neodločen/a«, »skoraj nepomembno« in 
»popolnoma nepomembno«. V raziskavi avtorice Androić (2013, str. 44), narejene v 
slovenskih podjetjih, je 55 % oziroma 92 vprašanih ocenilo, da je upravljanje s 
poslovno dokumentacijo zelo pomembno, 40 % oziroma 67 vprašanih ga je ocenilo kot 
pomembno, ostali vprašani pa so bili neodločeni. Raziskava v podjetju Mariborski 
vodovod je pokazala malce drugačno ocenitev pomembnosti področja upravljanja s 
poslovno dokumentacijo. Kar 74 % oziroma 23 vprašanih je ocenilo to področje kot 
zelo pomembno in 26 % oziroma 8 vprašanih kot pomembno. Primerjava rezultatov 
obeh raziskav kaže, da se v podjetju Mariborski vodovod v primerjavi s podjetji v 
Sloveniji veliko bolj zavedajo pomembnosti področja upravljanja s poslovno 
dokumentacijo. 

Na vprašanje »Ali imate v podjetju arhiv oz. ločen primerno opremljen in 
zavarovan prostor za trajno hrambo poslovne dokumentacije podjetja?« so bili na 
voljo odgovori »da«, »ne«, »poslovno dokumentacijo hranimo kar po pisarnah« in 
»drugo«. 83 % oziroma 138 vprašanih iz slovenskih podjetij je odgovorilo, da imajo 
takšen prostor oziroma arhiv, 7 % oziroma 11 vprašanih se je opredelilo, da takšnega 
prostora nimajo. 8 % oziroma 13 vprašanih je odgovorilo, da poslovno dokumentacijo 
hranijo kar po pisarnah, 2 % oziroma 4 vprašani pa so izbrali možnost drugo. 
Raziskava v podjetju Mariborski vodovod je pokazala drugačno stanje, saj je 97 % 
oziroma 30 vprašanih odgovorilo, da ima podjetje arhiv oziroma ločen primerno 
opremljen prostor za trajno hrambo poslovne dokumentacije podjetja. Samo 3 % oz. 
1 vprašani se je odločil za odgovor »drugo«. Primerjava odgovorov obeh raziskav nam 
pokaže, da imajo v podjetju Mariborski vodovod urejen prostor za trajno hrambo 
poslovne dokumentacije, medtem ko bo v nekaterih slovenskih podjetjih to področje 
potrebno še urediti. 

Naslednje vprašanje se je glasilo: »Kako pogosto uporabljate naštete možnosti 
urejanja dokumentarnega in arhivskega gradiva podjetja pred trajno hrambo (pri 
trajni hrambi so vpogledi v gradivo redki)? Ocenite z lestvico od 1 do 5 (1-nikoli, 2-
redko, 3-včasih, 4-pogosto, 5-vedno).« Podvprašanja za podajo ocene so bila: 
»odstranjevanje kovinskih sponk s posameznih dokumentov oziroma gradiva«, 
»odstranjevanje plastičnih mapic ali zamenjava le-teh za mapice iz papirja«, 
»odstranitev gradiva iz rednikov oziroma fasciklov ter prestavitev le-tega v arhivske 
škatle«, »popis vsebine celotne enote gradiva (mape, rednika oziroma fascikla, 
škatle, itd.) pred predajo v trajno hrambo« ter »določitev in označitev roka hrambe 
gradiva pred predajo v trajno hrambo.« Odgovori vprašanih v obeh raziskavah so 
razvidni iz spodnje preglednice. Vprašani iz obeh raziskav najpogosteje določijo in 
označijo rok hrambe gradiva ter popišejo vsebino celotne enote gradiva pred predajo 
v trajno hrambo. V primerjavi z ostalimi slovenskimi podjetji je v podjetju Mariborski 
vodovod višji odstotek glede pogostosti uporabe teh možnosti. Omenjenima 
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možnostma urejanja gradiva pred trajno hrambo sledi še odstranjevanje kovinskih 
sponk s posameznih dokumentov oziroma z gradiva, odstranitev gradiva iz rednikov 
oziroma fasciklov ter prestavitev le-tega v arhivske škatle in odstranjevanje 
plastičnih mapic ali zamenjava le-teh za mapice iz papirja. Več je razvidno v 
preglednici 1. 

Preglednica 1: Primerjava pogostosti uporabe možnosti urejanja dokumentarnega in arhivskega 
gradiva podjetja pred trajno hrambo 

 Kako pogosto uporabljate naštete možnosti urejanja dokumentarnega in arhivskega gradiva 
podjetja pred trajno hrambo (pri trajni hrambi so vpogledi v gradivo redki).  
Ocenite z lestvico od 1 do 5 (1-nikoli, 2-redko, 3-včasih, 4- pogosto, 5-vedno). 

Podvprašanja  1 - 
nikoli 

2 - 
redko 

3 - 
včasih 

4 - 
pogosto 

5 – 
vedno Skupaj 

Odstranjevanje kovinskih 
sponk z posameznih 
dokumentov oziroma gradiva. 

Odgovori vprašanih v 
slovenskih podjetjih 45 

(27%) 
36 

(22%) 
43  

(26%) 
27  

(16%) 
15 

(9%) 
166 

(100%) 

 
Odgovori vprašanih v 
podjetju Mariborski 

vodovod 

7 
(23%) 

2  
(6%) 

10  
(32%) 

6  
(19%) 

6 
(19%) 

31 
(100%) 

Odstranjevanje plastičnih 
mapic ali zamenjava le teh za 
mapice iz papirja. 

Odgovori vprašanih v 
slovenskih podjetjih 45 

(27%) 
41 

(25%) 
44  

(27%) 
24  

(14%) 
12 

(7%) 
166 

(100%) 

 
Odgovori vprašanih v 
podjetju Mariborski 

vodovod 

8 
(26%) 

4  
(13%) 

10  
(32%) 

4  
(13%) 

5 
(16%) 

31 
(100%) 

Odstranitev gradiva iz rednikov 
oziroma fasciklov ter 
prestavitev le tega v arhivske 
škatle. 

Odgovori vprašanih v 
slovenskih podjetjih 42 

(25%) 
36 

(22%) 
48  

(29%) 
22  

(13%) 
18 

(11%) 
166 

(100%) 

 
Odgovori vprašanih v 
podjetju Mariborski 

vodovod 

11 
(35%) 

2   
(6%) 

9  
(29%) 

2   
(6%) 

7 
(23%) 

31 
(100%) 

Popis vsebine celotne enote 
gradiva (mape, rednika 
oziroma fascikla, škatle, itd.) 
pred predajo v trajno hrambo. 

Odgovori vprašanih v 
slovenskih podjetjih 39 

(23%) 
33 

(20%) 
37  

(22%) 
25  

(15%) 
32 

(19%) 
166 

(100%) 

 
Odgovori vprašanih v 
podjetju Mariborski 

vodovod 

7 
(23%) 

2  
(6%) 

5  
(16%) 

4  
(13%) 

13 
(42%) 

31 
(100%) 

Določitev in označitev roka 
hrambe gradiva pred predajo v 
trajno hrambo. 

Odgovori vprašanih v 
slovenskih podjetjih 35 

(21%) 
33 

(20%) 
31  

(19%) 
26  

(16%) 
41 

(25%) 
166 

(100%) 

 
Odgovori vprašanih v 
podjetju Mariborski 

vodovod 

8 
(26%) 

3  
(10%) 

4  
(13%) 

4  
(13%) 

12 
(39%) 

31 
(100%) 

 

Na vprašanje »Na kakšen način vas vodstvo podjetja obvešča o novostih s 
področja upravljanja s poslovno dokumentacijo in vam podaja novo znanje o tem?« 
so imeli vprašani na voljo naslednje odgovore: »preko okrožnic«, »z navodili in 
pravilniki«, »preko intraneta«, »preko internega foruma«, »po e-mailu« in »drugo«. 
Vprašane, ki so zaposleni v slovenskih podjetjih, vodstvo o novostih največkrat 
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obvešča in jim podaja novo znanje preko e-maila (31 %), sledijo navodila in pravilniki 
(27 %), obveščanje preko intraneta (17 %), obveščanje preko okrožnic (10 %), 10 % 
vprašanih je izbralo možnost drugo in 6 % vprašanih obveščanje preko internega 
foruma (Androić, 2013, str. 50). Vprašane, ki so zaposleni v podjetju Mariborski 
vodovod, vodstvo o novostih največkrat obvešča in jim podaja novo znanje preko 
intraneta (35 %), sledi obveščanje preko e-maila (32 %), obveščanje z navodili in 
pravilniki (23 %), obveščanje preko okrožnic (6 %), 3 % vprašanih pa podjetje obvešča 
preko internega foruma. Ob primerjavi rezultatov vidimo opazno razliko pri 
obveščanju preko intraneta, saj je iz podjetja Mariborski vodovod izbralo to možnost 
kar 35 % vprašanih, iz ostalih slovenskih podjetij pa samo 17 % vprašanih. Obveščanje 
po e-mailu kot način obveščanja je v slovenskih podjetjih in Mariborskem vodovodu 
skoraj enako pogosto. Pri ostalih načinih obveščanja ni večjih odstopanj, edina 
razlika je pri odgovoru »drugo«, le-tega ni izbral nobeden od vprašanih v podjetju 
Mariborski vodovod. 

Na vprašanje »Ali po vaši oceni odtekajo kdaj zaupne informacije in podatki iz 
vašega podjetja?« so bili na voljo odgovori »da«, »ne« in »ne vem«. V obeh 
raziskavah smo dobili zanimive odgovore. 31 % oziroma 52 vprašanih v slovenskih 
podjetjih je odgovorilo z da, 30 % oziroma 49 vprašanih je odgovorilo z ne, 39 % 
oziroma 65 vprašanih pa je izbralo odgovor ne vem. 3 vprašani oziroma 10 % v 
podjetju Mariborski vodovod je odgovorilo z da, 52 % oziroma 16 vprašanih je 
odgovorilo z ne, 39 % oziroma 12 vprašanih pa je izbralo odgovor ne vem. Primerjava 
rezultatov kaže po eni strani na veliko razliko pri oceni vprašanih o tem, ali iz 
podjetja odtekajo zaupne informacije in podatki, po drugi strani pa so se tako 
zaposleni v slovenskih podjetjih kot zaposleni v podjetju Mariborski vodovod z 
enakim deležem odločili za odgovor ne vem. Primerjava nam je tako pokazala, da v 
slovenskih podjetjih po mnenju vprašanih kar pogosto odtekajo zaupne informacije in 
podatki, to pa se v podjetju Mariborski vodovod po mnenju vprašanih zaposlenih 
zgodi zelo redko. 

Na vprašanje »Menite, da je v podjetju dovolj poskrbljeno za onemogočanje 
dostopa nepooblaščenim osebam do kakšnih pomembnih in zaupnih podatkov, 
informacij in dokumentacije?« so imeli vprašani na voljo odgovor »da«, »ne« in »ne 
vem«. 60 % oziroma 99 vprašanih iz slovenskih podjetij ocenjuje, da je v podjetju 
dovolj poskrbljeno za onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam, 30 % oziroma 
49 vprašanih ocenjuje, da ni dovolj poskrbljeno za to, 11 % oziroma 18 vprašanih pa 
ne ve. Zaposleni v podjetju Mariborski vodovod so ocenili stanje malo drugače, saj 
kar 65 % oziroma 20 vprašanih ocenjuje, da je v podjetju poskrbljeno za 
onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam. Samo 1 vprašani (3 %) ocenjuje, da 
za to področje ni poskrbljeno. Malce je zaskrbljujoč le podatek, da 32 % oziroma 18 
vprašanih ne zna oceniti stanja oziroma ne ve, ali je v podjetju poskrbljeno za 
omenjeno področje. Primerjava pridobljenih rezultatov nam kaže, da večina 
vprašanih v slovenskih podjetjih in podjetju Mariborski vodovod ocenjuje, da je za 
onemogočanje dostopa do pomembnih in zaupnih informacij dokumentacije dobro 
poskrbljeno. Zaskrbljujoč je edino dokaj velik delež vprašanih, ki niso znali oceniti 
stanja ali enostavno ne vedo, kako je za to področje poskrbljeno v podjetju, kjer so 
zaposleni. 

Vprašani delavci v slovenskih podjetjih in podjetju Mariborski vodovod so morali 
s pomočjo Likartove lestvice od 1 do 5 (1-zelo slabo, 2-slabo, 3-delno, 4-dobro, 
5-zelo dobro) oceniti, kako je v njihovem podjetju poskrbljeno za varovanje arhiva 
poslovne dokumentacije v papirni obliki in kako za varovanje arhiva poslovne 
dokumentacije v elektronski obliki. Odgovori vprašanih v obeh raziskavah so razvidni 
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v spodnji preglednici 2. Večina vprašanih v obeh raziskavah ocenjuje skrb za hrambo 
poslovne dokumentacije tako v papirni kot elektronski obliki kot dobro. Sledi ocena, 
da podjetje za ta dva arhiva skrbi zelo dobro ali delno. Na podlagi primerjave 
podatkov, razvidnih v spodnji tabeli, lahko zaključimo, da večina podjetij dobro skrbi 
za oba raziskovana arhiva poslovne dokumentacije. Nekaj vprašanih v slovenskih 
podjetjih je ocenilo skrb podjetja za omenjeni dve obliki arhiva celo kot slabo in zelo 
slabo. Nobeden od vprašanih v Mariborskem vodovodu ni ocenil, da bi podjetje slabo 
ali zelo slabo skrbelo za raziskovani obliki arhiva. Zaključimo lahko, da podjetja za 
varovanje raziskovanih oblik arhiva sicer dobro skrbijo, da pa je še vedno moč kaj 
postoriti za izboljšanje tega področja. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko 
ocenimo, da je podjetje Mariborski vodovod na zelo dobri poti glede varovanja 
posameznih arhivov poslovne dokumentacije. 

Preglednica 2: Primerjava ocenitve, kako je poskrbljeno v podjetju za varovanje arhiva poslovne 
dokumentacije v papirni obliki in arhiva v elektronski obliki 

S pomočjo Likartove lestvice od 1 do 5 (1-zelo slabo, 2-slabo, 3-delno, 4-dobro, 5-zelo 
dobro) ocenite kako je poskrbljeno v podjetju za: 

Podvprašanja Odgovori v slovenskih podjetjih Odgovori v podjetju Mariborski vodovod 

     
1 - 

zelo 
slabo 

2 - 
slabo 

3 - 
delno  

4 - 
dobro 

5 - 
zelo 

dobro 
Skupaj 

1 - 
zelo 
slabo 

2 - 
slabo 

3 - 
delno  

4 - 
dobro 

5 - 
zelo 

dobro 
Skupaj 

Varovanje arhiva 
poslovne 
dokumentacije v 
papirni obliki. 

3 

 (2%) 
11 

(7%) 
40 

(24%) 
80 

(48%) 
32 

(19%) 
166 

(100%) 
0 

 (0%) 

0  

(0%) 
3  

(10%) 
20 

(65%) 
8 

(26%) 
31 

(100%) 

Varovanje arhiva 
poslovne 
dokumentacije v 
elektronski 
obliki. 

5  

(3%) 
11 

(7%) 
30 

(18%) 
74 

(45%) 
46 

(28%) 
166 

(100%) 
0  

(0%) 

0 

 (0%) 
4 

(13%) 
16 

(52%) 
11 

(35%) 
31 

(100%) 

 

3. 4 Preverjanje zastavljenih raziskovalnih hipotez 

V empiričnem delu raziskovanja smo si zastavili štiri raziskovalne hipoteze (v 
nadaljevanju H), ki smo jih na osnovi analize obeh anketnih vprašalnikov potrdili ali 
zavrnili. Tako ugotavljamo naslednje: 

H1, s katero ocenjujemo, da vprašani delavci v slovenskih podjetjih in podjetju 
Mariborski vodovod menijo, da znanje zaposlenih prinese podjetju konkurenčno 
prednost na trgu, je potrjena. Na podlagi podatkov obeh raziskav ugotavljamo, da je 
100 % (166) vprašanih v slovenskih podjetjih ocenilo, da znanje zaposlenih prinese 
podjetju konkurenčno prednost na trgu. Takšno oceno je podalo tudi kar 97 % (30) 
vprašanih v podjetju Mariborski vodovod, eden od vprašanih (3 %) pa se je opredelil, 
da odgovora ne ve. 

H2, s katero menimo, da zaposleni v slovenskih podjetjih in podjetju Mariborski 
vodovod ocenjujejo, da je upravljanje s poslovno dokumentacijo pomembno 
področje v podjetju, je potrjena. Na podlagi podatkov obeh raziskav ugotavljamo, 
da je 95 % (159) vprašanih v slovenskih podjetjih ocenilo, da je upravljanje s 
poslovno dokumentacijo podjetja pomembno oz. zelo pomembno. Takšno oceno so 
podali tudi prav vsi vprašani (31) v podjetju Mariborski vodovod. 
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H3, s katero predvidevamo, da je v slovenskih podjetjih in podjetju Mariborski 
vodovod dovolj dobro poskrbljeno za onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam 
do pomembnih in zaupnih informacij, podatkov ter dokumentacije podjetja, je 
potrjena. Na podlagi podatkov obeh raziskav ugotavljamo, da je 60 % (99) vprašanih 
zaposlenih v slovenskih podjetjih ocenilo, da je za to področje dovolj dobro 
poskrbljeno. Takšno oceno je podalo tudi 65 % (20) vprašanih delavcev v podjetju 
Mariborski vodovod. 

H4, s katero predvidevamo, da vprašani v slovenskih podjetjih in podjetju 
Mariborski vodovod ocenjujejo, da je v podjetju, v katerem so zaposleni, dobro 
poskrbljeno za varovanje arhiva poslovne dokumentacije v papirni obliki in v 
elektronski obliki, je potrjena. Na podlagi podatkov obeh raziskav ugotavljamo, da 
je 67 % (112) vprašanih v slovenskih podjetjih ocenilo, da je za to področje zelo 
dobro ali dobro poskrbljeno. Takšno oceno je podalo tudi 81 % (28) vprašanih v 
podjetju Mariborski vodovod. 

 

4 ZAKLJUČEK 

V članku smo prikazali in primerjali ocene zaposlenih v slovenskih podjetjih in v 
podjetju Mariborski vodovod glede upravljanja s poslovno dokumentacijo in znanjem 
zaposlenih. Prikazali smo njihovo oceno pomembnosti področja upravljanja s 
poslovno dokumentacijo, pogostosti uporabe posameznih možnosti urejanja poslovne 
dokumentacije, morebitnega odtekanja zaupnih informacij in podatkov iz podjetja 
ter morebitne izgube ali predčasnega uničenja pomembne poslovne dokumentacije. 

Raziskava in medsebojna primerjava odgovorov vprašanih v slovenskih podjetjih 
in podjetju Mariborski vodovod nam je pokazala, da se večina vseh zaposlenih in 
vodstev podjetij zaveda pomembnosti znanja zaposlenih in vpliva slednjega na 
konkurenčno prednost posameznega podjetja. Primerjava in analiza odgovorov, 
pridobljenih iz dveh spletnih anketiranj, je pokazala tudi, da najmanj vprašanih kot 
najpogostejšo obliko ohranjanja znanja ocenjuje elektronsko obliko ohranjanja 
znanja. Ta rezultat nas je glede na nenehen tehnološki razvoj in napredek v 
današnjem obdobju rahlo presenetil. Menimo, da razlog tiči v premajhnem zaupanju 
ljudi v tehnologijo. Zanimivo pa je, da je večina vprašanih v slovenskih podjetjih 
ocenila, da je najpogostejša oblika ohranjanja znanja individualna ohranitev znanja, 
njej sledi kolektivna ohranitev znanja. Individualna ohranitev znanja je v glavah 
zaposlenih, kolektivna ohranitev znanja pa je v raznih poslovnih dokumentih in 
pravilnikih. Zaposleni v podjetju Mariborski vodovod pa so ocenili, da je pri njih 
najpogostejša ohranitev znanja kolektivna ohranitev znanja. Lahko bi zaključili, da se 
v večini slovenskih podjetjih, le-ta so različne velikosti, že zavedajo tihega znanja 
posameznih zaposlenih, tj. znanja, ki ostaja v njihovih glavah in ni nikjer drugje 
zapisano. Podjetje Mariborski vodovod je bolj birokratsko naravnano, zato ima 
kolektivna ohranitev znanja večji pomen, vendar se tudi tu zaposleni že zavedajo 
individualnega znanja posameznikov, saj so ga ocenili kot drugo najpogostejšo obliko 
ohranitve znanja. 

Podjetje Mariborski vodovod in skoraj vsa slovenska podjetja, ki so sodelovala v 
raziskavi, imajo arhiv oziroma ločen primerno opremljen in zavarovan prostor za 
trajno hrambo poslovne dokumentacije podjetja. Zanimiva je primerjava odgovorov v 
obeh raziskavah glede pogostosti uporabe možnosti urejanja dokumentarnega in 
arhivskega gradiva. Odstranjevanja kovinskih sponk s posameznih dokumentov 
oziroma gradiva se poslužuje pogosto ali zelo pogosto 25 % vprašanih v slovenskih 
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podjetjih in 38 % vprašanih v podjetju Mariborski vodovod. Odstranjevanja plastičnih 
mapic ali zamenjave le-teh za mapice iz papirja se poslužuje pogosto ali zelo pogosto 
21 % vprašanih v slovenskih podjetjih in 29 % vprašanih v podjetju Mariborski 
vodovod. 24 % vprašanih v slovenskih podjetjih in 29 % vprašanih v podjetju 
Mariborski vodovod pogosto ali zelo pogosto odstranjuje gradivo iz rednikov oziroma 
fasciklov ter ga da v arhivske škatle. 34 % vprašanih v slovenskih podjetjih in 55 % 
vprašanih v podjetju Mariborski vodovod pogosto ali zelo pogosto popiše vsebino 
celotne enote gradiva (mape, rednika oziroma fascikla, škatle itd.) pred predajo v 
trajno hrambo. Kar 41 % vprašanih v slovenskih podjetjih in 52 % vprašanih v podjetju 
Mariborski vodovod pa pogosto ali zelo pogosto določi in označi rok hrambe gradiva 
pred predajo v trajno hrambo. 

Vodstva podjetij vprašane v slovenskih podjetjih in podjetju Mariborski vodovod 
največkrat obveščajo o novostih s področja upravljanja s poslovno dokumentacijo ter 
jim podajajo novo znanje o tem preko e-maila in intraneta. Sledi obveščanje preko 
navodil in pravilnikov, obveščanje preko okrožnic in obveščanje preko internega 
foruma. Ocene vprašanih v raziskovanih podjetjih o odtekanju zaupnih informacij in 
podatkov iz podjetja, v katerem so zaposleni, so bile zanimive. 31 % vprašanih v 
slovenskih podjetjih je odgovorilo, da se to dogaja, 30 % pa, da ne. 10 % vprašanih v 
podjetju Mariborski vodovod je odgovorilo z da in 52 % z ne. Zanimivo pa je, da je 39 
% vprašanih v obeh raziskavah odgovorilo, da ne ve, ali kdaj odtekajo zaupne 
informacije iz podjetja. Na podlagi opravljene primerjave pridobljenih rezultatov 
lahko ocenimo, da v slovenskih podjetjih kar pogosto odtekajo zaupne informacije, v 
podjetju Mariborski vodovod pa do takšnega odtekanja informacij pride redko. 
Zanimalo nas je tudi, ali je v podjetjih dovolj dobro poskrbljeno za onemogočanje 
dostopa nepooblaščenim osebam do pomembnih ali zaupnih podatkov. Analiza in 
primerjava rezultatov raziskovanja sta nam pokazali, da večina oziroma 60 % 
vprašanih v slovenskih podjetjih in 65 % vprašanih v podjetju Mariborski vodovod 
ocenjuje, da je za takšno onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam dovolj 
dobro poskrbljeno. Zanimiva je primerjava odgovora »ne«, saj tako odgovarja kar 
30 % vprašanih v slovenskih podjetjih, v podjetju Mariborski vodovod pa so skrb za to 
področje kot nezadostno ocenili samo trije odstotki. Ostali vprašani so seveda izbrali 
odgovor »ne vem«. Zaključimo lahko, da je za onemogočanje dostopa 
nepooblaščenim osebam do pomembnih in zaupnih podatkov dobro poskrbljeno, 
vendarle pa menimo, da bi se dalo še veliko postoriti za izboljšanje le-tega. 

Na koncu bomo predstavili še primerjavo ocen skrbi podjetij za varovanje 
arhiva poslovne dokumentacije v papirni obliki in skrbi podjetja za varovanje arhiva 
poslovne dokumentacije v elektronski obliki. Večina oziroma 67 % vprašanih v 
slovenskih podjetjih in večina oziroma 91 % vprašanih v podjetju Mariborski vodovod 
ocenjuje, da je dobro ali zelo dobro poskrbljeno za varovanje arhiva poslovne 
dokumentacije v papirni obliki. Prav tako 73 % oziroma večina vprašanih v slovenskih 
podjetjih in 87 % oziroma večina vprašanih v podjetju Mariborski vodovod ocenjuje, 
da je dobro ali zelo dobro poskrbljeno za varovanje arhiva poslovne dokumentacije v 
elektronski obliki. 

Primerjava obeh raziskav je pokazala, da se tako v slovenskih podjetjih kot 
podjetju Mariborski vodovod zavedajo pomembnosti ustreznega upravljanja s 
poslovno dokumentacijo in znanja zaposlenih ter da dokaj dobro skrbijo za varovanje 
poslovne dokumentacije, informacij in podatkov. Seveda pa je potrebno narediti še 
precej korakov k izboljšanju upravljanja s poslovno dokumentacijo in znanja 
zaposlenih, ki lahko odločilno vplivata na poslovanje podjetja. Ne smemo pa 
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zanemariti področja varovanja arhivov poslovne dokumentacije podjetij in področja 
varovanja poslovne dokumentacije, podatkov in informacij podjetja. 
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SUMMARY 

Sanja ANDROIĆ∗ 

BUSINESS RECORDS MANAGEMENT AND EMPLOYEES' KNOWLEDGE 
- Comparison between the Views of Employees of the  

Public Water Supply Company Maribor and other Slovene Companies 
 

Suitable records management and employees knowledge of it is essential for 
successful operation of every company. We have presented and compared some 
views of employees of the Public Water Supply Company and employees of other 
Slovene companies on records management. We have also shown their assessment of 
records management importance ad frequency of using certain records arrangement 
possibilities. In the end we presented the employees’ assessment of possible loss or 
premature disposal of important business records and possible leakage of confidential 
information from their company.  

The research and comparison of answers of employees at the Public Water 
Supply Company Maribor and employees of other companies showed that most 
employees and managements are aware of the importance of knowledge and its 
effect on their company’s competitiveness. Comparison and analysis of gathered 
information from two web surveys showed that the least answers proclaimed 
knowledge preservation in electronic form as the most frequent form. The fact that 
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most employees in Slovene companies think that individual learning as the most 
common manner of knowledge preservation is interesting. However, employees of 
the Water Supply Company Maribor claim that the most frequent manner of 
knowledge preservation in their company is collective. The Water Supply Company 
Maribor and other companies which took part in the research all have an archival 
storage room, which is appropriately equipped and protected. The management of 
companies uses e-mail and intranet as the most frequent manner of informing 
employees on the topic of records management. This is followed by informing by 
instructions and regulations, letters and internet forums. The assessments of 
employees considering the leakage of confidential information from their company 
were also interesting. 31 % of employees in Slovene companies and 10 % of 
employees at the Water Supply Company Maribor confirmed leakages. What is 
interesting is that 39 % of employees in both surveys stated not knowing when 
information is leaked. We were also interested in the companies’ security considering 
unauthorized access to important and confidential information. Results comparison 
showed that most employees think such security is provided for. Most employees 
think that the rooms for archiving business records on paper and in digital form are 
well protected.  

Research comparison showed that companies are aware of the importance of 
appropriately managing business records and the employees’ knowledge of it and 
provide protection and security for business records, information and data. However, 
they must still strive for improvements.  
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