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1. Uvod 
 

V nadaljevanju bo predstavljen razmislek o pravilnem prevajanju izraza ''resursi'' (angl.: resources) ter 

ravnanje z njimi (angl.: resource management), še posebej zato, ker se vse preveč poenostavljeno pojavlja 

neprimerno prevajanje resursov z viri.  

 

2. Preglednica angleških ter priporočenih, dopustnih in neprimernih izrazov 
 

Zap. 

št. 

Izraz v 

angleščini 

Priporočeni slovenski 

izrazi 

Dopustni 

slovenski izrazi 

Nekateri 

neprimerni 
slovenski izrazi 

1 resource 
prvina 

sredstvo 
tvorec   vir 

2 
resource 

management 

ravnanje s prvinami 

ravnanje s sredstvi 
ravnanje s tvorci 

menedžment/management tvorcev 
ravnanje z viri 

upravljanje z viri 

3 
resource 

allocation 

razporejanje prvin/sredstev 

dodeljevanje prvin/sredstev 

razmeščanje prvin/sredstev 

razporejanje tvorcev 

dodeljevanje tvorcev 

razmeščanje tvorcev 

dodeljevanje virov 

razporejanje virov 

4 
human 

resource 
zmožnost človeka  sposobnost človeka človeški viri 

5 

human 

resource 

management 

ravnanje z zmožnostmi človeka 

ravnanje s človekom (pri delu) 

ravnanje s sposobnostmi človeka 

menedžment/management 

zmožnosti človeka 

upravljanje s 

človeškimi viri 

6 

human 

resource 

development 

razvijanje zmožnosti človeka  razvoj virov 

 

3. Opredelitve 
 

Resurs je ekonomska ali proizvajalna prvina, nujna za izvedbo neke dejavnosti ali sredstvo, s katerim 

združba doseže zastavljene cilje. Najbolj osnovne prvine so zemlja, delo in kapital ter ravnateljevanje 

(management), poleg tega pa še energija, podjetništvo, informacija, znanje in čas. 

(http://www.businessdictionary.com/definition/resource.html) 

 

SSKJ: 

vir  

1. voda, ki prihaja, priteka iz zemlje na površje; izvir: zaradi suše je vir presahnil; bister, hladen vir; piti 

vodo iz vira / zajeti vodo pri viru / živi vir // star. studenec, studenček: mimo teče vir; šumljanje vira  

2. navadno s prilastkom stvar, od katere, iz katere kaj prihaja, se dobiva: sonce, ogenj in drugi svetlobni, 

toplotni viri / nafta je pomemben vir energije / publ. gospodarsko zaostala področja so viri delovne sile / 

najti nove denarne vire; šola, knjige in drugi viri znanja // kar omogoča, povzroča nastanek, nastajanje  

česa: močvirje je vir okužb; tovarne, odpadne vode in drugi viri onesnaževanja / otrok je vir sreče; delo je 

vir zadovoljstva // publ. denar, denarna sredstva, ki jih kdo dalj časa daje: v sklad se stekajo različni viri / 

vzdrževati šolo iz krajevnih virov  

3. stvar, besedilo, oseba, ki daje obvestilo, podatek o čem: viri o tem poročajo, ekspr. molčijo; v opombah 

navesti vire in literaturo; proučevati vire; materialni, pisni, slikovni viri; ustni viri; vir informacij / 

primarni viri za zgodovino besedila, predmeti, dejstva, ki dokumentirajo preteklost  
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• nar. vir tolmun; publ. spoznati francosko umetnost pri viru na kraju, področju, kjer nastaja; ekspr. on je 

naš najzanesljivejši vir daje najzanesljivejša obvestila, podatke 

resurs - vir, zaloga, sredstvo: finančni resursi; rudni resursi / resursi delovne sile 

 

4. Utemeljitve 
 

V ekonomiki sta iz časovnega vidika znana dva pogleda na sredstva (predmete), npr. surovine: 

• pri časovnem vidiku trenutka gre za sredstva (angl.: assets); 

• pri časovnem vidiku obdobja gre za prvine (angl.: resources) poslovnega procesa. 

Pri angleškem izrazu ''resource allocation'' so najpogosteje mišljena finančna sredstva. 

Gre torej za prvine oz. sredstva, s katerim združba ustvarja dobrine. Običajni so to materiali ali drugo 

premoženje, ki ga združba v proizvodnji preoblikuje za neko korist, pri tem se lahko sredstva porabijo ali 

postanejo neuporabna.  

Zasnova prvin se uporablja na različnih področjih: ekonomija, biologija, računalništvo, ravnanje z zemljo 

in ljudmi oz. njihovimi zmožnostmi. Ta zasnova je tesno povezana z zasnovami tekmovalnosti 

(konkurence), vzdržnosti (trajnosti), ohranjanja in nadzora nad prvinami. Ravnanje s prvinami le-te 

dodeljuje oz. razporeja glede na izražene potrebe pri doseganju zastavljenega cilja. 

Prvine imajo tri glavne značilnosti:  

1) uporabnost, koristnost; 

2) omejena razpoložljivost in dostopnost; 

3) možnosti za izčrpavanje ali porabo. 

Prvine lahko razvrstimo po različnih sodilih: 

• biotske in abiotske;  

• obnovljive in neobnovljive; 

• možnostne (potencialne) in dejanske (aktualne). 

 

Proizvajalne prvine  
 

V ekonomiki pomeni (gospodarsko) prvino proizvod, storitev ali drugo premoženje, ki se uporablja za 

proizvodnjo blaga in opravljanje storitev za izpolnjevanje človekovih potreb in želja. Ekonomika 

preučuje, kako družba ravna z omejenimi prvinami; osredotoča se na ponudbo prvin in povpraševanje po 

njih, ker posledično vpliva na proizvodnjo blaga in opravljanje storitev za zadovoljevanje človekovih 

potreb in želja. Klasična ekonomika pozna naslednje skupine prvin: 

1. zemlja, 

2. delo – delovna sila, 

3. kapital, 

4. ravnateljevanje (management). 

 

Delo, ljudje in s človekovo sposobnostjo ustvarjanja povezane prvine 
 

Z ljudmi povezane prvine ustvarjanja dobrin se nanašajo na spretnosti, energijo, talente, sposobnosti in 

znanja, torej njihovo delovno silo, ki jo zaposlenci uporabljajo pri proizvodnji proizvodov oziroma 

opravljanju storitev.  

V okviru ravnanja s projekti predstavlja te prvine delovna sila, torej usposobljenost tistih zaposlencev, ki 

so zadolženi za izvedbo dejavnosti, opredeljenih v načrtu projekta. 

 
Opredmetene (stvarne, materialne) prvine in neopredmetene (nestvarne, nematerialne)  
 

Opredmetene prvine (npr. oprema) dejansko fizično obstajajo, neopredmetene (npr. ugled združbe, 

znamke, patenti in druga intelektualna lastnina) obstajajo le abstraktno. 

Ekonomska cena prvine je v splošnem odvisna od ponudbe in povpraševanja. Nekateri menijo, da je ta 

pogled preozek, ker neopredmetenih ni moč meriti z denarjem. Naravne prvine, kot so gozdovi in gore, 

imajo estetsko vrednost; imajo pa tudi etično vrednost, ker je naša splošna moralna dolžnost, da jih 

ščitimo in ohranjamo za prihodnje generacije (trajnostni razvoj). 
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Raba prvin in trajnostni razvoj 
 

Običajno ni mogoče neposredno uporabiti prvin v njihovi prvotni izvirni obliki, ampak jih je treba najprej 

predelati v bolj uporabne oblike (proizvode). Z večanjem prebivalstva se tudi povpraševanje po prvinah 

povečuje. V razporeditvi prvin so prisotne velike razlike in posledično velika ekonomska neenakost, ko 

razvite države uporabljajo nesorazmerno več naravnih prvin v primerjavi z državami v razvoju. 

Trajnostni razvoj je vzorec takšne uporabe prvin, ki si sicer prizadeva zadovoljiti človekove potrebe, 

obenem pa tudi varuje okolje.  

Težave, povezane z uporabo prvin: 

okoljske katastrofe, prekomerna izraba, prekletstvo prvin in njihovo izčrpavanje, človeške tragedije. 

Koristi, ki so lahko posledica modre uporabe prvin: 

gospodarska rast, etično potrošništvo, blaginja, kakovost življenja, trajnost (vzdržnost), bogastvo. 
 

Ravnanje s prvinami 
 

V organizacijski znanosti pomeni ravnanje s prvinami njihovo učinkovito in uspešno razporejanje na 

mesta, kjer so najbolj potrebne in koristne. Gre za finančna sredstva, inventar, človeške spretnosti, 

proizvajalna sredstva ali informacijsko tehnologijo (IT). Na področju ravnateljevanja projektov so bili 

razviti procesi, tehnike in pristopi za najboljše dodeljevanje ali razporejanje prvin, kjer se je treba 

predvsem odločiti med njihovim funkcijskim ali križno-funkcijskim dodeljevanjem. Ustrezno ravnanje s 

prvinami je ključnega pomena za celovito uspešno ravnateljevanje projekta. Obstajajo programska 

orodja, ki avtomatizirajo in pomagajo pri procesu dodeljevanja prvin za projekte ter pri preglednosti 

portfelja prvin, vključno z njihovo ponudbo in zahtevami po njih. 

 

Ravnanje z zmožnostmi zaposlencev 
 

Gre za razporejanje ljudi oz. njihovih zmožnosti, t. j. njihove delovne sile, na različne projekte ali poslovne 

enote, ki naj maksimizira izkoristek zmožnosti razpoložljivih ljudi za doseganje poslovnih ciljev. Prav 

tako gre za dejavnosti, ki preko spremljanja potreb glede dela in s tem povezane opredelitve kadrovskih 

zahtev, načrtovanja in sistemov nagrajevanja ter drugih ugodnosti, izobraževanja in profesionalnega 

razvoja ohranjajo ter razvijajo sposobnost zaposlencev. Poleg tega gre tudi za uspešno in učinkovito 

razvijanje zmožnosti nosilcev delovne sile, kjer in kadar so potrebni v organizaciji združbe, skupaj z 

orodji, usposabljanji in veščinami, ki jih delo zahteva. 

 

Proces ravnanja s prvinami v združbah 
 

Zlasti velike združbe imajo običajno določen proces ravnanja s prvinami, ki predvsem zagotavlja, da ne 

prihaja do nesmotrne rabe prvin. 
 

Ena od tehnik razporejanja prvin je njihova izravnava s ciljem uravnavati razpoložljive zaloge in 

zmanjšati tako presežke kot primanjkljaje. 
 

Pri tem se zahteva naslednje podatke: zahteve po določenih prvinah, časovna napoved tako daleč v 

prihodnost, kot je to še smiselno, skupaj s sestavo prvin za te zahteve ter ponudba prvin, znova časovno 

napovedana tako daleč v prihodnost, kolikor je to še smiselno. 
 

Cilj je doseči 100-odstotni izkoristek prvin, kar pa je, izraženo z različnimi sodili, zelo težko dosegljivo, 

ter podvrženo različnim omejitvam, npr. doseganje določene kakovostne ravni storitev ob najmanjših 

stroških. 
 

Splošen pristop sledi zahtevi po vlaganju v prvine zaradi ohranjanja njihove zmogljivosti, nato pa njihovo 

vključevanje v procese v skladu z zahtevami. 
 

Ena od razsežnosti razvoja prvin pri ravnanju z njimi je ohranjanje naložbe vanje tako, da z manjšo 

dodatno naložbo razvijemo novo zahtevano zmožnost ob nižjem vlaganju, kot če bi trenutno 

razpoložljivo prvino v celoti nadomestili z drugo, ki ima zahtevano zmožnost. 
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