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MENEDMENEDŽŽMENT ALI MENT ALI 
RAVNANJERAVNANJE

Opredelitev pojmaOpredelitev pojma

►► Ravnanje je Ravnanje je usklajevanje tehniusklajevanje tehniččno razdeljenega delano razdeljenega dela
ali bolje, usklajevanje procesov in struktur. Usklajevanje je ali bolje, usklajevanje procesov in struktur. Usklajevanje je 
del naloge ravnateljev, naloge posameznih izvajalcev del naloge ravnateljev, naloge posameznih izvajalcev 
ostanejo del uresniostanejo del uresniččevanja cilja gospodarjenja (tehnievanja cilja gospodarjenja (tehniččna na 
opredelitev). opredelitev). 

►► Ravnanje je Ravnanje je izvrizvršševanje politik in interesov vodstva evanje politik in interesov vodstva 
podjetjapodjetja ((sociosocio--ekonomska opredelitev). Ravnatelji so ekonomska opredelitev). Ravnatelji so 
svojo nalogo prejeli od upravljanja, katerega izvrsvojo nalogo prejeli od upravljanja, katerega izvrššilni in ilni in 
zaupnizaupnišški organ so.ki organ so.

►► Ravnanje je Ravnanje je proces naproces naččrtovanja, organiziranja, rtovanja, organiziranja, 
vodenja in kontrolevodenja in kontrole (procesna opredelitev). (procesna opredelitev). 
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Faze ravnalnega procesa na ravni Faze ravnalnega procesa na ravni 
podjetja in ravni posameznika podjetja in ravni posameznika 

►►NaNaččrtovanje poslovanjartovanje poslovanja
►►Izvajanje poslovanjaIzvajanje poslovanja
►►Kontrola poslovanjaKontrola poslovanja
RAVEN PODJETJARAVEN PODJETJA
►►NaNaččrtovanje organizacije rtovanje organizacije 
►►Uveljavljanje organizacijeUveljavljanje organizacije
►►Kontrola organizacijeKontrola organizacije
RAVEN POSAMEZNIKARAVEN POSAMEZNIKA

NaNaččrtovanje poslovanja rtovanje poslovanja 

►►Gre za nenehno sistematiGre za nenehno sistematiččno, zavestno in no, zavestno in 
smotrno zamismotrno zamiššljanje bodoljanje bodoččega poslovanja, ega poslovanja, 
bodobodoččih stanj, usklajevanje delov poslovanj ih stanj, usklajevanje delov poslovanj 
z namenom da se preprez namenom da se prepreččijo problemi in da ijo problemi in da 
se dosese dosežže uspee uspeššnost poslovanja. nost poslovanja. 

►►Gre za dve ravni naGre za dve ravni naččrtovanja: rtovanja: 
nanaččrtovanje poslovanja in nartovanje poslovanja in naččrtovanje rtovanje 
organizacije. organizacije. 

►► NaNaččrtovanje se zartovanje se začčne z ugotovitvijo obstojene z ugotovitvijo obstoječčega ega 
poslovanja, imenuje se poslovanja, imenuje se analiza poslovanjaanaliza poslovanja..
PokaPokažže nam tee nam težžave in prednosti v poslovanju. ave in prednosti v poslovanju. 

►► V drugem koraku naV drugem koraku naččrtovanja uportovanja upošštevamo tevamo okolje okolje 
in druge dejavnikein druge dejavnike. . 

►► Nato se opredeli Nato se opredeli žželeno stanje podjetja in eleno stanje podjetja in 
poslovni ciljiposlovni cilji. . 

►► Za dosego ciljev si podjetje postavi Za dosego ciljev si podjetje postavi strategije.strategije.
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Uveljavljanje organizacijeUveljavljanje organizacije

►► S kadrovanjem, motiviranjem in komuniciranjemS kadrovanjem, motiviranjem in komuniciranjem..
►► Kadrovanje Kadrovanje je nabor, izbiranje, najemanje, je nabor, izbiranje, najemanje, 

izobraizobražževanje, premeevanje, premeššččanje, napredovanje in anje, napredovanje in 
upokojevanje in odpuupokojevanje in odpuššččanje delavce.anje delavce.

►► Vodenje Vodenje (angle(anglešško ko leadershipleadership) je razvito sredstvo ) je razvito sredstvo 
uveljavljanja ter je spretnost vplivanja na druge s uveljavljanja ter je spretnost vplivanja na druge s 
komuniciranjem, da bi sodelovali in tako komuniciranjem, da bi sodelovali in tako 
uresniuresniččevali zastavljene cilje podjetja. evali zastavljene cilje podjetja. 

KontrolaKontrola

►►Kontrola je naloga ravnatelja, z njo se Kontrola je naloga ravnatelja, z njo se 
kontrolira na ravni posameznika razmerja, kontrolira na ravni posameznika razmerja, 
odnose med ljudmi, uveljavljanje odnose med ljudmi, uveljavljanje 
nanaččrtovane organizacije, kulture zdrurtovane organizacije, kulture združžbe, be, 
zaposlene in vodjo. zaposlene in vodjo. 

►►Naloga je odkriti ovire, ki so nastale Naloga je odkriti ovire, ki so nastale žže v e v 
koraku uveljavljanja koraku uveljavljanja 

MenedMenedžžer in poslovni sekretarer in poslovni sekretar

►►Poslovni sekretar samostojno vodi pisarno in Poslovni sekretar samostojno vodi pisarno in 
pomaga menedpomaga menedžžerju pri upravljanju nalog. erju pri upravljanju nalog. 

►►Upravljanje zajema naUpravljanje zajema naččrtovanje nalog, rtovanje nalog, 
organiziranje, komuniciranje, motiviranje in organiziranje, komuniciranje, motiviranje in 
nadzor nad opravljanjem nalog, hkrati pa je nadzor nad opravljanjem nalog, hkrati pa je 
s svojim polos svojim položžajem vez med menedajem vez med menedžžerjem erjem 
in zaposlenimi.in zaposlenimi.
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Pojem kakovostiPojem kakovosti

►►Gre za odnose znotraj podjetja, med Gre za odnose znotraj podjetja, med 
podjetjem in njegovim okoljem in za odnose podjetjem in njegovim okoljem in za odnose 
v druv družžbi. bi. 

►►Gre za Gre za neopredmetenoneopredmeteno, toda zaznavno , toda zaznavno 
neloneloččljivo povezano blaginjo ljivo povezano blaginjo žživljenja, ivljenja, 
poslovanja in delovanja druposlovanja in delovanja družžbe kot celote. be kot celote. 

TQMTQM

►►Celovito obvladovanje kakovosti je proces Celovito obvladovanje kakovosti je proces 
nenehnega napredka celotnega podjetja in nenehnega napredka celotnega podjetja in 
vsakogar na njegovem strokovnem podrovsakogar na njegovem strokovnem področčju ju 
ali poloali položžaju. aju. 

►►Gre za trajno in ves Gre za trajno in ves ččas obnavljajoas obnavljajočče se e se 
prizadevanje, kajti v mednarodnem prizadevanje, kajti v mednarodnem 
konkurenkonkurenččnem boju ni za zmeraj osvojenih nem boju ni za zmeraj osvojenih 
polopoložžajev, saj ni ne snovi ne organizacije, ki ajev, saj ni ne snovi ne organizacije, ki 
je prej ali slej ne bi naje prej ali slej ne bi naččel zob el zob ččasa. asa. 

OPREDELITEV UOPREDELITEV UČČENJA ENJA 
IN UIN UČČEEČČA SE A SE 

ORGANIZACIJAORGANIZACIJA
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OPREDELITEV UOPREDELITEV UČČENJA IN ENJA IN 
UUČČEEČČA SE ORGANIZACIJAA SE ORGANIZACIJA

►►UUččenje je vsaka dejavnost, nakljuenje je vsaka dejavnost, naključčna ali na ali 
namerna, ki vodi posameznika v namerna, ki vodi posameznika v 
spreminjanje samega sebe. spreminjanje samega sebe. 

►►Vsak proces uVsak proces uččenja zdruenja združžbe temelji na be temelji na 
uuččenju posameznika. enju posameznika. 

UUččenje posameznikaenje posameznika

►► UUččenje je pridobivanje znanja in izkuenje je pridobivanje znanja in izkuššenj, ki so potrebna za enj, ki so potrebna za 
doseganje ciljev posameznika in skupine ter zdrudoseganje ciljev posameznika in skupine ter združžbe. be. 

►► Pri uPri uččenju gre za relativno stalno spremembo v znanju ali enju gre za relativno stalno spremembo v znanju ali 
vedenju, kar je rezultat izkuvedenju, kar je rezultat izkuššenj in prakse. enj in prakse. 

►► Podjetja in posamezniki bi brez uPodjetja in posamezniki bi brez uččenja le ponavljali staro enja le ponavljali staro 
prakso, spremembe pa bi bile le nakljuprakso, spremembe pa bi bile le naključčne. ne. 

►► UUččenje mora doseenje mora dosečči vse ravni organizacije in zajema vse i vse ravni organizacije in zajema vse 
poslovne funkcije. poslovne funkcije. 

►► Vodilni morajo uVodilni morajo uččenje vzpodbujati, zato se tudi pojavi enje vzpodbujati, zato se tudi pojavi 
zavestna potreba po ravnanju znanja. zavestna potreba po ravnanju znanja. 

Zvrsti uZvrsti uččenja posameznikaenja posameznika

►►klasiklasiččno pogojevanjeno pogojevanje (angle(anglešško ko classicalclassical
conditioningconditioning), ), 

►►uuččenje s posnemanjemenje s posnemanjem (angle(anglešško socialko social--
cognitivecognitive learninglearning) in ) in 

►►uuččenje usmerjeno s posledicamienje usmerjeno s posledicami (angle(anglešško ko 
operantoperant conditioningconditioning) ) 
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Proces uProces uččenja posameznikaenja posameznika

►►ciklicikliččen potek korakov od en potek korakov od koraka delovanjakoraka delovanja, , 
v katerem se pridobivajo izkuv katerem se pridobivajo izkuššnje, preko nje, preko 
koraka odzivanjakoraka odzivanja (refleksije), kjer se (refleksije), kjer se 
pridobljene izkupridobljene izkuššnje pregledujejo in nje pregledujejo in 
podopodožživljajo, nadaljuje preko ivljajo, nadaljuje preko koraka koraka 
razmirazmiššljanjaljanja, gre za sklepanje na podlagi , gre za sklepanje na podlagi 
pridobljenih izkupridobljenih izkuššenj in se konenj in se končča s a s korakomkorakom
sprejemanja odlosprejemanja odloččitve.itve.

UUččenje zdruenje združžbe in ube in uččeečča se a se 
zdruzdružžbaba

►►UUččenje zdruenje združžbebe (angle(anglešško ko organizationalorganizational
learninglearning))-- proces uproces uččenja.enja.

►►UUččeečča se zdrua se združžbaba-- zdruzdružžba, ki ima ba, ki ima 
sposobnost prilagajanja spremembam. sposobnost prilagajanja spremembam. 

UUččenje zdruenje združžbebe

►► pridobivanje znanja, ki pomeni razvoj vepridobivanje znanja, ki pomeni razvoj veššččin, in, 
vpogledov in odnosov, delitev znanja in njegovo vpogledov in odnosov, delitev znanja in njegovo 
uporabo,uporabo,

►► sprejemanje sprememb, kot proces izboljsprejemanje sprememb, kot proces izboljššav s av s 
pomopomoččjo znanja in boljjo znanja in boljššega razumevanja,ega razumevanja,

►► boljboljšša zmoa zmožžnost, v povezavi s spreminjajonost, v povezavi s spreminjajoččim se im se 
okoljem, z iskanjem strategije, ki uspeokoljem, z iskanjem strategije, ki uspeššno no 
odgovarja tem spremembam in z razvojem pravih odgovarja tem spremembam in z razvojem pravih 
sistemov in struktur,sistemov in struktur,

►► je rezultat uje rezultat uččenja posameznika in uenja posameznika in uččenja v timu, ki enja v timu, ki 
je skupno za zdruje skupno za združžbo in vodi, k vebo in vodi, k večč kot le vsoti kot le vsoti 
znanj posameznikov ali timov. znanj posameznikov ali timov. 
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►►vkljuvključčuje sistematiuje sistematiččno reno rešševanje problemov, evanje problemov, 
nove prijeme, unove prijeme, uččenje iz izkuenje iz izkuššenj ter enj ter 
preoblikovanje znanja v zdrupreoblikovanje znanja v združžbi. bi. 

►►UUččeečča se zdrua se združžba pa zmore ustvarjati, ba pa zmore ustvarjati, 
prevzemati in prenaprevzemati in prenaššati znanje. ati znanje. 

Vrste uVrste uččenja zdruenja združžbebe

Za uZa uččeeččo se zdruo se združžbo so znabo so značčilne ilne šštiri vrste utiri vrste uččenja: enja: 
►► prilagodljivo uprilagodljivo uččenjeenje (angle(anglešško ko adaptiveadaptive learninglearning), ), 
►► uuččenje s prienje s priččakovanjiakovanji (angle(anglešško ko anticipatoryanticipatory

learninglearning), ), 
►► uuččenje na osnovi delovanjaenje na osnovi delovanja (angle(anglešško ko actionaction

learninglearning) in ) in 
►► uuččenje naenje naččinov za uinov za uččenjeenje (angle(anglešško ko deuterodeutero

learninglearning). ). 

UUččenje s prienje s priččakovanjiakovanji

►►UUččenje na podlagi predvidenih dogodkov v enje na podlagi predvidenih dogodkov v 
prihodnosti, zdruprihodnosti, združžba se tako izogne ba se tako izogne 
negativnim izkunegativnim izkuššnjam, prepozna prilonjam, prepozna priložžnosti nosti 
in moin možžnosti. nosti. 

►►Imenovali bi ga lahko planiranje s pomoImenovali bi ga lahko planiranje s pomoččjo jo 
scenarijev, ki zdruscenarijev, ki združžbi pomaga pri razvoju v bi pomaga pri razvoju v 
prihodnosti na podlagi razliprihodnosti na podlagi različčnih scenarijev. nih scenarijev. 
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UUččenje na osnovi delovanjaenje na osnovi delovanja

►►Usmeritev na resniUsmeritev na resniččen problem, uen problem, uččenje in enje in 
vpeljavo revpeljavo reššitve. itve. 

►►Je ustrezen naJe ustrezen naččin doseganja rein doseganja reššitve. itve. 

UUččenje naenje naččinov za uinov za uččenjeenje

►►OsredotoOsredotoččenost na kritienost na kritiččen premislek o en premislek o 
izkuizkuššnjah iz preteklosti z unjah iz preteklosti z uččenjem, enjem, 

►►odkrivanje kaj vzpodbuja in kaj zavira odkrivanje kaj vzpodbuja in kaj zavira 
uuččenje ter enje ter 

►►oblikovanje novih strategij za uoblikovanje novih strategij za uččenje. enje. 

Proces uProces uččenja na ravni zdruenja na ravni združžbe be 

►►pridobivanje, pridobivanje, 
►►kodiranje, kamor sodi tudi shranjevanje kodiranje, kamor sodi tudi shranjevanje 

znanja, znanja, 
►►prenos znanja in prenos znanja in 
►►uporaba znanja. uporaba znanja. 
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Pridobivanje znanjaPridobivanje znanja

►► Pridobivanje znanja, ki ga zdruPridobivanje znanja, ki ga združžbi primanjkuje in bi primanjkuje in 
ga bo zdruga bo združžba potrebovala v prihodnosti ter ba potrebovala v prihodnosti ter 
vkljuvključčuje razliuje različčne nane naččine, kako poveine, kako poveččati obseg ati obseg 
znanja. znanja. 

►► PovePoveččanje znanja se lahko doseanje znanja se lahko dosežže skozi ue skozi uččenje, enje, 
nakup ali najem. nakup ali najem. 

►► Novo znanje zdruNovo znanje združžba najpogosteje pridobiva z ba najpogosteje pridobiva z 
uuččenjem.enjem.

►► Nakup znanja s pomoNakup znanja s pomoččjo zaposlovanja. jo zaposlovanja. 
►► Znanje lahko tudi najame. Znanje lahko tudi najame. 

Kodiranje znanjaKodiranje znanja

►► Preoblikovanje znanja v tako obliko, da je Preoblikovanje znanja v tako obliko, da je 
dostopna vsem, zapisana in prenosljiva. dostopna vsem, zapisana in prenosljiva. 

►► V zdruV združžbi moramo najprej poznati obstojebi moramo najprej poznati obstoječče e 
znanje, ga ovrednotiti in paziti, da mu ne znanje, ga ovrednotiti in paziti, da mu ne 
odvzamemo uporabne vrednosti, ga nato kodirati, odvzamemo uporabne vrednosti, ga nato kodirati, 
da ga lahko shranimo za kasnejda ga lahko shranimo za kasnejššo uporabo v o uporabo v 
spominu, znanju podjetja (skupen spomin). spominu, znanju podjetja (skupen spomin). 

►► Postopek shranjevanja je pomemben, saj mora Postopek shranjevanja je pomemben, saj mora 
omogoomogoččiti enostaven priklic znanja, ko ga iti enostaven priklic znanja, ko ga 
potrebujemo. potrebujemo. 

Prenos znanjaPrenos znanja

►►Prenos znanja od tistih ki ga imajo na tiste Prenos znanja od tistih ki ga imajo na tiste 
ki ga ki ga šše nimajo, oziroma ga potrebujejo. e nimajo, oziroma ga potrebujejo. 

►►Odvija se najveOdvija se največčkrat spontano, ko se krat spontano, ko se 
zaposleni pogovarjajo o problemih.zaposleni pogovarjajo o problemih.
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Uporaba znanjaUporaba znanja

►►Zaposleni si olajZaposleni si olajššajo svoje delo z uporabo ajo svoje delo z uporabo 
razpolorazpoložžljivega znanja in ustvarjajo novo ljivega znanja in ustvarjajo novo 
znanje, ki se odraznanje, ki se odražža v inovacijah podjetja in a v inovacijah podjetja in 
izboljizboljššavah. avah. 

►►Novo znanje je zopet potrebno kodirati, Novo znanje je zopet potrebno kodirati, 
shraniti, prenashraniti, prenaššati in uporabiti, zato se ta ati in uporabiti, zato se ta 
proces ponavlja.proces ponavlja.

Vrste poslovnih funkcij in njihova Vrste poslovnih funkcij in njihova 
organiziranost v podjetju organiziranost v podjetju 

►►Temeljne poslovneTemeljne poslovne (ali izvajalne) (ali izvajalne) 
funkcije (funkcije (ččlenitev na zunaj vidnega lenitev na zunaj vidnega 
poslovnega procesa).poslovnega procesa).

►►Upravljalne funkcijeUpravljalne funkcije (odlo(odloččanje o anje o 
dejavnostih na zunaj vidnega dejavnostih na zunaj vidnega 
poslovnega procesa).poslovnega procesa).

►►Informacijske funkcijeInformacijske funkcije (za odlo(za odloččanje anje 
potrebujemo informacije).potrebujemo informacije).

Temeljne poslovne funkcijeTemeljne poslovne funkcije

►►Kadrovska funkcija.Kadrovska funkcija.
►►TehniTehniččna funkcija.na funkcija.
►►Potrebno je loPotrebno je loččiti dva pojma: iti dva pojma: priskrbovanjepriskrbovanje

(nabavljanje) in nakupovanje. (nabavljanje) in nakupovanje. 
►►Funkcija ustvarjanja poslovnih uFunkcija ustvarjanja poslovnih uččinkov.inkov.
►►Funkcija prodajanja.Funkcija prodajanja.
►►Funkcija financiranja.Funkcija financiranja.
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Upravljalne funkcije Upravljalne funkcije 

►►Funkcija naFunkcija naččrtovanja.rtovanja.
►►Funkcija pripravljanja izvajanja.Funkcija pripravljanja izvajanja.
►►Funkcija nadziranja.Funkcija nadziranja.

Informacijske funkcije Informacijske funkcije 

►►Funkcija obravnavanja podatkov o Funkcija obravnavanja podatkov o 
preteklosti.preteklosti.

►►Funkcija obravnavanja podatkov o Funkcija obravnavanja podatkov o 
prihodnosti.prihodnosti.

►►Funkcija nadziranja obravnavanja podatkov.Funkcija nadziranja obravnavanja podatkov.
►►Funkcija analiziranja podatkov.Funkcija analiziranja podatkov.

DoloDoloččanje temeljne usmeritve anje temeljne usmeritve 
podjetjapodjetja

►►Vizija.Vizija.
►►Poslanstvo.Poslanstvo.
►►Strategija.Strategija.
►►Cilji.Cilji.
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VizijaVizija

►► opredelimo kot orientacijsko toopredelimo kot orientacijsko toččko v prihodnosti, ki ko v prihodnosti, ki 
ima motivacijsko razseima motivacijsko razsežžnost za zaposlene; nost za zaposlene; 
predstavlja kreativno pretvorbo poznavanja predstavlja kreativno pretvorbo poznavanja 
bodobodoččih sprememb v okolju in lastnih sposobnosti ih sprememb v okolju in lastnih sposobnosti 
za dosego postavljenih smeri razvoja. za dosego postavljenih smeri razvoja. 

►► Je slika moJe slika možžnega in nega in žželenega prihodnjega poloelenega prihodnjega položžaja aja 
podjetja. podjetja. 

►► Mora biti realistiMora biti realističčna, ljudje morajo vanjo verjeti, na, ljudje morajo vanjo verjeti, 
privlaprivlaččna in lahka za komuniciranje. na in lahka za komuniciranje. 

Pomen vizijePomen vizije

►►kontrola nad razvojem organizacije;kontrola nad razvojem organizacije;
►►oblikovanje strategije organizacije;oblikovanje strategije organizacije;
►►temeljita revitalizacija poslovanja;temeljita revitalizacija poslovanja;
►►sprememba organizacijske kulture.sprememba organizacijske kulture.

PoslanstvoPoslanstvo

►► groba sliko organizacije v daljni prihodnosti z groba sliko organizacije v daljni prihodnosti z 
velikim motivacijskim nabojem, in velikim motivacijskim nabojem, in 

►► opis naopis našše neposredne prihodnosti z jasno e neposredne prihodnosti z jasno 
navedbo: navedbo: 

►► podropodroččij delovanja;ij delovanja;
►► odjemalcev;odjemalcev;
►► nanaččinom delovanja;inom delovanja;
►► osnov vrednot in vzorcev obnaosnov vrednot in vzorcev obnaššanja,anja,
►► odnosom organizacije do okolja.odnosom organizacije do okolja.
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Pomen poslanstva Pomen poslanstva 

►► uokvirjenje ciljne smeri delovanja,uokvirjenje ciljne smeri delovanja,
►► pomopomočč pri odpravljanju nesporazumov pri pri odpravljanju nesporazumov pri 

dogovarjanju in predlaganju podrodogovarjanju in predlaganju področčij delovanja,ij delovanja,
►► temeljna usmerjevalna vloga pri temeljna usmerjevalna vloga pri alociranjualociranju

resursov,resursov,
►► usmerjevalna vloga za postavljanje odgovornosti usmerjevalna vloga za postavljanje odgovornosti 

delovanja posameznikov,delovanja posameznikov,
►► temeljni akt za postavljanje ciljev organizacije.temeljni akt za postavljanje ciljev organizacije.

CiljiCilji

►►Cilje organizacijeCilje organizacije lahko opredelimo kot lahko opredelimo kot 
totoččno dolono določčene ene žželene rezultate poslovanja, elene rezultate poslovanja, 
ki jih bo organizacija dosegla v doloki jih bo organizacija dosegla v določčenem enem 
ččasu; temeljna znaasu; temeljna značčilnost ciljev je merljivost ilnost ciljev je merljivost 
in in ččasovna opredeljenost. asovna opredeljenost. 

►►StrateStratešški cilji poslovanjaki cilji poslovanja predstavljajo predstavljajo 
konkretizacijo vizije in poslanstva konkretizacijo vizije in poslanstva 
organizacije. organizacije. 

Cilji morajo biti opredeljeni Cilji morajo biti opredeljeni 
tako, da so:tako, da so:

►►sprejemljivi za vse interesne skupine v sprejemljivi za vse interesne skupine v 
organizaciji,organizaciji,

►►fleksibilni (dopufleksibilni (dopuššččajo spremembe),ajo spremembe),
►►merljivi (temelj za izvajanje kontrolne merljivi (temelj za izvajanje kontrolne 

funkcije),funkcije),
►►motivacijski (kot inmotivacijski (kot inšštrument motivacije za trument motivacije za 

zaposlene).zaposlene).
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Strategija Strategija 

►►nazorna predstavitev poti in sredstev za nazorna predstavitev poti in sredstev za 
dosego postavljenih ciljev; dosego postavljenih ciljev; 

►►je prikaz izhodije prikaz izhodiššččnega (sedanjega) stanja in nega (sedanjega) stanja in 
izoblikovanje razpoznavne podobe izoblikovanje razpoznavne podobe 
organizacije ter organizacije ter 

►►pokazatelj poti in smeri nadaljnjega pokazatelj poti in smeri nadaljnjega 
delovanja v obdobju nestabilnosti. delovanja v obdobju nestabilnosti. 

Strategijo delimo na:Strategijo delimo na:

►►glavnoglavno (obsega razvoj organizacije kot (obsega razvoj organizacije kot 
celote),celote),

►►poslovnoposlovno (obravnava strategijo posamezne (obravnava strategijo posamezne 
poslovne enote),poslovne enote),

►►funkcijsko strategijofunkcijsko strategijo (obsega razvojno (obsega razvojno 
usmeritev dolousmeritev določčenega funkcijskega podroenega funkcijskega področčja ja 
v organizaciji).v organizaciji).

UVOD V UVOD V 
ORGANIZACIJOORGANIZACIJO
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Pojmovanje organizacijePojmovanje organizacije

►►Organizacija kot zdruOrganizacija kot združžbaba..
►►Organizacija kot sistem.Organizacija kot sistem.
►►OOrganizacija kot sestav medsebojnih rganizacija kot sestav medsebojnih 

razmerij.razmerij.

Organizacija kot zdruOrganizacija kot združžbaba

►►Usmerjena k doseganju cilja. Usmerjena k doseganju cilja. 
►►Za to organizacijo je znaZa to organizacijo je značčilna struktura ilna struktura 

aktivnosti in lahko se jo razlikuje od okolja.aktivnosti in lahko se jo razlikuje od okolja.
►►V opredelitvi se pojavljajo V opredelitvi se pojavljajo šštirje elementi: tirje elementi: 

drudružžbena enota, utemeljenost v cilju, bena enota, utemeljenost v cilju, 
sestavljenost iz medsebojno povezanih sestavljenost iz medsebojno povezanih 
delov in razmejitev od drugih enot. delov in razmejitev od drugih enot. 

Organizacija kot sistemOrganizacija kot sistem

►►Skupek povezanih stvari tako, da tvorijo Skupek povezanih stvari tako, da tvorijo 
kompleksno celoto, ki je sestavljena iz delov kompleksno celoto, ki je sestavljena iz delov 
in urejena po nekem nain urejena po nekem naččrtu.  rtu.  

►►ZdruZdružžbe kot organizacije so sestavljene iz be kot organizacije so sestavljene iz 
podsistemovpodsistemov: proizvodnja, transakcija z : proizvodnja, transakcija z 
okoljem, vzdrokoljem, vzdržževanje, prilagajanje in evanje, prilagajanje in 
menedmenedžžment (ravnanje). Kot zdrument (ravnanje). Kot združžbo bo 
organizacijo preuorganizacijo preuččujemo lahko kot zaprti ali ujemo lahko kot zaprti ali 
odprti sistem. odprti sistem. 
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Organizacija kot sestav medsebojnih Organizacija kot sestav medsebojnih 
razmerijrazmerij

►►Po tej opredelitvi je torej organizacija tisto, Po tej opredelitvi je torej organizacija tisto, 
kar drkar držži skupaj i skupaj ččlane zdrulane združžbe be –– razmerja razmerja 
med njimi. Ne ljudje, ampak razmerja med njimi. Ne ljudje, ampak razmerja 
sestavljajo organizacijo in dokler so ustrezna sestavljajo organizacijo in dokler so ustrezna 
razmerja, obstaja tudi zdrurazmerja, obstaja tudi združžba. ba. 

►►Ta razmerja pa omogoTa razmerja pa omogoččajo uresniajo uresniččevanje evanje 
cilja zdrucilja združžbe.be.

Cilji, naCilji, naččela in metode ela in metode 
organizacijeorganizacije

►►Cilji so rezultati, ki jih Cilji so rezultati, ki jih ččlovek lovek žželi doseeli dosečči s i s 
svojim delovanjem. svojim delovanjem. 

►►Cilj daje smer delovanju in narekuje, kako Cilj daje smer delovanju in narekuje, kako 
naj bo delo organizirano. naj bo delo organizirano. 

►►Izpeljani ali sekundarni cilji. Izpeljani ali sekundarni cilji. 

FayolFayol: 14 na: 14 naččelel
►► Pravilo delitve delaPravilo delitve dela
►► Pravilo avtoritetePravilo avtoritete
►► Pravilo discipline Pravilo discipline 
►► Pravilo enotnosti komandePravilo enotnosti komande
►► Pravilo enotnosti usmerjanja Pravilo enotnosti usmerjanja 
►► Pravilo podrejenosti posamiPravilo podrejenosti posamiččnih interesov skupnim interesomnih interesov skupnim interesom
►► Pravilo nagradePravilo nagrade
►► Pravilo centralizacijePravilo centralizacije
►► Pravilo linijePravilo linije
►► Pravilo redaPravilo reda
►► Pravilo enakostiPravilo enakosti
►► Pravilo stabilnosti zaposlenih Pravilo stabilnosti zaposlenih 
►► Pravilo iniciative Pravilo iniciative 
►► Pravilo skupnega delovanjaPravilo skupnega delovanja
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Oblike organizacijskih strukturOblike organizacijskih struktur

►►StatiStatiččno in dinamino in dinamiččno pojmovanje.no pojmovanje.
►►Formalna in neformalna struktura.Formalna in neformalna struktura.
►►OrganigramOrganigram..

TehniTehniččna strukturana struktura

►►Razdelitev na delne naloge.Razdelitev na delne naloge.
►►Razmerja in potreba po usklajevanju.Razmerja in potreba po usklajevanju.
►►ZdruZdružževanje delovnih nalog v oddelke.evanje delovnih nalog v oddelke.
►►TehniTehniččna razmerja in strukture razmerij med na razmerja in strukture razmerij med 

ljudmi. ljudmi. 

Komunikacijska strukturaKomunikacijska struktura

►►Komuniciranje je oddajanje sporoKomuniciranje je oddajanje sporoččil po il po 
dolodoloččenem kanalu med oddajniki in enem kanalu med oddajniki in 
prejemniki, ki so v medsebojnem razmerju.prejemniki, ki so v medsebojnem razmerju.

►►Glede na smer je razmerje eno ali Glede na smer je razmerje eno ali 
dvosmerno. dvosmerno. 

►►Pri komuniciranju med vePri komuniciranju med večč osebami se osebami se 
razmerja razrazmerja razšširijo v komunikacijski irijo v komunikacijski 
strukturo. strukturo. 
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Motivacijska strukturaMotivacijska struktura

►►Delovanje, ki je usmerjeno v cilj je Delovanje, ki je usmerjeno v cilj je 
motivirano delovanje. motivirano delovanje. 

►►Motiv je torej hotenje doseMotiv je torej hotenje dosečči cilj. i cilj. 
►►ČČlani se med seboj podpirajo, pa tudi lani se med seboj podpirajo, pa tudi 

ovirajo, med njimi in njihovimi cilji prihaja ovirajo, med njimi in njihovimi cilji prihaja 
do motivacijskih struktur. do motivacijskih struktur. 

Oblastna struktura ali struktura Oblastna struktura ali struktura 
avtoriteteavtoritete

►►Skupno nalogo dajo lastniki v izvedbo Skupno nalogo dajo lastniki v izvedbo 
glavnemu menedglavnemu menedžžerju, ta pa naloge naprej erju, ta pa naloge naprej 
delegira drugim. delegira drugim. 

►►Nanje prenaNanje prenašša zadola zadolžžitve, ki izvirajo iz itve, ki izvirajo iz 
tehnitehniččne strukture in del nalog, povezanih z ne strukture in del nalog, povezanih z 
motivacijsko strukturo. motivacijsko strukturo. 

Ravnalna strukturaRavnalna struktura

►►Ravnalna struktura je struktura zadolRavnalna struktura je struktura zadolžžitev, itev, 
avtoritete, odgovornosti in mesta v avtoritete, odgovornosti in mesta v 
komuniciranju ter najbolj izdelana formalna komuniciranju ter najbolj izdelana formalna 
organizacijska struktura. organizacijska struktura. 

►►Glede na razliGlede na različčne vplive lone vplive loččimo linijski, imo linijski, 
funkcionalni, funkcionalni, šštabnotabno--linijski in linijski in odborovskiodborovski tip tip 
hierarhije. hierarhije. 
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Organizacijski model Organizacijski model 

►►je nazorna predstavitev razmejitev je nazorna predstavitev razmejitev 
pristojnosti in odgovornosti ter usklajenosti pristojnosti in odgovornosti ter usklajenosti 
medsebojnih odnosov vseh udelemedsebojnih odnosov vseh udeležžencev pri encev pri 
skupnem delu na naskupnem delu na naččin, ki omogoin, ki omogočča a 
uspeuspeššno opravljanje, z delitvijo dela no opravljanje, z delitvijo dela 
dobljenih nalog. dobljenih nalog. 

Faze oblikovanja modelaFaze oblikovanja modela

►►sprosprožžanje postopka projektiranja anje postopka projektiranja 
organizacijskega modela,organizacijskega modela,

►►analitianalitiččno ocenjevanje obstojeno ocenjevanje obstoječče e 
organizacije,organizacije,

►►projektiranje organizacijskega modela,projektiranje organizacijskega modela,
►►aplikacija projektiranega modela.aplikacija projektiranega modela.

Situacijske spremenljivkeSituacijske spremenljivke

►►Tehnologija v podjetju.Tehnologija v podjetju.
►►Okolje podjetja.Okolje podjetja.
►►Velikost podjetja.Velikost podjetja.
►►Cilji in strategije podjetja.Cilji in strategije podjetja.
►►Zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju. 
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TehnologijaTehnologija

►►S S tehnologijotehnologijo v podjetju razumemo znanje v podjetju razumemo znanje 
in proces pretvarjanja vhodnih elementov v in proces pretvarjanja vhodnih elementov v 
proizvode in storitve.proizvode in storitve.

►►S S tehniko tehniko razumemo sredstva, s katerimi razumemo sredstva, s katerimi 
izvajamo to pretvarjanje. izvajamo to pretvarjanje. 

►►Procesi spreminjanjaProcesi spreminjanja so fizikalni, kemiso fizikalni, kemiččni in ni in 
montamontažžni. Z vidika operacij loni. Z vidika operacij loččimo pa imo pa 
posamiposamiččno, serijsko in masovno no, serijsko in masovno 
proizvodnjo. proizvodnjo. 

OkoljeOkolje

►►Stabilno Stabilno –– nestabilno okolje.nestabilno okolje.
►►Homogeno Homogeno –– heterogeno okolje.heterogeno okolje.
►►Koncentrirano Koncentrirano ––disperziranodisperzirano okolje.okolje.
►►Enostavno Enostavno –– kompleksno okolje.kompleksno okolje.
►►Stopnja Stopnja turbulentnostiturbulentnosti..
►►Obseg razpoloObseg razpoložžljivih virov.ljivih virov.

Velikost podjetjaVelikost podjetja

►►ŠŠtevilo zaposlenih.tevilo zaposlenih.
►►Velikost premoVelikost premožženja.enja.
►►Prodajna vrednost proizvodov.Prodajna vrednost proizvodov.
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CiljiCilji

►►ToToččno dolono določčeni eni žželeni rezultati poslovanja, ki eleni rezultati poslovanja, ki 
jih bo organizacija dosegla v dolojih bo organizacija dosegla v določčenem enem 
ččasu. asu. 

►►Glavna znaGlavna značčilnost ciljev je merljivost in ilnost ciljev je merljivost in 
njihova njihova ččasovna opredeljenost. asovna opredeljenost. 

Strategija Strategija 

►►ObstojeObstoječča organizacijska oblika vpliva nazaj a organizacijska oblika vpliva nazaj 
na strategijo in opredeljuje njene usmeritve.na strategijo in opredeljuje njene usmeritve.

►►Nazorna predstavitev poti in sredstev za Nazorna predstavitev poti in sredstev za 
dosego postavljenih ciljev. dosego postavljenih ciljev. 

►►Prikaz izhodiPrikaz izhodiššččnega (sedanjega) stanja in nega (sedanjega) stanja in 
izoblikovanje razpoznavne podobe izoblikovanje razpoznavne podobe 
organizacije ter pokazatelj poti in smeri organizacije ter pokazatelj poti in smeri 
nadaljnjega delovanja v obdobju nadaljnjega delovanja v obdobju 
nestabilnosti. nestabilnosti. 

ZaposleniZaposleni

►►Med seboj se razlikujejo. Med seboj se razlikujejo. 
►►Ker med seboj sodelujejo se morajo poznati.Ker med seboj sodelujejo se morajo poznati.
►►Ravnatelji jih morajo razmestiti na ustrezna Ravnatelji jih morajo razmestiti na ustrezna 

delovna mesta, da jih lahko naprej razvijajo delovna mesta, da jih lahko naprej razvijajo 
in spodbujajo. in spodbujajo. 
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Vrste organizacijskih strukturVrste organizacijskih struktur

►►enostavna,enostavna,
►►poslovno poslovno –– funkcijska, funkcijska, 
►►produktno produktno –– matrimatriččna,na,
►►decentralizirana ali poslovno decentralizirana ali poslovno –– enotna,enotna,
►►projektno projektno –– matrimatriččna,na,
►►mremrežža podjetij.a podjetij.

Enostavna organizacijska Enostavna organizacijska 
strukturastruktura

►►Prisotna je v majhnih podjetjih z malo Prisotna je v majhnih podjetjih z malo 
zaposlenimi. zaposlenimi. 

►►Lastnik je tudi glavni menedLastnik je tudi glavni menedžžer, nosilec er, nosilec 
novih zamisli in tako osrednja oseba. novih zamisli in tako osrednja oseba. 

►►Reakcija na spremembe je hitra, ni Reakcija na spremembe je hitra, ni 
formalizacije, komunikacija je ustna, stroformalizacije, komunikacija je ustna, strošški ki 
vzdrvzdržževanja infrastrukture so nizki. evanja infrastrukture so nizki. 

►►Slabost je velika odvisnost od menedSlabost je velika odvisnost od menedžžerja.erja.

Funkcijska organizacijska Funkcijska organizacijska 
strukturastruktura
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►►stabilno, predvidljivo okolje,stabilno, predvidljivo okolje,
►►rutinska tehnologija,rutinska tehnologija,
►►velikost podjetja, majhno ali srednje,velikost podjetja, majhno ali srednje,
►►cilj je notranja ucilj je notranja uččinkovitost in tehniinkovitost in tehniččna na 

specializacija,specializacija,
►►strategija je kolistrategija je količčinska in trinska in tržžna rast,na rast,
►►zaposleni: specializacija in profesionalizacija.zaposleni: specializacija in profesionalizacija.

Prednosti Prednosti 

►►so v njeni racionalnosti (manjso v njeni racionalnosti (manjšši stroi strošški), ki), 
►►povepoveččani specializaciji in profesionalizaciji, ani specializaciji in profesionalizaciji, 
►►naloge iste funkcije se opravljajo na istem naloge iste funkcije se opravljajo na istem 

mestu,mestu,
►►enotno nastopa navzven, enotno nastopa navzven, 
►►razvoj posameznih funkcij je zelo intenziven,razvoj posameznih funkcij je zelo intenziven,
►►zmogljivosti so izkorizmogljivosti so izkoriššččene in ene in 
►►sposobna je dosesposobna je dosečči funkcijske cilje.i funkcijske cilje.

Slabosti Slabosti 

►►se pojavljajo v nestabilnem okolju, ker se se pojavljajo v nestabilnem okolju, ker se 
tetežžko prilagaja spremembam zaradi togosti ko prilagaja spremembam zaradi togosti 
in centralizacije (poin centralizacije (poččasna komunikacija, asna komunikacija, 
sprejemanje odlosprejemanje odloččitev itd.), itev itd.), 

►►pojavlja se nepovezanost in neusklajenost pojavlja se nepovezanost in neusklajenost 
med posameznimi funkcijami, med posameznimi funkcijami, 

►►cilji podjetja so nepregledni, cilji podjetja so nepregledni, 
►►odloodloččanje je poanje je poččasno, asno, 
►►oblika ni prikladna za velika podjetja. oblika ni prikladna za velika podjetja. 
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PoslovnoPoslovno--enotna organizacijska enotna organizacijska 
strukturastruktura

►► Ta organizacijska struktura je decentralizirana oblika. Ta organizacijska struktura je decentralizirana oblika. 
►► Posamezne funkcije so organizirane po proizvodih oz. po Posamezne funkcije so organizirane po proizvodih oz. po 

proizvodnih programih decentralizirano kot divizije. proizvodnih programih decentralizirano kot divizije. 
►► DoloDoloččene funkcije lahko ostanejo centralno organizirane ene funkcije lahko ostanejo centralno organizirane 

(tiste, ki so skupne vsem (tiste, ki so skupne vsem –– nabava, razvoj). nabava, razvoj). 
►► Prva raven podjetja usklajuje poslovne enote, druga raven Prva raven podjetja usklajuje poslovne enote, druga raven 

pa poslovne funkcije. pa poslovne funkcije. 
►► V osrednjem delu podjetja ali centrali se usklajujejo V osrednjem delu podjetja ali centrali se usklajujejo 

stratestratešški deli poslovnih funkcij. ki deli poslovnih funkcij. 

Prednosti in slabostiPrednosti in slabosti

►►Organizacija je bolj prilagodljiva in Organizacija je bolj prilagodljiva in 
fleksibilna od funkcijske organizacijske fleksibilna od funkcijske organizacijske 
strukture.strukture.

►►Slabost je v teSlabost je v težžnji po prevelikem nji po prevelikem 
osamosvajanju proizvodnih programov in osamosvajanju proizvodnih programov in 
konkurenci med proizvodnimi programi. konkurenci med proizvodnimi programi. 

►►Problem je ponovna integracija in Problem je ponovna integracija in 
koordinacija posameznih avtonomnih enot koordinacija posameznih avtonomnih enot 
ter njihova notranja nepovezanost. ter njihova notranja nepovezanost. 
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Projektna organizacijska Projektna organizacijska 
strukturastruktura

ZnaZnaččilnosti ilnosti 

►►usmerjena k nalogam,usmerjena k nalogam,
►►sistemska usmerjenost,sistemska usmerjenost,
►►ččasovna razporeditvena usmerjenost,asovna razporeditvena usmerjenost,
►►strostrošškovna odgovornost,kovna odgovornost,
►►organizacija z omejenim organizacija z omejenim ččasom trajanja,asom trajanja,
►►dinamidinamiččni znani značčaj,aj,
►► interdisciplinarno timsko delo,interdisciplinarno timsko delo,
►►posebnost poloposebnost položžaja znotraj organizacije.aja znotraj organizacije.

Prednosti in slabostiPrednosti in slabosti

►►Prednost je v moPrednost je v možžnosti izvajanja nosti izvajanja 
kompleksnih nalog, motiviranosti zaposlenih kompleksnih nalog, motiviranosti zaposlenih 
za izvajanje nalog, njihovi visoki za izvajanje nalog, njihovi visoki 
usposobljenosti in fleksibilnosti. usposobljenosti in fleksibilnosti. 

►►Slabosti so v nevarnosti podvajanja vodenja, Slabosti so v nevarnosti podvajanja vodenja, 
hipertrofiji vodstva, nevarnosti, da projekti hipertrofiji vodstva, nevarnosti, da projekti 
postanejo sami sebi namen itd.postanejo sami sebi namen itd.
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ProjektnoProjektno--matrimatriččna organizacijska na organizacijska 
strukturastruktura

Prednosti in slabosti Prednosti in slabosti 

►► Prednosti so v tem, da omogoPrednosti so v tem, da omogočča mobilnost ljudia mobilnost ljudi--
hitro premehitro premeššččanje, je fleksibilna in omogoanje, je fleksibilna in omogočča a 
enakopravnost sodelavcev. enakopravnost sodelavcev. 

►► Slabosti pa so v premalo opredeljenih Slabosti pa so v premalo opredeljenih 
pristojnostih, skupnem odlopristojnostih, skupnem odloččanju, bojazni o anju, bojazni o 
neuspehu timskega dela, dvojnem sistemu neuspehu timskega dela, dvojnem sistemu 
vodenja in odgovornosti itd. Od zaposlenih vodenja in odgovornosti itd. Od zaposlenih 
zahteva timsko delo, zavzetost za doseganje ciljev zahteva timsko delo, zavzetost za doseganje ciljev 
in enakopravno sodelovanje je slabo razvito. in enakopravno sodelovanje je slabo razvito. 

MreMrežža podjetija podjetij

►►Vsako podjetje deluje na svojem podroVsako podjetje deluje na svojem področčju, ju, 
kjer pridobiva prednosti, prednosti pa kjer pridobiva prednosti, prednosti pa 
pridobiva tudi zaradi sodelovanja.pridobiva tudi zaradi sodelovanja.

►►Med seboj so povezana elektronsko, Med seboj so povezana elektronsko, 
kratkorokratkoroččne pogodbe zamenjuje dolgorone pogodbe zamenjuje dolgoroččno no 
dogovarjanje in medsebojni odnos. dogovarjanje in medsebojni odnos. 
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Oblikovanje delaOblikovanje dela

►►KroKrožženje med delovnimi nalogami.enje med delovnimi nalogami.
►►Dodajanje oziroma Dodajanje oziroma šširitev delovnih iritev delovnih 

nalog.nalog.
►►Obogatitev dela.Obogatitev dela.
►►Gibljivi delovni Gibljivi delovni ččas.as.

SKUPINSKO DELOSKUPINSKO DELO

Opredelitev pojmov skupina in Opredelitev pojmov skupina in 
timtim

►►SkupinaSkupina je iz dveh ali veje iz dveh ali večč posameznikov, ki posameznikov, ki 
so v medsebojni interakciji oziroma so med so v medsebojni interakciji oziroma so med 
seboj odvisni. seboj odvisni. 

►►ČČlani skupine pridobijo ali oblikujejo skupne lani skupine pridobijo ali oblikujejo skupne 
ali podobne vrednote, staliali podobne vrednote, stališščča, prepria, prepriččanja anja 
in mnenja, cilje in ideale. in mnenja, cilje in ideale. 

►►Poznamo dve vrsti skupin: Poznamo dve vrsti skupin: formalne in formalne in 
neformalne.neformalne.
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Nastajanje skupineNastajanje skupine

►► Oblikovanje skupine ali formiranje. Oblikovanje skupine ali formiranje. 
►► Nasprotovanje ali negiranje.Nasprotovanje ali negiranje.
►► Pristajanje ali normiranje.Pristajanje ali normiranje.
►► Izvajanje ali implementacija.Izvajanje ali implementacija.
►► ZakljuZaključčevanje ali evanje ali rezultiranjerezultiranje..

Oblikovanje skupine ali formiranje Oblikovanje skupine ali formiranje 

►►posamezniki iposamezniki iššččejo svoje mesto in vlogo v ejo svoje mesto in vlogo v 
skupini, skupini, 

►►se spoznavajo med seboj, ocenjujejo drug se spoznavajo med seboj, ocenjujejo drug 
drugega, drugega, 

►►ugotavljajo s kom bi se povezali, ugotavljajo s kom bi se povezali, 
►►ocenjujejo vodjo itd. ocenjujejo vodjo itd. 
►►Poseben pomen ima koliPoseben pomen ima količčina in kakovost ina in kakovost 

informacij, ki jih informacij, ki jih ččlani dobijo. lani dobijo. 

Nasprotovanje ali negiranje Nasprotovanje ali negiranje 

►►ko se je skupina med sabo nekoliko ko se je skupina med sabo nekoliko 
spoznala, se mnogokrat zaspoznala, se mnogokrat začčnejo pojavljati nejo pojavljati 
nasprotovanja med posameznimi nasprotovanja med posameznimi ččlani ter lani ter 
med med ččlani in vodjo, nesodelovanje, lani in vodjo, nesodelovanje, 
posamezniki lahko zavraposamezniki lahko zavraččajo naloge, ajo naloge, 
nekateri nekateri ččlani se lahko izolirajo ipd.  lani se lahko izolirajo ipd.  

►►NasprotjaNasprotja se morajo analizirati in ustrezno se morajo analizirati in ustrezno 
rereššiti, saj je to pogoj za normalno rast iti, saj je to pogoj za normalno rast 
skupine in sodelovanje skupine in sodelovanje ččlanov. lanov. 
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Pristajanje ali normiranje Pristajanje ali normiranje 

►► čče skupina e skupina »»preprežživiivi«« fazo nasprotovanja, se zafazo nasprotovanja, se začčno no 
ččlani povezovati in sodelovati med seboj, lani povezovati in sodelovati med seboj, 

►► sodelovati z vodjo, sodelovati z vodjo, 
►► izraizražžati mnenja, ati mnenja, 
►► vplivati drug na drugega, vplivati drug na drugega, 
►► se povezovati pri delovnih nalogah, se povezovati pri delovnih nalogah, 
►► pojavi se pojavi se žživahnejivahnejšša medsebojna komunikacija; a medsebojna komunikacija; 
►► vodja navadno v tej fazi postane bolj vodja navadno v tej fazi postane bolj 

demokratidemokratiččen, pritegne en, pritegne ččlane skupine k lane skupine k 
sodelovanju itd. sodelovanju itd. 

►► Za to stopnjo je znaZa to stopnjo je značčilna precejilna precejššnja socializacija. nja socializacija. 

Izvajanje ali implementacija Izvajanje ali implementacija 

►►skupina sedaj iskupina sedaj išščče najbolje najboljššo pot za izvajanje o pot za izvajanje 
nalog in za doseganje zastavljenih ciljev; nalog in za doseganje zastavljenih ciljev; 

►►med med ččlani vlada sodelovanje in zaupanje, lani vlada sodelovanje in zaupanje, 
►►vodja posluvodja poslušša mnenja a mnenja ččlanov in prolanov in prožžno vodi no vodi 

skupino, prilagojeno potrebam razliskupino, prilagojeno potrebam različčnih nih 
ččlanov in delovnim nalogam. lanov in delovnim nalogam. 

ZakljuZaključčevanje ali evanje ali rezultiranjerezultiranje

►►Skupina, ki je dosegla cilje lahko ostane Skupina, ki je dosegla cilje lahko ostane 
skupaj in prevzame nove naloge ali se skupaj in prevzame nove naloge ali se 
razpusti in njeni razpusti in njeni ččlani oblikujejo nove lani oblikujejo nove 
skupine. skupine. 
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Oblike delovanja skupineOblike delovanja skupine

►►Sodelovanje.Sodelovanje.
►►Tekmovanje; prijateljsko, Tekmovanje; prijateljsko, nasprotovalnonasprotovalno..
►►NadvladanostNadvladanost..
►►Podrejenost.Podrejenost.

Faze v timskem deluFaze v timskem delu

►► FORMINGFORMING –– zazaččetno stanje se izbere etno stanje se izbere 
skupina, ki je prviskupina, ki je prvičč skupaj.skupaj.

►► STORMING STORMING –– pojavpojav notranje napetosti, ko notranje napetosti, ko 
se se ččlani borijo za vloge. lani borijo za vloge. 

►► NORMING NORMING –– tim zatim začčne ne »»drdržžati skupajati skupaj««..
►► PERFORMINGPERFORMING –– uuččinkovito delo: velika inkovito delo: velika 

stopnja zaupanja in pomostopnja zaupanja in pomočči. i. 
►► DEFORMING (ADJOURNING)DEFORMING (ADJOURNING) –– faza po faza po 

»»razpustitvi timarazpustitvi tima««. . 

Timska vlogaTimska vloga

►►skupek pravil in priskupek pravil in priččakovanj, ki akovanj, ki 
opisujejo vedenje in delovanje opisujejo vedenje in delovanje 
posameznika kot posameznika kot ččlana tima. lana tima. 
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KljuKljuččne vloge ne vloge ččlanov tima lanov tima 

►► 1. 1. CompanyCompany workerworker ((implementerimplementer) ) –– »»izvrizvršševalecevalec««
►► 2. 2. ChairmanChairman ((coordinatorcoordinator) ) –– »»usklajevalecusklajevalec««
►► 3. 3. ShaperShaper –– »»izzivalecizzivalec««
►► 4. 4. InnovatorInnovator ((plantplant) ) –– »»inovatorinovator««
►► 5. 5. ResourceResource investigatorinvestigator –– »»iskalec viroviskalec virov««
►► 6. Monitor6. Monitor--evaluatorevaluator ((criticcritic) ) –– »»ocenjevalecocenjevalec««
►► 7. Team 7. Team workerworker –– »»timski delavectimski delavec««
►► 8. 8. CompleterCompleter--finisherfinisher –– »»zakljuzaključčevalecevalec nalogenaloge««
►► 9. Specialist 9. Specialist –– »»specialistspecialist««

CompanyCompany workerworker ali izvrali izvršševalec evalec 

►►Spreminja zamisli in naSpreminja zamisli in naččrte v praktirte v praktiččne ne 
delovne postopke. delovne postopke. 

►►SistematiSistematiččno in uspeno in uspeššno izvaja dogovorjene no izvaja dogovorjene 
nanaččrte. rte. 

►►Osebnostne poteze so stanoviten in Osebnostne poteze so stanoviten in 
zadrzadržžan. an. 

ChairmanChairman ali usklajevalec ali usklajevalec 

►►Nadzira, kako se tim pomika proti skupnemu Nadzira, kako se tim pomika proti skupnemu 
cilju in pri tem kar najbolje izrablja cilju in pri tem kar najbolje izrablja 
razpolorazpoložžljive vire. ljive vire. 

►►Odkriva timske prednosti in slabosti in skrbi, Odkriva timske prednosti in slabosti in skrbi, 
da vsak da vsak ččlan lahko uporabi svoje najboljlan lahko uporabi svoje najboljšše e 
potenciale. potenciale. 

►►Osebnostne poteze: stanoviten, prevladujoOsebnostne poteze: stanoviten, prevladujočč, , 
ekstrovertiranekstrovertiran. . 
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ShaperShaper ali izzivalec ali izzivalec 

►►Oblikuje smer, v katero tim usmerja svoj Oblikuje smer, v katero tim usmerja svoj 
napor. napor. 

►►Vsa njegova pozornost je usmerjena k Vsa njegova pozornost je usmerjena k 
postavljanju ciljev in prednostnih nalog.postavljanju ciljev in prednostnih nalog.

►►Rad bi vsilil obliko ali vzorec skupinski Rad bi vsilil obliko ali vzorec skupinski 
razpravi ali rezultatom skupinskih razpravi ali rezultatom skupinskih 
dejavnosti. dejavnosti. 

►►Osebnostne poteze: nestrpen, prevladujoOsebnostne poteze: nestrpen, prevladujočč, , 
ekstrovertiranekstrovertiran. . 

InnovatorInnovator ali inovator ali inovator 

►►PospePospeššuje nove ideje in strategije s posebno uje nove ideje in strategije s posebno 
pozornostjo za poglavitna vprapozornostjo za poglavitna vpraššanja. anja. 

►►PoskuPoskušša premagati vse tea premagati vse težžave pri timskem ave pri timskem 
pristopu pri problemih, s katerimi se tim pristopu pri problemih, s katerimi se tim 
sresreččuje. uje. 

►►Osebnostne poteze: prevladujoOsebnostne poteze: prevladujočč, , 
inteligenten, introvertiran. inteligenten, introvertiran. 

ResourceResource investigatorinvestigator ali iskalec ali iskalec 
virov virov 

►► Raziskuje in poroRaziskuje in poročča o idejah, razvoju in a o idejah, razvoju in 
virih zunaj skupine. virih zunaj skupine. 

►► Oblikuje zunanje stike, ki bi lahko koristili Oblikuje zunanje stike, ki bi lahko koristili 
timu, in vodi vsa pogajanja v zvezi s tem. timu, in vodi vsa pogajanja v zvezi s tem. 

►► Osebnostne poteze: stanoviten, Osebnostne poteze: stanoviten, 
prevladujoprevladujočč, , ekstrovertiranekstrovertiran. . 
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MonitorMonitor--evaluatorevaluator ali ocenjevalec ali ocenjevalec 

►►Analizira probleme ter vrednoti ideje in Analizira probleme ter vrednoti ideje in 
predloge, tako da je tim bolje pripravljen na predloge, tako da je tim bolje pripravljen na 
uravnoveuravnoveššene odloene odloččitve. itve. 

►►Osebnostne poteze: inteligenten, Osebnostne poteze: inteligenten, 
stanoviten, introvertiran. stanoviten, introvertiran. 

Team Team workerworker ali timski delavec ali timski delavec 

►►Podpira Podpira ččlane v njihovih molane v njihovih moččnih tonih toččkah kah 
(gradi na predlogih). (gradi na predlogih). 

►►Odpravlja pomanjkljivosti pri posameznih Odpravlja pomanjkljivosti pri posameznih 
ččlanih in izboljlanih in izboljššuje komunikacijo med njimi. uje komunikacijo med njimi. 
Goji kulturo timskega dela. Goji kulturo timskega dela. 

►►Osebnostne poteze: stanoviten, Osebnostne poteze: stanoviten, 
ekstrovertiranekstrovertiran, ne prevladuje. , ne prevladuje. 

CompleterCompleter--finisherfinisher ali ali 
zakljuzaključčevalecevalec naloge naloge 

►►Kolikor je mogoKolikor je mogočče, e, ššččiti tim pred napakami. iti tim pred napakami. 
Skrbi, da se naloga izvrSkrbi, da se naloga izvršši in da se i in da se ččesa ne esa ne 
izpusti. izpusti. 

►►Odkriva tiste vidike dela, ki potrebujejo veOdkriva tiste vidike dela, ki potrebujejo večč
kot obikot običčajno pozornost, in vzdrajno pozornost, in vzdržžuje obuje obččutek utek 
za nujno. za nujno. 

►►Osebnostne poteze: nestrpen, introvertiran. Osebnostne poteze: nestrpen, introvertiran. 
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Vrste timovVrste timov

LoLoččimo:imo:
►►Formalne, Formalne, 
►►virtualne, virtualne, 
►►globalne in globalne in 
►►samousmerjajosamousmerjajoččee se timese time. . 

VODENJEVODENJE

OpredelitevOpredelitev

►►VodenjeVodenje lahko opredelimo kot vplivanje na lahko opredelimo kot vplivanje na 
obnaobnaššanje ali delovanje posameznika in anje ali delovanje posameznika in 
skupine v podjetju ter tako usmerjanja skupine v podjetju ter tako usmerjanja 
njihovega delovanja k postavljenim ciljem. njihovega delovanja k postavljenim ciljem. 

►►Pomembno je, da na zaPomembno je, da na začčetku loetku loččimo pojma imo pojma 
menedmenedžžment in vodenjement in vodenje..
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Vodenje je lahko:Vodenje je lahko:

►►Medosebno, kjer se spraMedosebno, kjer se spraššujemo, kako lahko ujemo, kako lahko 
posamezen vodja vpliva na sodelavce inposamezen vodja vpliva na sodelavce in

►►organizacijsko, kjer se vpraorganizacijsko, kjer se vpraššamo, s katerimi amo, s katerimi 
ukrepi v podjetju, lahko podpremo vodje pri ukrepi v podjetju, lahko podpremo vodje pri 
njihovem delu.njihovem delu.

Vodenje usmerjeno k delovnim Vodenje usmerjeno k delovnim 
nalogamnalogam

►► znaznaččilno podrobno strukturiranje skupne naloge in ilno podrobno strukturiranje skupne naloge in 
opredeljevanje delovnih nalog; opredeljevanje delovnih nalog; 

►► oblikovanje delitve dela v skupini in oblikovanje oblikovanje delitve dela v skupini in oblikovanje 
komunikacijske strukture v skupini, komunikacijske strukture v skupini, 

►► usmerjanje posvetovalnih in odlousmerjanje posvetovalnih in odloččitvenih procesov, itvenih procesov, 
►► sprejemanje odlosprejemanje odloččitev v okviru svojih pristojnosti, itev v okviru svojih pristojnosti, 
►► uresniuresniččevanje leevanje le--teh in teh in 
►► nadzor nad njihovim izvajanjem.nadzor nad njihovim izvajanjem.

V zadovoljstvo usmerjeno vodenjeV zadovoljstvo usmerjeno vodenje

►►poudarja oblikovanje odprtega poudarja oblikovanje odprtega 
komuniciranja in zaupanja v skupini, komuniciranja in zaupanja v skupini, 

►►spodbujanje mospodbujanje moččnega obnega obččutka pripadnosti s utka pripadnosti s 
pomopomoččjo skupinske kulture in jo skupinske kulture in 

►►oblikovanje skupine kot tima ter oblikovanje skupine kot tima ter 
►►usmerjanje posameznika k osebnemu usmerjanje posameznika k osebnemu 

razvoju in tako oblikovanje zadovoljstva ob razvoju in tako oblikovanje zadovoljstva ob 
delu. delu. 
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Stili vodenjaStili vodenja

►►Vodja uporablja izkljuVodja uporablja izključčno statusni polono statusni položžaj aj 
kot nakot naččin usmerjanja podrejenih,in usmerjanja podrejenih,

►►Vodja se opira na statusno, osebnostno in Vodja se opira na statusno, osebnostno in 
strokovno avtoriteto,strokovno avtoriteto,

►►Skupina sama izbira vodjo, ki uporablja Skupina sama izbira vodjo, ki uporablja 
samo strokovno in osebnostno avtoriteto za samo strokovno in osebnostno avtoriteto za 
usmerjanje dela.usmerjanje dela.

Temeljne oblike obnaTemeljne oblike obnaššanja vodijanja vodij

►►strnjeni stilstrnjeni stil kot visoka stopnja usmeritve k kot visoka stopnja usmeritve k 
nalogom in ljudem,nalogom in ljudem,

►►prizadevni stilprizadevni stil z usmeritvijo samo k z usmeritvijo samo k 
nalogom,nalogom,

►►zavzeti, socialno usmerjeni stilzavzeti, socialno usmerjeni stil z usmeritvijo z usmeritvijo 
le k ljudem,le k ljudem,

►►zadrzadržžani stilani stil kot nizka stopnja usmeritve k kot nizka stopnja usmeritve k 
nalogam in ljudem.nalogam in ljudem.

PovePoveččevanje moevanje močči i -- taktiketaktike

►► Uporaba dejstev in podatkov za predstavitev ideje.Uporaba dejstev in podatkov za predstavitev ideje.
►► Prijateljstvo in dobrikanje pred dajanjem ukazov.Prijateljstvo in dobrikanje pred dajanjem ukazov.
►► Razvijanje koalicij in pridobivanje naklonjenosti Razvijanje koalicij in pridobivanje naklonjenosti 

drugih.drugih.
►► Pogajanje kot dogovarjanje za izmenjavo koristi.Pogajanje kot dogovarjanje za izmenjavo koristi.
►► Neposredni pritisk z opozarjanjem, ki zahteva Neposredni pritisk z opozarjanjem, ki zahteva 

posluposluššnost.nost.
►► Iskanje pomoIskanje pomočči pri vii pri viššje postavljenih v hierarhiji v je postavljenih v hierarhiji v 

podjetju.podjetju.
►► Uporaba formalno predpisanih ukrepov.Uporaba formalno predpisanih ukrepov.
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UUččinkovito vodenje v timskem inkovito vodenje v timskem 
deludelu

Elementi vodenja:Elementi vodenja:

►►-- oblikovanje komunikacij,oblikovanje komunikacij,
►►-- delegiranje,delegiranje,
►►-- motiviranje,motiviranje,
►►-- rerešševanje konfliktov. evanje konfliktov. 

Pomen inteligence Pomen inteligence ččustev v ustev v 
zvezi z vodenjemzvezi z vodenjem

►►Prepoznavanje Prepoznavanje ččustev ovirajo razliustev ovirajo različčni ni 
stereotipi in nepoznavanje razlistereotipi in nepoznavanje različčnih kultur. nih kultur. 

►►Pomembno je vzduPomembno je vzduššje odprtega mije odprtega miššljenja in ljenja in 
timskega dela, da lahko vsi timskega dela, da lahko vsi ččlani delujejo lani delujejo 
kreativno in prispevajo ideje. kreativno in prispevajo ideje. 

►►Ko vodja delegira naloge Ko vodja delegira naloge ččlanom se soolanom se soočča z a z 
osebami, ki razmiosebami, ki razmiššljajo drugaljajo drugačče, ravnajo in e, ravnajo in 
obobččutijo drugautijo drugačče. e. 

►►Vodja se prav tako sreVodja se prav tako srečča s svojimi a s svojimi ččustvi, ustvi, 
saj je vodenje samega sebe pogoj za saj je vodenje samega sebe pogoj za 
vodenje drugih. vodenje drugih. 

►►Ko je v tim vkljuKo je v tim vključčenih veenih večč ččlanov, so lanov, so 
odloodloččilni ilni ččustveni odnosi med njimi. ustveni odnosi med njimi. 
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RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI V RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI V 
ORGANIZACIJIORGANIZACIJI

Kadrovski menedKadrovski menedžžmentment

►►je proces, v katerem organizacija je proces, v katerem organizacija 
sistematisistematiččno in integrirano s svojo poslovno no in integrirano s svojo poslovno 
strategijo nastrategijo naččrtuje potrebe po kadrih, rtuje potrebe po kadrih, 

►►kadruje, razvija ter vrednoti svoje kadre, kadruje, razvija ter vrednoti svoje kadre, 
►►jih nagrajuje in jih nagrajuje in 
►►vzdrvzdržžuje z njimi uuje z njimi uččinkovite odnose. inkovite odnose. 

MenedMenedžžment ment ččlovelovešških virovkih virov

►►pomeni upravljanje s kadrovskim znanjem, pomeni upravljanje s kadrovskim znanjem, 
►►sposobnostmi, sposobnostmi, 
►►spretnostmi in spretnostmi in 
►►osebnostnimi lastnostmi. osebnostnimi lastnostmi. 
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Ravnanje z zaposlenimiRavnanje z zaposlenimi

►►obsega planiranje kadrov, obsega planiranje kadrov, 
►►kadrovanje s selekcijo in izborom, kadrovanje s selekcijo in izborom, 
►►razvoj kadrov in njihovo vrednotenja z razvoj kadrov in njihovo vrednotenja z 

motiviranjem in nagrajevanjem tudi motiviranjem in nagrajevanjem tudi 
organizacijski in informacijski model organizacijski in informacijski model 
kadrovske dejavnosti ter kadrovske dejavnosti ter 

►►nanaččela vzdrela vzdržževanja odnosov med evanja odnosov med 
menedmenedžžmentom in zaposlenimi. mentom in zaposlenimi. 

Ravnanje z zaposlenimiRavnanje z zaposlenimi

►► Oblikovanje organizacijske strukture, delovnih mest in Oblikovanje organizacijske strukture, delovnih mest in 
spremljanje uspespremljanje uspeššnosti organizacije.nosti organizacije.

►► NaNaččrtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih.rtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih.
►► Zagotavljanje in spremljanje uspeZagotavljanje in spremljanje uspeššnosti.nosti.
►► Usposabljanje in razvoj zaposlenih, menedUsposabljanje in razvoj zaposlenih, menedžžerjev, erjev, 

menedmenedžžment karier.ment karier.
►► Vrednotenje dela, plaVrednotenje dela, plačče, plae, plaččilo po uspeilo po uspeššnosti, vkljunosti, vključčitev itev 

zaposlenih v odlozaposlenih v odloččanje, komuniciranje z njimi.anje, komuniciranje z njimi.
►► Zagotavljanje zdravstvenega varstva in varstva pri delu ter Zagotavljanje zdravstvenega varstva in varstva pri delu ter 

drudružžbenega standarda.benega standarda.
►► Izvajanje zaposlitvene in osebne administracije, kadrovski Izvajanje zaposlitvene in osebne administracije, kadrovski 

informacijski sistem, formaliziranje politik in programov.informacijski sistem, formaliziranje politik in programov.

Razvoj kadrov v organizacijiRazvoj kadrov v organizaciji

►►KarieraKariera je sredstvo za zadovoljevanje je sredstvo za zadovoljevanje 
osebnih ambicij. osebnih ambicij. 

►►NaNaččrtovanje kariere mora izhajati iz rtovanje kariere mora izhajati iz 
razmirazmiššljanj posameznika o najboljljanj posameznika o najboljšših ih 
momožžnostih za napredovanje in izbiro nostih za napredovanje in izbiro 
ustreznih korakov za dosego teh moustreznih korakov za dosego teh možžnosti. nosti. 
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NaNaččrtovanje kariere je proces, v rtovanje kariere je proces, v 
katerem zaposleni:katerem zaposleni:

►►Spoznajo svoje vrednosti, sposobnosti, Spoznajo svoje vrednosti, sposobnosti, 
prednosti in slabosti.prednosti in slabosti.

►►Pridobijo informacije o moPridobijo informacije o možžnostih nostih 
napredovanja v organizaciji.napredovanja v organizaciji.

►►Opredelijo cilje v karieri.Opredelijo cilje v karieri.
►►NaNaččrtujejo dejavnost za dosego zastavljenih rtujejo dejavnost za dosego zastavljenih 

ciljev.ciljev.

ŽŽivljenjski cikel kariere:ivljenjski cikel kariere:

Deli kariere (Deli kariere (earlyearly (do 30), (do 30), midmid (30(30--40), late 40), late 
(okoli 50), zaklju(okoli 50), zaključček (60)ek (60)

►►Pripravnik (Raziskovanje).Pripravnik (Raziskovanje).
►►Sodelavec (Napredovanje).Sodelavec (Napredovanje).
►►Mentor (VzdrMentor (Vzdržževanje).evanje).
►►Pokrovitelj (Zrela kariera).Pokrovitelj (Zrela kariera).

DriverjevDriverjev model model kariernihkariernih
vzorcevvzorcev

►►NavpiNavpiččna ali vertikalna kariera. na ali vertikalna kariera. 
►►Prehodna ali horizontalna kariera. Prehodna ali horizontalna kariera. 
►►Stalna ali stabilna kariera. Stalna ali stabilna kariera. 
►►Spiralna ali cikliSpiralna ali cikliččna kariera. na kariera. 
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KariernaKarierna sidrasidra

►►TehniTehniččnono--funkcionalno sidro. funkcionalno sidro. 
►►MenedMenedžžersko sidro.ersko sidro.
►►Sidro samostojnosti in neodvisnostiSidro samostojnosti in neodvisnosti..
►►Sidro varnosti in stabilnosti.Sidro varnosti in stabilnosti.
►►Sidro podjetniSidro podjetnišške ustvarjalnosti.ke ustvarjalnosti.

Zakaj sta usposabljanje in Zakaj sta usposabljanje in 
razvoj tako pomembna?razvoj tako pomembna?

►► LaLažžje privabljanje in zadrje privabljanje in zadržžanje.anje.
►► IzboljIzboljššana konkurenana konkurenččnost (produktivnost).nost (produktivnost).
►► Uvajanje novih tehnologij (prilagodljivost).Uvajanje novih tehnologij (prilagodljivost).
►► IzboljIzboljššanje storitev za stranko.anje storitev za stranko.
►► Bolj etiBolj etiččno poslovanje.no poslovanje.
►► HitrejHitrejšša integracija po zdrua integracija po združžitvah in prevzemih.itvah in prevzemih.
►► PovePoveččanje kohezivnosti med razlianje kohezivnosti med različčnimi profili nimi profili 

zaposlenih.zaposlenih.

IzobraIzobražževanje evanje 

►►je naje naččrtno pridobivanje znanja, spretnosti, rtno pridobivanje znanja, spretnosti, 
sposobnosti z nekega podrosposobnosti z nekega področčja (ne za ja (ne za 
konkretno delovno mesto) ter vrednot, konkretno delovno mesto) ter vrednot, 
navad in kritinavad in kritiččnega odnosa nega odnosa –– vzgojna vzgojna 
sestavina (najvesestavina (največčkrat formalno). krat formalno). 
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Usposabljanje Usposabljanje 

►►razumemo kot neko vmesno etapo med razumemo kot neko vmesno etapo med 
izobraizobražževanjem in delom ali kot evanjem in delom ali kot »»dodatni dodatni 
treningtrening«« tistih znanj, sposobnosti in navad, tistih znanj, sposobnosti in navad, 
ki so potrebna za opravljanje doloki so potrebna za opravljanje določčenega enega 
dela v okviru celote neke dejavnosti. dela v okviru celote neke dejavnosti. 

Povezava uPovezava uččenje, izobraenje, izobražževanje evanje 
in usposabljanjein usposabljanje

Poznamo vePoznamo večč vrst usposabljanje:vrst usposabljanje:

►►Obvezno usposabljanje.Obvezno usposabljanje.
►►Strokovno / tehniStrokovno / tehniččno usposabljanje.no usposabljanje.
►►Medosebno usposabljanje in reMedosebno usposabljanje in rešševanje evanje 

problemov.problemov.
►►Razvojno (Razvojno (kariernokarierno) usposabljanje.) usposabljanje.
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NaNaččrtovanje kadrovrtovanje kadrov

►► opredelimo kot proces analize in napovedovanja opredelimo kot proces analize in napovedovanja 
potrebnega prihodnjega stanja in prepoznavanje potrebnega prihodnjega stanja in prepoznavanje 
momožžnosti za renosti za rešševanje morebitnega pomanjkanja evanje morebitnega pomanjkanja 
ustreznih kadrov ali pa njihovega preseustreznih kadrov ali pa njihovega presežžka. ka. 

►► Namen je Namen je ččimbolj predvideti, kdaj in koliko ter imbolj predvideti, kdaj in koliko ter 
kakkakššne delavce bo podjetje potrebovalo  za ne delavce bo podjetje potrebovalo  za 
prihodnje izzive. prihodnje izzive. 

►► Gre za spremljanje, predvidevaje in predlaganje Gre za spremljanje, predvidevaje in predlaganje 
ukrepov v zvezi s tokom ljudi znotraj podjetja. ukrepov v zvezi s tokom ljudi znotraj podjetja. 

NaNaččrt kadrovrt kadrov

►► Napoved povpraNapoved povprašševanja po evanja po ččlovelovešških virihkih virih ali kadrih z ali kadrih z 
vidika potreb poslovanja.vidika potreb poslovanja.

►► Pregled in napovedPregled in napoved (neto) notranje ponudbe, ki odgovarja (neto) notranje ponudbe, ki odgovarja 
na vprana vpraššanje, kakanje, kakššne so nane so našše notranje rezerve za e notranje rezerve za 
izpolnjevanje zahtev trenutne in prihodnje poslovne izpolnjevanje zahtev trenutne in prihodnje poslovne 
aktivnosti.aktivnosti.

►► Pregled in napoved zunanje ponudbe.Pregled in napoved zunanje ponudbe. Ta faza zajema Ta faza zajema 
pregled in napoved gibanja trga kot celote, pregled in pregled in napoved gibanja trga kot celote, pregled in 
napoved relativnega polonapoved relativnega položžaja obravnavane organizacije in aja obravnavane organizacije in 
pregled ter napoved razvitosti posrednikov na trgu delovne pregled ter napoved razvitosti posrednikov na trgu delovne 
sile.sile.

►► Napoved preseNapoved presežžka ali primanjkljaja ka ali primanjkljaja ččlovelovešških virovkih virov ali ali 
kadrov ter predlog za rekadrov ter predlog za rešševanje tega neravnovesja.evanje tega neravnovesja.

Pridobivanje, izbiranje in Pridobivanje, izbiranje in 
uvajanje sodelavcevuvajanje sodelavcev

►► Notranji viri (objava prostih delovnih mest, napredovanja, rotacNotranji viri (objava prostih delovnih mest, napredovanja, rotacije,...).ije,...).
►► OglaOglašševanje na javnih mestih in v sredstvih javnega obveevanje na javnih mestih in v sredstvih javnega obveššččanja.anja.
►► Neposredno (samoiniciativno) javljanje kandidatov: na vrata in pNeposredno (samoiniciativno) javljanje kandidatov: na vrata in preko reko 

ee--popoššte.te.
►► PriporoPriporoččila s strani ila s strani ččlanov organizacije.lanov organizacije.
►► Stiki s Stiki s ššolami in fakultetami.olami in fakultetami.
►► ŠŠtipendiranje in pripravnitipendiranje in pripravnišštvo.tvo.
►► Dnevi odprtih vrat.Dnevi odprtih vrat.
►► KarierniKarierni sejmi (npr. Moja Kariera 09).sejmi (npr. Moja Kariera 09).
►► Javne sluJavne služžbe za zaposlovanje (Zavod za zaposlovanje).be za zaposlovanje (Zavod za zaposlovanje).
►► Zasebne agencije za zaposlovanje (lovci na glave).Zasebne agencije za zaposlovanje (lovci na glave).
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Kandidata lahko preverimo s:Kandidata lahko preverimo s:

►►InteligenInteligenččnimi testi.nimi testi.
►►Testi fiziTesti fiziččnih sposobnosti.nih sposobnosti.
►►Testi sposobnosti za uTesti sposobnosti za uččenje.enje.
►►Testi osebnostnih lastnosti.Testi osebnostnih lastnosti.
►►Testi interesov.Testi interesov.
►►Testi znanja za delovno mesto.Testi znanja za delovno mesto.
►►Testi vedenjskih vzorcev.Testi vedenjskih vzorcev.

UvajanjeUvajanje

►►sistematisistematiččen formalen ali neformalen en formalen ali neformalen 
program, s katerim delavcu predstavimo program, s katerim delavcu predstavimo 
njegove delovne obveznosti, sodelavce in njegove delovne obveznosti, sodelavce in 
organizacijo. organizacijo. 

Cilji uvajanjaCilji uvajanja

►►pri novem delavcu ustvariti pozitiven vtis o pri novem delavcu ustvariti pozitiven vtis o 
organizaciji in delu, organizaciji in delu, 

►►posredovati potrebne informacije za posredovati potrebne informacije za 
uspeuspeššno delo, no delo, 

►►pospepospeššiti socializacijo (ustvariti nove iti socializacijo (ustvariti nove 
odnose), odnose), 

►►zagotoviti vezagotoviti veččjo varnost pri delu, jo varnost pri delu, 
►►zagotoviti hitro doseganje potrebne zagotoviti hitro doseganje potrebne 

uspeuspeššnosti in unosti in uččinkovitosti pri delu. inkovitosti pri delu. 
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KULTURA IN ETIKAKULTURA IN ETIKA

Organizacijska kulturaOrganizacijska kultura

►►je le ena globljih, najbolj razje le ena globljih, najbolj razšširjenih in irjenih in 
najvplivnejnajvplivnejšših dimenzij organizacijske klime. ih dimenzij organizacijske klime. 

►►Pomeni celoto spoznanjPomeni celoto spoznanj, ki so za , ki so za ččloveka loveka 
podlaga pri smiselni interpretaciji izkupodlaga pri smiselni interpretaciji izkuššenj in enj in 
oblikovanje bodooblikovanje bodoččega delovanja. ega delovanja. 

►►Kulturo sestavljajo:Kulturo sestavljajo: nazori, vrednote, pravila nazori, vrednote, pravila 
vedenja, norme, simboli, ipd. vedenja, norme, simboli, ipd. 

Ravni kultureRavni kulture

►►Prva raven Prva raven –– proizvodi.proizvodi.
►►Druga raven Druga raven –– vrednote.vrednote.
►►Tretja raven Tretja raven -- temeljne predpostavke, ki so temeljne predpostavke, ki so 

najgloblja raven najgloblja raven 
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Dve razseDve razsežžnosti organizacijske nosti organizacijske 
kulturekulture

►►Prva je Prva je ččasovni horizontasovni horizont spreminjanja spreminjanja 
organizacijske kulture.organizacijske kulture.

►►Druga razseDruga razsežžnostnost pa je povezana z pa je povezana z 
vplivno skupino, ki organizacijsko kulturo vplivno skupino, ki organizacijsko kulturo 
oblikuje in ima na njo vpliv. oblikuje in ima na njo vpliv. 

Nastajanje organizacijske Nastajanje organizacijske 
kulturekulture

►►skupinska dinamika, skupinska dinamika, 
►►vodenje in vodenje in 
►►uuččenje. enje. 

Skupinska dinamikaSkupinska dinamika

►►Proces vzpostavljanja skupnega Proces vzpostavljanja skupnega 
pomenskega okvirja. pomenskega okvirja. 

►►MoMočč in kompleksnost kulturein kompleksnost kulture neke neke 
skupine ocenjujemo glede na skupine ocenjujemo glede na šštevilo norm, tevilo norm, 
stopnjo njihove stabilnosti in medsebojne stopnjo njihove stabilnosti in medsebojne 
povezanosti. povezanosti. 
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Vloga vodje v skupiniVloga vodje v skupini

►►Oblikovanje in ohranjanje skupine ter njeno Oblikovanje in ohranjanje skupine ter njeno 
vzdrvzdržževanje.evanje. Sem spada sooblikovanje Sem spada sooblikovanje 
standardov in norm, integracija skupine ter standardov in norm, integracija skupine ter 
njeno podpiranje, itd.njeno podpiranje, itd.

►►Vsakodnevno delo v skupiniVsakodnevno delo v skupini kot je kot je 
pridobivanje in dajanje informacij, mnenj, pridobivanje in dajanje informacij, mnenj, 
preverjanje konsenza, odlopreverjanje konsenza, odloččanje in nadzor, anje in nadzor, 
itd.itd.

Kultura kot proizvod uKultura kot proizvod uččenjaenja

►►Skupinski proces uSkupinski proces uččenja je bolj kompleksen enja je bolj kompleksen 
kot individualni nakot individualni naččin uin uččenja. enja. 

►►V njem V njem ččlani organizacije ali skupine lani organizacije ali skupine 
pridobivajo podobne napridobivajo podobne naččine percepcije, ine percepcije, 
obobččutenja in obnautenja in obnaššanja. anja. 

Dva tipa uDva tipa uččenja glede na posledice enja glede na posledice 
za stabilnost nauza stabilnost nauččenega:enega:

►►UUččenje v situaciji pozitivnega reenje v situaciji pozitivnega rešševanja evanja 
problemovproblemov. To u. To uččenje vodi v krepitev enje vodi v krepitev 
naunauččenega, enega, čče ree reššitev deluje dlje itev deluje dlje ččasa.asa.

►►UUččenje v situaciji izogibanja napetostimenje v situaciji izogibanja napetostim, ki , ki 
tudi proizvaja pozitivno krepitev nautudi proizvaja pozitivno krepitev nauččenega. enega. 
ČČe napetost ustrezno zmanje napetost ustrezno zmanjššamo, s tem amo, s tem 
prepreprepreččimo negativne posledice, ki jih imo negativne posledice, ki jih 
napetost povzronapetost povzročča.a.
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Vloga vodstva pri nastajanju Vloga vodstva pri nastajanju 
organizacijske kultureorganizacijske kulture

►►neposredni mehanizmi neposredni mehanizmi artikulacijeartikulacije
kulture in kulture in 

►►posredni mehanizmi posredni mehanizmi artikulacijeartikulacije
kulture.kulture.

Med neposredne mehanizme Med neposredne mehanizme 
spadajo:spadajo:

►►Sistem posveSistem posveččanja pozornostianja pozornosti vodstva vodstva 
najrazlinajrazliččnejnejššim vidikom organizacijskega im vidikom organizacijskega 
žživljenja (ivljenja (ččemu vodstvo posveemu vodstvo posvečča pozornost) a pozornost) 
in nadzor, ki ga izvaja. in nadzor, ki ga izvaja. 

►►Reakcije vodilnih na kritiReakcije vodilnih na kritiččne dogodkene dogodke in in 
krize v organizaciji. Zaposleni se kolektivno krize v organizaciji. Zaposleni se kolektivno 
uuččijo in pomnijo. Pomembno je, na kakijo in pomnijo. Pomembno je, na kakššen en 
nanaččin se obvladujejo konflikti, in se obvladujejo konflikti, alocirajoalocirajo
sredstva, strukturira mosredstva, strukturira močč itd.itd.

►► NatanNatanččno oblikovanje vloge vodje.no oblikovanje vloge vodje. Neformalna Neformalna 
sporosporoččila vodstva so zelo pomembni mehanizmi ila vodstva so zelo pomembni mehanizmi 
uuččenja in sporoenja in sporoččanja kulture, zato je obnaanja kulture, zato je obnaššanje anje 
vodij v tem smislu odlovodij v tem smislu odloččilno.ilno.

►► Kriteriji za napredovanje, kadrovanje, upokojitev in Kriteriji za napredovanje, kadrovanje, upokojitev in 
ekskomunikacijoekskomunikacijo.. Visoko stopnjo sporoVisoko stopnjo sporoččilnosti nosi ilnosti nosi 
delovanje, ki se nagrajuje ali graja. Vodenje je delovanje, ki se nagrajuje ali graja. Vodenje je 
tako zelo tako zelo konsitentnokonsitentno. Najpomembnej. Najpomembnejšši element i element 
utrjevanja in ohranjanja organizacije kulture pa so utrjevanja in ohranjanja organizacije kulture pa so 
sistemi kadrovanja.sistemi kadrovanja.
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Med posredne mehanizme pa Med posredne mehanizme pa 
priprišštevamo:tevamo:

►►Organizacijsko obliko in strukturo.Organizacijsko obliko in strukturo.
►►NajrazliNajrazliččnejnejšši sistemi in rutinski postopki v i sistemi in rutinski postopki v 

organizaciji.organizaciji. Najbolj vidni del Najbolj vidni del žživljenja v ivljenja v 
organizaciji so rutine, postopki, poroorganizaciji so rutine, postopki, poroččila, ila, 
naloge, vse, kar je potrebno opraviti. Ti naloge, vse, kar je potrebno opraviti. Ti 
postopki omogopostopki omogoččajo dolgoroajo dolgoroččno no 
predvidljivost in s tem zmanjpredvidljivost in s tem zmanjššujejo ujejo 
negotovost in nepredvidljivost v negotovost in nepredvidljivost v 
medsebojnem delovanju zaposlenih.medsebojnem delovanju zaposlenih.

►► Zgodbe, mite, parabole o pomembnih dogodkih in Zgodbe, mite, parabole o pomembnih dogodkih in 
ljudeh v organizaciji.ljudeh v organizaciji. Gre za sekundarne Gre za sekundarne 
mehanizme. Ko se organizacija razvije, se del mehanizme. Ko se organizacija razvije, se del 
njene zgodovine prelije v zgodbe. Te zgodbe lahko njene zgodovine prelije v zgodbe. Te zgodbe lahko 
pospepospeššujejo kulturo in socializirajo nove ujejo kulturo in socializirajo nove ččlane.lane.

►► Formalna staliFormalna stališščča in trditve o organizacijski a in trditve o organizacijski 
filozofiji.filozofiji. So znak natanSo znak natanččnih stalinih stališščč in vrednot in vrednot 
vodstva in imajo tako relativno omejeno razlagalno vodstva in imajo tako relativno omejeno razlagalno 
momočč pri analizi organizacijske kulture. Te formalne pri analizi organizacijske kulture. Te formalne 
trditve imajo vlogo programa za pridobivanje tistih trditve imajo vlogo programa za pridobivanje tistih 
ččlanov v organizaciji, ki se s tem programom ne lanov v organizaciji, ki se s tem programom ne 
strinjajo.strinjajo.

Tipologije organizacijske kultureTipologije organizacijske kulture

►►stabilni, stabilni, 
►►reaktivni, reaktivni, 
►►anticipativnianticipativni, , 
►►eksploativnieksploativni in ustvarjalni tip kulture.in ustvarjalni tip kulture.
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Stabilni tip kultureStabilni tip kulture

►►ččlani podjetja so introvertirani, lani podjetja so introvertirani, 
►►usmerjeni v preteklost in imajo zelo velik usmerjeni v preteklost in imajo zelo velik 

odpor do sprememb. odpor do sprememb. 
►►Njihov cilj je ohranjanje poloNjihov cilj je ohranjanje položžaja status aja status quoquo. . 

Reaktivni tipReaktivni tip

►► introvertirano usmerjen, introvertirano usmerjen, 
►►so pa so pa ččlani usmerjeni v sedanjost inlani usmerjeni v sedanjost in
►► pripravljeni na minimalno tveganje. pripravljeni na minimalno tveganje. 

EksploativniEksploativni tiptip

►►ččlani usmerjeni navzven in nenehno ilani usmerjeni navzven in nenehno iššččejo ejo 
spremembe. spremembe. 

►►Cilj je s spremembami zmanjCilj je s spremembami zmanjššati ati 
neprinepriččakovane nevarnosti. akovane nevarnosti. 

►►Nenehno Nenehno žželijo biti v akciji. elijo biti v akciji. 
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Usklajevalni tipUsklajevalni tip

►►ččlani usmerjeni navzven, v prihodnost, lani usmerjeni navzven, v prihodnost, 
katero prikatero priččakujejo, akujejo, 

►►bolje pa bi bilo, da bi jo sami oblikovali. bolje pa bi bilo, da bi jo sami oblikovali. 

DealDeal in Kennedy in Kennedy -- tipologijatipologija

►►prodajna ali poslovna kultura,prodajna ali poslovna kultura,
►►ššpekulativna kultura, pekulativna kultura, 
►►procesna kultura,procesna kultura,
►►sistemska kultura.sistemska kultura.

Prodajna ali poslovna kulturaProdajna ali poslovna kultura

►►predvideva, da je tveganje relativno majhno predvideva, da je tveganje relativno majhno 
in povratna informacija hitra, znain povratna informacija hitra, značčilnost ilnost 
podjetij s to kulturo je pragmatipodjetij s to kulturo je pragmatiččnost. nost. 

►►ČČlani so usmerjeni k hitrim odlolani so usmerjeni k hitrim odloččitvam, delu itvam, delu 
v timu in razvijanju obv timu in razvijanju obččutka lojalnosti in utka lojalnosti in 
pripadnosti podjetju. pripadnosti podjetju. 

►►Pomanjkljivost je, da v ospredje stopa Pomanjkljivost je, da v ospredje stopa 
kolikoliččina na ina na šškodo kakovosti. kodo kakovosti. 
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ŠŠpekulacijskapekulacijska kulturakultura

►►tveganje veliko in povratna informacija je tveganje veliko in povratna informacija je 
hitra. hitra. 

►►V ospredju je hiter zasluV ospredju je hiter zaslužžek. ek. 
►►Bolj kot potrpeBolj kot potrpežžljivost in preudarnost sta ljivost in preudarnost sta 

cenjeni hitrost in konkurencenjeni hitrost in konkurenččna kreativnost.na kreativnost.
►► To je podjetje posameznika, ki To je podjetje posameznika, ki žželi uspeti. eli uspeti. 

Procesna kulturaProcesna kultura

►► tveganje majhno, povratna informacija pa je tveganje majhno, povratna informacija pa je 
popoččasna. asna. 

►► Ta kultura je najbolj primerna za upravne sluTa kultura je najbolj primerna za upravne služžbe, be, 
velika podjetja in administracijo. V ospredje stopa velika podjetja in administracijo. V ospredje stopa 
nanaččin opravljanja naloge ne pa rezultat. in opravljanja naloge ne pa rezultat. 

►► Ta podjetja so previdna, malenkostna in Ta podjetja so previdna, malenkostna in 
prilagodljiva. prilagodljiva. 

►► OdloOdloččitve se pripravljajo poitve se pripravljajo poččasi in natanasi in natanččno. no. 
►► Taka kultura je znaTaka kultura je značčilna za upravni aparat. ilna za upravni aparat. 

Sistemska kulturaSistemska kultura

►►znaznaččilna veliko tveganje in poilna veliko tveganje in poččasne asne 
povratne informacije. povratne informacije. 

►►Veliko tveganje lahko zelo ogroVeliko tveganje lahko zelo ogrožža prea prežživetje ivetje 
podjetja. podjetja. 

►►OdloOdloččitve se sprejemajo na vrhu, poudarek itve se sprejemajo na vrhu, poudarek 
je na izkuje na izkuššnjah. njah. 

►►V takem podjetju je nemogoV takem podjetju je nemogočče narediti hitro e narediti hitro 
kariero. kariero. 
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Oblikovanje organizacijske Oblikovanje organizacijske 
kulturekulture

►►analiza, analiza, 
►►vrednotenje in vrednotenje in 
►►oblikovanje kulture.oblikovanje kulture.

Analiza kultureAnaliza kulture

►► ugotavljanje razliugotavljanje različčnih izraznih oblik obstojenih izraznih oblik obstoječče e 
kulture.  kulture.  

►► Prva raven so dejavniki okolja, kot so tehnoloPrva raven so dejavniki okolja, kot so tehnološške ke 
in ekonomske in ekonomske dolodoloččjivkejivke na eni strani in druna eni strani in družžbene bene 
ter kulturne ter kulturne dolodoloččljivkeljivke na drugi strani. na drugi strani. 

►► Druga raven so dejavniki menedDruga raven so dejavniki menedžžmenta, kot so menta, kot so 
strategije, cilji, strukture in procesi ter sistem strategije, cilji, strukture in procesi ter sistem 
vodenja. vodenja. 

►► Tretja raven so kljuTretja raven so ključčni dejavniki kulture, kot so ni dejavniki kulture, kot so 
osebnostne znaosebnostne značčilnosti menedilnosti menedžžerjev, obierjev, običčaji, aji, 
simboli in komuniciranje. simboli in komuniciranje. 

Tehnike zbiranja podatkov so:Tehnike zbiranja podatkov so:

►►analize dokumentov, analize dokumentov, 
►►obhod podjetja, obhod podjetja, 
►►vpravpraššalniki, s katerimi ugotavljamo alniki, s katerimi ugotavljamo 

usmeritev podjetja, usmeritev podjetja, 
►►opazovanje sestankov in pogovori. opazovanje sestankov in pogovori. 
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Vrednotenje kultureVrednotenje kulture

►►Prvi korak je sistematiPrvi korak je sistematiččno preuno preuččevanj evanj 
strategije in ciljev podjetja, pa tudi drugih strategije in ciljev podjetja, pa tudi drugih 
situacijskih dejavnikov in opredeljevanje situacijskih dejavnikov in opredeljevanje 
zahtev, ki jih uresnizahtev, ki jih uresniččevanje strategije evanje strategije 
postavlja pred organizacijsko kulturo. postavlja pred organizacijsko kulturo. 

►►Drugi korak je ugotavljanje ujemanja sli Drugi korak je ugotavljanje ujemanja sli 
razhajanja med zahtevami, ki jih strategija razhajanja med zahtevami, ki jih strategija 
in cilji postavljajo organizacijski kulturi in in cilji postavljajo organizacijski kulturi in 
ugotovljeno organizacijsko kulturo. ugotovljeno organizacijsko kulturo. 

DoseDosežženi rezultati so lahko:eni rezultati so lahko:

►►strategije in cilji ter organizacijska kultura so strategije in cilji ter organizacijska kultura so 
med seboj usklajeni; med seboj usklajeni; 

►►organizacijska kultura ne ustreza organizacijska kultura ne ustreza 
strategijam in ciljem in strategijam in ciljem in 

►► izrazita organizacijska kultura v podjetju ne izrazita organizacijska kultura v podjetju ne 
obstaja. obstaja. 

Oblikovanje kultureOblikovanje kulture

►►Prva nalogaPrva naloga je opredelitev teje opredelitev težžiišščča delovanja. a delovanja. 
DoloDoloččijo se kljuijo se ključčna podrona področčja razhajanj med ja razhajanj med 
strategijo in organizacijsko kulturo. Osnova strategijo in organizacijsko kulturo. Osnova 
so rezultati faze ocenjevanja. so rezultati faze ocenjevanja. 

►►Druga nalogaDruga naloga je izdelava osnov za njeno je izdelava osnov za njeno 
oblikovanje. V ta sklop uvroblikovanje. V ta sklop uvrššččamo izpeljavo amo izpeljavo 
in sprejem nujnih ukrepov, ki jih sproin sprejem nujnih ukrepov, ki jih sprožži i 
vodstvo podjetja.  vodstvo podjetja.  
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►►Tretja nalogaTretja naloga je aktivno oblikovanje je aktivno oblikovanje 
organizacijske kulture. Delo temelji na organizacijske kulture. Delo temelji na 
timskem delu. Izdela se akcijski natimskem delu. Izdela se akcijski naččrt za rt za 
oblikovanje. oblikovanje. 

►►ČČetrti koraketrti korak obsega kontrolo in spremlja obsega kontrolo in spremlja 
potek akcijskega napotek akcijskega naččrta delovne skupine. rta delovne skupine. 
Podoben postopek poteka tudi pri Podoben postopek poteka tudi pri 
spreminjanju organizacijske kulture. spreminjanju organizacijske kulture. 

EtikaEtika

►►EtikaEtika je filozofska panoga, ki se ukvarja s je filozofska panoga, ki se ukvarja s 
tematiko tematiko »»ččlovelovešškega hotenja in ravnanja z kega hotenja in ravnanja z 
vidika dobrega in zla, moralnega in vidika dobrega in zla, moralnega in 
nemoralneganemoralnega««

►►Etika podjetjaEtika podjetja obravnava merila ravnanja obravnava merila ravnanja 
podjetja glede na dobro in zlo podjetja glede na dobro in zlo 

Etika menedEtika menedžžmentamenta obsega obsega 
problem na treh ravneh:problem na treh ravneh:

►►etika do zunanjegaetika do zunanjega okolja organizacije, kot okolja organizacije, kot 
so razmerja s poslovnimi partnerji, so razmerja s poslovnimi partnerji, 
konkurenti, konkurenti, 

►►etika znotraj podjetja, etika znotraj podjetja, 
►►osebne dileme menedosebne dileme menedžžerjev. erjev. 
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Omejitve etiOmejitve etiččnostinosti

►► nemarnost, nemarnost, 
►► neznanje ali nizka stopnja osebnega neznanje ali nizka stopnja osebnega 

etietiččnega razvoja menednega razvoja menedžžerjev; erjev; 
►► pretirani pritiski upravljavcev na uspepretirani pritiski upravljavcev na uspeššnost, nost, 

neprimerna urejenost organizacije, neprimerna urejenost organizacije, 
►► neustrezno vodenje, klima in kultura; neustrezno vodenje, klima in kultura; 
►► pretirani pritisk konkurence, pretirani pritisk konkurence, 
►► znaznaččilnosti kultur in ilnosti kultur in 
►► spremenljivosti zunanjih okolij organizacijespremenljivosti zunanjih okolij organizacije

IzboljIzboljššave etiave etiččnostinosti

►►zavzetost, zavzetost, 
►►znanje in znanje in 
►►visoka stopnja osebnega etivisoka stopnja osebnega etiččnega nega 

razvoja menedrazvoja menedžžerjev.erjev.

NajpomembnejNajpomembnejšše lastnosti e lastnosti 
poslovneposlovnežža a 

►►strokovnost, strokovnost, 
►►zaupnost, zaupnost, 
►►popošštenost, tenost, 
►►resniresniččnost in nost in 
►►prizadevnost.prizadevnost.
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Kodeks poklicne etike Kodeks poklicne etike 

►►DoloDoločča minimalne standarde upravljanja in a minimalne standarde upravljanja in 
izvajanja posameznih dejavnosti, za katero izvajanja posameznih dejavnosti, za katero 
je bil izdelan. je bil izdelan. 

►►DoloDoločča jasna stalia jasna stališščča javnosti, kaj lahko a javnosti, kaj lahko 
upraviupraviččeno prieno priččakuje od doloakuje od določčenega poklica enega poklica 
oz. dejavnosti. oz. dejavnosti. 

Hvala!Hvala!
VpraVpraššanja?anja?

SreSreččno na izpitu.no na izpitu.


