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ZADEVA: Vprašalnik o vplivu informacijskih tehnologij na organizacijsko  
                 učenje in rezultate poslovanja velikih slovenskih podjetij 
 
Spoštovani ! 
 
Trenutno izvajamo raziskavo o vplivu informacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in rezultate poslovanja 
(tako finančne kot tudi nefinančne) na primeru velikih slovenskih gospodarskih družb. Gre za projekt pod 
mentorstvom prof. dr. Dimovskega in bo služil tudi kot temelj magistrski nalogi, zato vam bom zelo hvaležen če si 
boste lahko utrgali delček svojega dragocenega časa in izpolnili priloženi vprašalnik. Pomemben del raziskave je 
namreč osnovan na študiji, ki se izvaja med predsedniki oz. člani uprav in direktorji velikih slovenskih 
gospodarskih družb. Na kratko, želim ugotoviti ali so informacijske tehnologije doprinesle k izboljšanju procesa 
organizacijskega učenja in ali se to odraža na boljših rezultatih poslovanja velikih slovenskih podjetij. 
 
Področje organizacijskega učenja je pridobilo na veljavi kot eno najbolj obetajočih področij strateškega 
managementa v 1990ih letih. Kot je dejal eden od prvih raziskovalcev v svojem članku v Harvard Business 
Review je ' sposobnost učiti se hitreje od tvojih konkurentov najbrž edina trajnostna konkurenčna prednost' (De 
Geus, 1998). Kakšen je vpliv informacijskih tehnologij na naše življenje in poslovanje pa najbrž niti ne kaže 
izgubljati besed. Dovolj je le pogled okrog svojega delovnega mesta. Toda, ali znatna sredstva, ki jih vlagamo v 
informacijske tehnologije tudi vedno doprinesejo k večji produktivnosti poslovanja? Odgovor ni jasen in 
samoumeven, zato nameravamo tudi testirati t.i. paradoks produktivnosti na področju vlaganj v informacijske 
tehnologije, pri vsem tem pa nam bo v veliko oporo Vaša pomoč. 
 
Priloženi vprašalnik je oblikovan tako, da Vam ne bi smel vzeti več kot 15 minut Vašega časa. Podatki, ki nam jih 
boste posredovali v odgovorih na vprašanja, ne bodo v naši analizi predstavljeni v individualni obliki razen v 
primeru, če nam boste za to dali vnaprejšnje soglasje. Zagotavljamo Vam popolno tajnost tako pridobljenih 
podatkov. 
 
Prosimo Vas, da nam z odgovori izpolnjeni vprašalnik vrnete v priloženi in frankirani kuverti (ali po faksu) vrnete 
čimprej bo to mogoče in Vam ustrezno. Za vse eventuelne dodatne informacije glede odgovarjanja na vprašalnik 
se lahko obrnete na tel.: 01/ 58 92 467 ali e-mail: miha.skerlavaj@uni-lj.si. Po dokončanju študije pa bodo kopije 
povzetka poročila na voljo pri avtorjih. 
 
V upanju, da nam boste pomagali pri izvedbi tega pomembnega projekta, se vam že vnaprej zahvaljujem za 
sodelovanje.  
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