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1. MENEDŽMENT ALI RAVNANJE 
 
V tem poglavju boste spoznali pojem menedžment ali ravnanje ter proces ravnanja na 
ravni posameznika in podjetja. Vsak dan se srečujemo s pojmom menedžment, pa res 
vemo kaj pomeni? Spoznali boste faze ravnalnega procesa in tako tudi naloge 
menedžerja ter poslovnega sekretarja in pojem kakovost ter odličnost. Na koncu 
poglavja so podane teme za razmišljanje, priporočena in uporabljena literatura ter 
izpitna vprašanja. 
 
    1.1. Opredelitev pojma 
 
Avtorji pojem menedžment ali ravnanje opredeljujejo različno, verjetno zaradi načina 
uporabe v praksi. Za študijske potrebe bomo govorili o ravnanju, seveda pa ni narobe 
če ga imenujemo management ali menedžment. Lipovec ga opredeli iz treh različnih 
zornih kotov (Lipovec, 1987, str. 134-136 in 229): 

• Ravnanje je usklajevanje tehnično razdeljenega dela ali bolje, usklajevanje 
procesov in struktur. Usklajevanje je del naloge ravnateljev, naloge posameznih 
izvajalcev ostanejo del uresničevanja cilja gospodarjenja (tehnična opredelitev).  

• Ravnanje je izvrševanje politik in interesov vodstva podjetja (socio-
ekonomska opredelitev). Ravnatelji so svojo nalogo prejeli od upravljanja, 
katerega izvršilni in zaupniški organ so. 

• Ravnanje je proces načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontrole 
(procesna opredelitev).  

 
Upravljalni in ravnalni proces ne moreta biti vsebinsko ločena. Celoten proces se 
začne z upravljanjem in nadaljuje z ravnanjem. Slika 1 prikazuje povezavo ravnanja 
na ravni posameznika in na ravni podjetja. Na ravni podjetja je predstavljen poslovni 
proces sestavljen iz načrtovanja, izvajanja in kontrole poslovnih funkcij, s ciljem doseči 
postavljeni cilj podjetja. Na ravni posameznika je predstavljen proces načrtovanja, 
uveljavljanja in kontrole z namenom doseči cilj podjetja. Izvajanje poslovanja podjetja 
je mogoče le s pomočjo povezanih posameznikov v združbi, zato je za izvajanje 
poslovanja pomembna uveljavljena organizacija.  
 
Slika 1: Faze ravnalnega procesa na ravni podjetja in ravni posameznika 
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Vir: Rozman, Sitar, 2007. 
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     1.2. Faze ravnalnega procesa 
 
Ena izmed temeljnih faz ravnalnega procesa je načrtovanje poslovanja, ki pomeni 
zamišljanje delovanja vnaprej, rezultat tega delovanja in samo izvedbo, ki naj bo v 
skladu z določeno vnaprej zamišljeno idejo. Gre za nenehno sistematično, zavestno in 
smotrno zamišljanje bodočega poslovanja, bodočih stanj, usklajevanje delov poslovanj 
z namenom da se preprečijo problemi in da se doseže uspešnost poslovanja. Vendar 
podjetje rezultatov ne doseže le z ravnanjem poslovanja podjetja, pomembni so 
posamezniki, ki izvršujejo naloge in so povezani pri svojem delovanju. Gre za dve 
ravni načrtovanja: načrtovanje poslovanja in načrtovanje organizacije. 
 
Načrtovanje se začne z ugotovitvijo obstoječega poslovanja, imenuje se analiza 
poslovanja. Pokaže nam težave in prednosti v poslovanju. V drugem koraku 
načrtovanja upoštevamo okolje in druge dejavnike. Nato se opredeli želeno stanje 
podjetja in poslovni cilji. Za dosego ciljev si podjetje postavi strategije. 
 
Načrtuje se na strateški in organizacijski ravni podjetja. Rezultat načrtovanja je tudi 
vzpostavitev načrtovane organizacijske strukture. Ker v združbo povezani 
posamezniki izvajajo poslovne funkcije podjetja morajo ravnatelji določiti njihove 
naloge, odgovornost in avtoriteto ter vse našteto usklajeno komunicirati zaposlenim 
upoštevajoč tudi dinamiko poslovnega okolja in organizacijske procese. 
 
Proces ravnanja se nadaljuje z uveljavljanjem organizacije, ki se vzpostavi s 
kadrovanjem, motiviranjem in komuniciranjem. Dejanska organizacija je tako 
sestav medsebojnih razmerij med ljudmi in zagotavlja obstoj združbe, njene posebne 
značilnosti in uresničevanje ciljev, ki so v združbi usklajeni.  
 
Ravnatelj ima pomembno nalogo – ravnanje z zmožnostmi zaposlenih. Ena izmed 
nalog ravnatelja je tako tudi kadrovanje. Lipovec pravi, da je kadrovanje nabor, 
izbiranje, najemanje, izobraževanje, premeščanje, napredovanje in upokojevanje in 
odpuščanje delavcev (1987, str. 273). Pri kadrovanju ni pomembno le tehnično znanje 
in strokovnost, ampak tudi lastnosti ljudi, da bodo lahko vzpostavili prava in 
predvidena razmerja med sabo in bo združba lahko delovala v skladu z načrtom. Z 
naborom pri kadrovanju dobimo kandidate, nato jih podjetje še nadalje izobražuje. 
Sledi izbor in namestitev ljudi na delovna mesta, kjer dobijo pooblastila in dolžnosti. 
Če kandidati niso popolnoma pravi, se jih naknadno lahko premešča. Pomembne so 
naložbe v kadre, ki sicer podjetje stanejo, so pa dolgoročna investicija in zato 
konkurenčna prednost. Kadri prinašajo združbi dodano vrednost.  
 
Vodenje (angleško leadership) je razvito sredstvo uveljavljanja ter je spretnost 
vplivanja na druge s komuniciranjem, da bi sodelovali in tako uresničevali zastavljene 
cilje podjetja. Za ravnalni proces je pomembno, ne smemo pa ga z njim enačiti. Je 
njegov pomemben sestavni del, in tako orodje uresničevanja organizacije ter 
uveljavljanja poslovanja.  
 
Zadnja faza ravnalnega procesa je kontroliranje. Kontrola je naloga ravnatelja, z njo 
se kontrolira na ravni posameznika razmerja, odnose med ljudmi, uveljavljanje 
načrtovane organizacije, kulture združbe, zaposlene in vodjo. Temeljna strokovna 
načela kontrole so preudarnost, resničnost, razumnost, pravočasnost, odgovornost in 
ločevanje operativnih nalog od evidenc.  
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Kontroliranje poslovanja na ravni podjetja pa pomeni ugotavljanje rezultatov, kaj je bilo 
narejeno, merjenje in ocenjevanje delovanja, ukrepanje, da bi zagotovili uresničitev 
postavljenih ciljev in načrta v fazi načrtovanja poslovanja in tudi organizacije. Njegova 
naloga je, odkriti ovire, ki so nastale že v koraku uveljavljanja. 
 
    1.3. Menedžer in poslovni sekretar 
 
Poslovni sekretar samostojno vodi pisarno in pomaga menedžerju pri upravljanju 
nalog. Upravljanje zajema načrtovanje nalog, organiziranje, komuniciranje, motiviranje 
in nadzor nad opravljanjem nalog, hkrati pa je s svojim položajem vez med 
menedžerjem in zaposlenimi. 
 
Načrtovanje nalog zajema vodenje dnevnika aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti, 
organiziranje zajema zagotavljanje psihofizičnih pogojev za delo, komuniciranje 
zajema pomoč pri posredovanju idej in informacij, potrebnih za delo podrejenih, 
motivirane zajema aktivno povezovanje menedžerja z zaposlenimi, nadzor pa 
preverjanje izvajanja aktivnosti glede na dogovore in sprejete načrte. Uspešno 
sodelovanje obeh temelji na poznavanju nadrejenega menedžerja, poznavanju sebe 
in izkoriščanju sinergije na delu. 
 
   1.4. Merila iz vidika kakovosti 
 
   1.4.1. Pojem kakovosti 
 
Kakovost že dolgo ni več omejena samo na kakovost v tehnično-tehnološkem smislu 
(skladnost s specifikacijami in standardi) in na potrošno zadovoljstvo odjemalcev. 
Poudariti je potrebno, da gre tudi za odnose znotraj podjetja, med podjetjem in 
njegovim okoljem in za odnose v družbi. Gre za neopredmeteno, toda zaznavno 
neločljivo povezano blaginjo življenja, poslovanja in delovanja družbe kot celote. 
 
Celovito obvladovanje kakovosti (Total Quality Management-TQM) ni samo novo 
razumevanje koncepta kakovosti in razširjanje njene uporabe, to je tudi način 
delovanja oziroma proces.  Je nepretrgan proces usklajenih dejanj izboljšav s ciljem 
povečati napredek podjetja ter doseganje odločnih rezultatov, ki popolnoma 
zadovoljujejo kupce. Celovito obvladovanje kakovosti je proces nenehnega napredka 
celotnega podjetja in vsakogar na njegovem strokovnem področju ali položaju. Gre za 
trajno in ves čas obnavljajoče se prizadevanje, kajti v mednarodnem konkurenčnem 
boju ni za zmeraj osvojenih položajev, saj ni ne snovi ne organizacije, ki je prej ali slej 
ne bi načel zob časa. 
 
V tej povezavi je potrebno omeniti tudi pojem odličnost. Izraz odličnost se v strokovni 
literaturi običajno pojavlja v zvezi s kakovostjo. V zgodovini kakovosti so se zgodili 
pomembni vsebinski in organizacijski premiki, ki so nadgrajevali in razširjali prvotne 
pristope, dejavnosti, orodja ter tehnike in področja delovanja. V zvezi s temi premiki se 
je spreminjala in dopolnjevala tudi terminologija, povezana s kakovostjo. Tako se je v 
zadnjem desetletju pojavi izraz odličnost. 
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KLJUČNI POJMI V TEM POGLAVJU: 
• Ravnanje ali menedžment. 
• Ravnalni proces in faze ravnalnega procesa. 
• Menedžer in poslovni sekretar. 
• Kakovost in merila z vidika kakovosti. 
• Odličnost. 

 
V RAZMISLEK: 

• Razmislite kako poteka ravnalni proces v vašem podjetju, koliko je v skladu s 
teorijo, kaj je pri njem posebnega oziroma pomanjkljivega. 

• Kakšno je razmerje v vašem podjetju med glavnim menedžerjem in poslovnim 
sekretarjem (če ga imate). 

• Opredelite razliko med tradicionalnim in sodobnim podjetjem! (lahko izpitno 
vprašanje). 

• Poišči različne modele in merila za kakovost (ISO 9000, EFQM…). Ne 
pozabite-to je lahko izpitno vprašanje. 

 
Vprašanja za ponavljanje: 

1. Kaj je ravnanje? 
2. Razloži upravljalno ravnalni proces! 
3. Katere so faze ravnalnega procesa? Na kratko jih opiši! 
4. Razloži načrtovanje! 
5. Razloži uveljavljanje organizacije! 
6. Razloži vodenje! 
7. Razloži kontroliranje! 
8. Razloži povezavo menedžer in poslovni sekretar! 
9. Kaj je kakovost in kaj odličnost? 

 
Uporabljena in priporočena literatura: 
 

1. Bauer et al. Organizacija in menedžment podjetja, 2008. 
2. Lipovec Filip: Razvita teorija organizacije. Maribor: Založba Obzorja, 1987, 367 

str. 
3. Lipičnik Bogdan: Organizacija podjetja. Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 1999. 
4. Rozman Rudi, Kovač Jure, Koletnik Franc: Managenent. 1. natis. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik, 1993. 312 str. 
5. Rozman Rudi: Upravljanje in ravnanje podjetja. Slovenska ekonomska revija 

44: Ljubljana, (1993), 3-4, 337-348 str. 
6. Vila, A. in J. Kovač. Osnove organizacije in managementa. Kranj: Moderna 

organizacija, 1997. 
 
 

2. OPREDELITEV UČENJA IN UČEČA SE ORGANIZACIJA 
 
V tem poglavju boste spoznali pojem učenja posameznika in združbe ter učeča se 
organizacija, vrste učenja združbe in proces učenja na ravni združbe. Spoznali boste 
poslovne funkcije v podjetju in določanje temeljne usmeritve podjetja. Na koncu 
poglavja je za vas pripravljenih nekaj tem za razmišljanje in izpitna vprašanja.  
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Z učenjem posameznik in organizacija (združba) prideta do znanja. Jelenc (1996, str. 
10) pravi, da je učenje vsaka dejavnost, naključna ali namerna, ki vodi posameznika v 
spreminjanje samega sebe. Vsak proces učenja združbe temelji na učenju 
posameznika. 
 
     2.1. Učenje posameznika  
 
Učenje je pridobivanje znanja in izkušenj, ki so potrebna za doseganje ciljev 
posameznika in skupine ter združbe. Pri učenju gre za relativno stalno spremembo v 
znanju ali vedenju, kar je rezultat izkušenj in prakse. Podjetja in posamezniki bi brez 
učenja le ponavljali staro prakso, spremembe pa bi bile le naključne. Učenje mora 
doseči vse ravni organizacije in zajema vse poslovne funkcije. Vodilni morajo učenje 
vzpodbujati, zato se tudi pojavi zavestna potreba po ravnanju znanja.  
 
Avtorji ločijo tri načine ali zvrsti učenja posameznika in sicer: klasično pogojevanje 
(angleško classical conditioning), učenje s posnemanjem (angleško social-cognitive 
learning) in učenje usmerjeno s posledicami (angleško operant conditioning) 
(Rozman, 2000, str. 143). Pri naštetih načinih nas zanimajo spremembe v vedenju 
posameznikov v povezavi z okoljem, ki vodijo v spremembo uspešnosti in 
učinkovitosti. 
 
S klasičnim pogojevanjem je mogoče razločiti veliko čustvenih odzivov posameznikov, 
vendar težko nadzorovati tako učenje posameznikov v združbi, čeprav je prisotno. 
Lažje zasledimo učenje posameznikov usmerjeno s posledicami v združbi, saj 
posamezniki raje opravljajo delo kjer so nagrajeni in je pozitivna spodbuda. Spodbuda 
je pomemben princip učenja posameznikov, ki vpliva na želeno vedenje v korist 
združbe. Posamezniki pa se učijo tudi s posnemanjem vedenja drugih. Da je tako 
učenje uspešno, mora posameznik opazovati vedenje drugega in ga pravilno 
zaznavati, si ga zapomniti in pravilno posnemati in videti, ali je tako vedenje želeno. 
 
Naštete vrste učenja posameznika usmerjajo v neko določeno vedenje. Pri 
posamezniku, ki je član združbe, pa se sproži individualni proces učenja in poteka v 
štirih korakih. Gre za notranje, kognitivno-spoznavno učenje, ki se ne kaže v 
spremembah vedenja ali delovanja posameznika.  
 
Slika 2 prikazuje cikličen potek korakov od koraka delovanja, v katerem se pridobivajo 
izkušnje, preko koraka odzivanja (refleksije), kjer se pridobljene izkušnje pregledujejo 
in podoživljajo, nadaljuje preko koraka razmišljanja, gre za sklepanje na podlagi 
pridobljenih izkušenj in se konča s korakom sprejemanja odločitve.  
 
Sprejeta odločitev se odraža v ravnanju posameznika. Rezultat učenja posameznika 
je znanje, nato se proces preko naštetih korakov ponovi.  
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Slika 2: Proces učenja posameznika preko štirih korakov 
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Vir: Van der Heijden, Edden, 1998. 
 
Učenje je učinkovito, ko gre za vzajemno kombinacijo naporov učenja, okolja ki ga 
vzpodbuja in tehnik, ki ga omogočajo. Pomembno je vedeti  kaj se moramo učiti, 
kakšen bo rezultat, zakaj in kako se učiti. Za pridobivanjem znanja je potrebno v 
združbi vpeljati tudi ravnanje z znanjem, če želimo pravo znanje ustvarjati, ga hraniti, 
posredovati in uporabljati ter ustvarjati konkurenčno prednost podjetja.  
 
     2.2. Učenje združbe in učeča se združba 
 
Pri opredeljevanju je potrebno jasno razmejiti dva pojma: učenje združbe (angleško 
organizational learning) in učečo se združbo (angleško learning organization). V 
prvem primeru gre za proces učenja, v drugem pa imamo v mislih tako združbo, ki ima 
sposobnost prilagajanja spremembam. Gre za najvišjo stopnjo horizontalne 
koordinacije kjer ni hierarhije. Pri opredeljevanju meje med obema so teoretiki 
velikokrat v zadregi.  
 
Učenje združbe lahko razumemo kot pridobivanje znanja, ki pomeni razvoj veščin, 
vpogledov in odnosov, delitev znanja in njegovo uporabo (v nadaljevanju podrobneje 
razlagam to opredelitev kot proces učenja združbe). Učenje združbe lahko razumemo 
tudi kot sprejemanje sprememb, kot proces izboljšav s pomočjo znanja in boljšega 
razumevanja. Učenje združbe pa lahko razumemo tudi kot boljšo zmožnost, v 
povezavi s spreminjajočim se okoljem, z iskanjem strategije, ki uspešno odgovarja 
tem spremembam in z razvojem pravih sistemov in struktur. 
 
Učenje združbe (angleško organizational learning) je rezultat učenja posameznika in 
učenja v timu, ki je skupno za združbo in vodi, k več kot le vsoti znanj posameznikov 
ali timov.  
 
Učenje združbe vključuje sistematično reševanje problemov, nove prijeme, učenje iz 
izkušenj ter preoblikovanje znanja v združbi. Učeča se združba pa zmore ustvarjati, 
prevzemati in prenašati znanje (Garvin, 1998, str. 51).  
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Slika 3 prikazuje učenje združbe, ki ga sestavljajo tri ravni učenja, katerim pa Sanchez 
(2001, str. 4-26) dodaja tudi proces učenja posameznika/tima in tima/združbe in 
učenje združbe imenuje model petih procesov učenja. Osnova modela je znanje 
posameznika, na vrhu modela pa je proces učenja združbe, ki vključuje pridobivanje 
znanja, kodiranje in shranjevanje, prenos in njegovo uporabo.  
 
Združba znanje pridobiva skozi učenje posameznikov in učenja v timu. Znanje lahko 
najame ali kupi. Kodiranje je odvisno od tehnologije in mora biti shranjeno tako, da 
lahko kasneje najdemo in uporabimo. Prenos znanja je spontan, zaposleni se 
pogovarjajo o problemih. Uporaba pa je po mojem mnenju zaključek procesa in 
najverjetneje ponovitev, ko posameznik in združba ugotovita, da je potrebno pridobiti 
dodatno ali novo znanje. 
 
Slika 3: Učenje v združbi in njegove ravni 
 
                                                 Vpeljevanje novega znanja v združbo  
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cikel učenja združbe
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združb  timom 

 
Ocenjevanje in selekcija 
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združbe 
posameznikom 

 Cikel učenja    
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Posamezniki ocenjujejo 
timsko znanje 

 Cikel učenja    
 posameznika 
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novega znanja 
v združbo 

Pojav novega 
znanja združbe 

                 Posamezniki si zamišljajo alternativne okvire in uporabne vrste znanja 
 
Vir: Sanchez, 2001. 
 
Združba, ki je usmerjena v nenehno učenje pa se imenuje učeča se združba in 
ustvarja zaposlene, ki so prilagodljivi in pri delu razmišljajoči. Garvin (1998, str. 47-80) 
pravi, da je sposobna ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje ter spreminjati vedenje. 
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Senge pravi, da v njej ljudje nenehno širijo svoje zmogljivosti za doseganje rezultatov 
in imajo nov ekspanziven vzorec mišljenja, kjer se sprostijo kolektivne aspiracije in se 
ljudje nenehno učijo iz skupnega učenja (1994a, str. 1). 
 
Učeča se združba je dinamična celota, prilagaja se spremembam v okolju, sestavljajo 
jo posamezniki, ki se učijo, ustvarjajo in prenašajo novo znanje. Posamezniki delujejo 
povezano. Koncept učeče se združbe temelji na tem, da znotraj nje obstaja kultura 
sodelovanja, ki vodi do sodelovanja zaposlenih in timsko delo. Je prilagodljiva in 
spodbuja enakost in nastajanje idej. V učeči se združbi je le malo pravil, ravnatelji 
ustvarjajo sposobnosti učenja, zaposleni so opolnomočeni (angleško empowerment), 
povečan je razvoj idej, sodelovanja, združba hitreje odkriva priložnosti in se sooča s 
problemi (Dimovski, Penger, 2004, str. 5).  
 
     2.3. Vrste učenja združbe 
 
Za učečo se združbo so značilne štiri vrste učenja: prilagodljivo učenje (angleško 
adaptive learning), učenje s pričakovanji (angleško anticipatory learning), učenje na 
osnovi delovanja (angleško action learning) in učenje načinov za učenje (angleško 
deutero learning).  
 
Prilagodljivo učenje pomeni učenje iz lastnih izkušenj. Gre predvsem za učenje z 
enojno, dvojno in trojno zanko kot prikazuje slika 4. Učenje v enojni zanki sproži 
presenečenje nad razliko dejanskega rezultata od pričakovanega in člani tima začnejo 
iskati poti do njega. Pojavi se popravljanje napak. Ko se napake popravijo, podjetje 
nadaljuje s tekočo poslovno politiko in postavljenimi cilj. Učenje v enojni zanki 
izboljšuje osnovno znanje podjetja. V dvojni zanki do učenja pride zaradi odstopanja, 
ki je nepričakovana in ni v skladu z normami in vrednotami združbe. Reševanje 
problema sproži spraševanje zakaj je do problema sploh prišlo. Združba popravlja 
norme, procedure, politike in cilje. Učenje v dvojni zanki vključuje spreminjanje znanja 
v združbi, spreminjanje rutin in kompetence. Učenje v trojni zanki pa pripelje do 
korenitih sprememb v delovanju združbe, do sprememb v strategiji, kulturi in strukturi. 
Naštete in opisane zanke lahko imenujemo tudi fazo izboljšave, prenove in razvoja.  
 
Slika 4: Učenje združbe ob uporabi enojne, dvojne ali trojne zanke 
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    Učenje v    dvojni zanki 

Učenje v enojni zanki

Rezultat  

Vir: Swieringa, Wierdsma, 1992. 
 
Učenje s pričakovanji pomeni učenje na podlagi predvidenih dogodkov v prihodnosti, 
združba se tako izogne negativnim izkušnjam, prepozna priložnosti in možnosti. 
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Imenovali bi ga lahko planiranje s pomočjo scenarijev, ki združbi pomaga pri razvoju v 
prihodnosti na podlagi različnih scenarijev. 
 
Učenje na osnovi delovanja je usmeritev na resničen problem, učenje in vpeljavo 
rešitve. Je ustrezen način doseganja rešitve.  
 
Učenje načinov za učenje je osredotočenost na kritičen premislek o izkušnjah iz 
preteklosti z učenjem, odkrivanje kaj vzpodbuja in kaj zavira učenje ter oblikovanje 
novih strategij za učenje. 
 
     2.4. Proces učenja na ravni združbe 
 
Proces učenja združbe se ne dogaja na ravni posameznika ampak na ravni celotne 
združbe in vsebuje več korakov kot kaže slika 5: pridobivanje, kodiranje, kamor sodi 
tudi shranjevanje znanja, prenos znanja in uporaba znanja. Veliko avtorjev ta proces 
imenujejo ravnanje z znanjem, po mojem mnenju pa gre za proces učenja združbe. 
Ravnanje z znanjem bi v tem primeru imelo nalogo, ta proces omogočiti, ga usmerjati 
in nadzorovati. Koraki učenja združbe so med seboj povezani. 
 
Slika 5: Proces učenja združbe 
 

Prenos znanja 

Uporaba 
znanja 

Shranjevanje 
znanja 

Kodiranje 
znanja 

Pridobivanje 
znanja 

 
Vir: Rozman, Pirc, 2001. 
 
Prva faza je pridobivanje znanja, ki ga združbi primanjkuje in ga bo združba 
potrebovala v prihodnosti ter vključuje različne načine, kako povečati obseg znanja. 
Povečanje znanja se lahko doseže skozi učenje, nakup ali najem. Novo znanje 
združba najpogosteje pridobiva z učenjem. Če je ustvarjanje novega znanja zanjo 
predrago, se lahko odloči za nakup znanja s pomočjo zaposlovanja. Znanje lahko tudi 
najame. 
 
Druga faza procesa učenja na ravni združbe je kodiranje znanja. Namen kodiranja 
znanja, je preoblikovanje znanja v tako obliko, da je dostopna vsem, zapisana in 
prenosljiva V tem primeru govorimo o eksplicitnem znanju, ki se nahaja v knjigah, 
dokumentih ipd.. V združbi moramo najprej poznati obstoječe znanje, ga ovrednotiti in 

9Leila Višja strokovna šola – Poslovni sekretar    
                         
mag. Vesna Vodopivec 



Osnove upravljanja in organizacija poslovanja                                                                           2009/2010 

paziti, da mu ne odvzamemo uporabne vrednosti, ga nato kodirati, da ga lahko 
shranimo za kasnejšo uporabo v spominu, znanju podjetja (skupen spomin). Postopek 
shranjevanja je pomemben, saj mora omogočiti enostaven priklic znanja, ko ga 
potrebujemo.  
 
S prenosom znanja kot tretjo fazo razumemo prenos znanja od tistih ki ga imajo na 
tiste ki ga še nimajo, oziroma ga potrebujejo. Odvija se največkrat spontano, ko se 
zaposleni pogovarjajo o problemih. Implicitno znanje se na tak način prenaša na 
sodelavce. Več kot ima združba implicitnega znanja, boljšo tehnologijo, ki omogoča 
uspešen prenos mora imeti.  Eksplicitno znanje se lažje in bolj enostavno prenaša.  
 
Zadnja faza je uporaba znanja. Zaposleni si olajšajo svoje delo z uporabo 
razpoložljivega znanja in ustvarjajo novo znanje, ki se odraža v inovacijah podjetja in 
izboljšavah. Novo znanje je zopet potrebno kodirati, shraniti, prenašati in uporabiti, 
zato se ta proces ponavlja. 
 
    2.5. Vrste poslovnih funkcij in njihova organiziranost v podjetju  
 
Poslovne funkcije lahko imenujemo delni poslovni procesi, ki sestavljajo celoten 
poslovni proces. Je skupek sorodnih ali istovrstnih opravil. 
 
Za ustvarjanje poslovnih učinkov, morajo v okviru gospodarske družbe obstajati 
potrebne prvine ki so smotrno kakovostno, količinsko in časovno združene. Da bi bilo 
to možno, jih je potrebno priskrbeti in pripraviti za sodelovanje v poslovnem procesu. 
 
Delitev poslovnih funkcij: 
 

• Temeljne poslovne (ali izvajalne) funkcije (členitev na zunaj vidnega 
poslovnega procesa) 

 
Kadrovska funkcija 
Izhodišče poslovnega procesa so zaposlenci, ki s svojo delovno silo opravljajo delo. 
Vsebina kadrovske funkcije je pridobivanje, pripravljanje in varovanje zaposlencev v 
gospodarski družbi. 
 
Tehnična funkcija 
Vsebina tehnične funkcije je priskrba, priprava, vzdrževanje in varovanje delovnih 
sredstev. Brez delovnih sredstev zaposlenci ne bi mogli opravljati svojega dela, 
potrebna je tehnična osnova dela – delovna sredstva. 
 
Kot prvine poslovnega procesa pa nastopajo tudi predmeti dela in storitve. Predmete 
dela je potrebno priskrbeti, pripraviti in varovati – to je funkcija nakupovanja. V to 
funkcijo spada tudi priskrbovanje dobršnega dela storitev. 
 
Potrebno je ločiti dva pojma: priskrbovanje (nabavljanje) in nakupovanje. 
Priskrbovanje je širši pojem od nakupa. Nakup pomeni priskrbovanje za plačilo, pri 
katerem gre v eno smer prvina poslovnega procesa, v drugo smer pa zanjo potreben 
denar. Pojavijo pa se tudi drugi načini. V funkcijo nakupa sodi tudi skladiščenje: skrb 
za predmete dela, ki so že v podjetju, pa se še ne uporabljajo v poslovnem procesu. 
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Funkcija ustvarjanja poslovnih učinkov (funkcija proizvajanja in opravljanja 
storitev). Je osrednja funkcija v poslovnem procesu, kjer se poslovne prvine 
pretvarjajo v poslovne učinke. Potrebne prvine poslovnega procesa delujejo in tako 
ustvarjajo proizvode in storitve, z njimi gospodarska družba nastopa na trgu. Prvine pa 
se obnašajo različno. V proizvode se pretvarjajo le predmeti dela (ne v celoti), druge 
prvine pri tem sodelujejo, v proizvode vstopajo le vrednostno. V storitve (kot poslovni 
učinek) pa prvine poslovnega procesa vstopajo le vrednostno. 
 
Primer: v lesno predelovalnem podjetju zaposlenec s pomočjo stroja (delovno 
sredstvo), priskrbljeni les (predmet dela - funkcija nakupovanja) s svojo delovno silo 
preoblikuje v furnir. Podjetje furnir proda mizarstvu kot svoj končni proizvod (poslovni 
učinek). 
 
Ustvarjeni poslovni učinki pa lahko v isti gospodarski družbi zopet nastopajo kot 
poslovne prvine. V teh primerih bi lahko rekli, da gre za notranje razpečevanje ali 
notranje priskrbovanje. V to funkcijo spadata še notranje prevažanje in vmesno 
skladiščenje. 
 
Primer: izdelan furnir (predmet dela) v mizarstvu istega podjetja zaposlenci s svojo 
delovno silo in s pomočjo stroja (delovno sredstvo) preoblikujejo v omaro (končni 
poslovni učinek). 
 
Funkcija prodajanja 
Vsebina funkcije prodajanja je razpečevanje proizvodov ali opravljenih storitev za 
plačilo in njihovo varovanje. Proizvodi in storitve se z razpečevanjem razporejajo med 
tiste, ki se za njih zanimajo. Ob prodaji gospodarska družba ugotavlja smotrnost 
svojega proizvajanja ali opravljanja storitev. Če svojih proizvodov ne more prodati, 
svoje dejavnosti v izhodišču ni usmerila tako, da bi zadovoljila potrebe po njih. 
Gospodarska družba pride s prodajanjem do denarja, ki ga potrebuje za nov nakup 
poslovnih prvin in za izplačila raznih deležev v novi vrednosti. Od prodajanja zavisi, ali 
se bo poslovni proces opravljal trajno. 
 
Proizvajalno podjetje poleg lastnih proizvodov lahko prodaja tudi odpadke, možnostne 
predmete dela in delovna sredstva (le izjemoma). 
 
Trgovinsko podjetje pa kupuje blago in ga v nespremenjeni obliki prodaja naprej. 
 
V funkcijo prodajanja sodi tudi skrb za skladiščenje proizvodov od trenutka njihovega 
dokončanja pa do trenutka njihove dejanske prodaje. 
 
Funkcija financiranja 
Vsebina funkcije (širši pomen) je priskrbovanje, preoblikovanje in vračanje sredstev ter 
preoblikovanje obveznosti do virov sredstev. V širšem pomenu se proces financiranja 
začne s priskrbo sredstev (denar-financiranje v ožjem pomenu), z vzpostavitvijo 
določenega obsega sredstev, ki je vedno povezano s kapitalom in dolgovi v podjetju. 
Nadaljuje se s preoblikovanjem denarja v delovna sredstva, predmete dela in kasneje 
proizvode. Zopet se pojavi v izhodiščni obliki-denar, ki omogoča ponovitev celotnega 
procesa. Brez financiranja v tržnem gospodarstvu procesi nakupovanja, proizvajanja 
in prodajanja ne bi bili izvedljivi. Poleg omenjenega financiranja v ožjem pomenu 
(priskrbovanje sredstev) in preoblikovanja (investiranje in dezinvestiranje) sredstev 
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sodi v funkcijo še vračanje sredstev, ki je povezano z zmanjševanjem dolgov 
(definanciranje). 
 

• Upravljalne funkcije (odločanje o dejavnostih na zunaj vidnega 
poslovnega  

           procesa) 
 
Funkcija načrtovanja 
Na podlagi predvidevanja prihodnosti je zasnovano določanje delovanja v prihodnosti. 
Obsega postavljanje ciljev poslovanja in nalog pri njem ter postopkov za njihovo 
uresničevanje. V ta okvir spada dolgoročno načrtovanje (več kot eno leto) in strateško 
načrtovanje (osnovno). 
 
Funkcija pripravljanja izvajanja 
Naloge, ki so z izvajalnimi načrti postavljene po posameznih temeljnih poslovnih 
funkcijah, je potrebno razčleniti na delovne naloge, ki jih nato opravijo posamezni 
zaposlenci. Pripravljanje izvajanja obsega organiziranje izvajanja, usklajevanje in 
spodbujanje (motiviranje opravljanja delovnih nalog) izvajanja.  
 
Funkcija nadziranja 
Z njo razumemo presojanje pravilnosti delovanja in odpravljanje nepravilnosti. Da 
lahko presojamo moramo imeti sodila, ki so lahko dana z načrti, nalogi ali na kak drug 
način. 
 
Upravljalne funkcije so razporejene v dva ločena dela: 

• družbeno-ekonomska stran upravljanja, ki je povezana z lastništvom. Težišče 
je v funkciji načrtovanja in delu nadziranja; 

• poslovno-organizacijska stran upravljanja, ki je povezana s poslovodenjem. 
Težišče je v pripravljanju izvajanja in delu nadziranja. 

 
Lastniki podjetja s podjetjem tako upravljajo, poslovodstvu (menedžerjem) pa 
prepustijo poslovodenje poslovanja. Ti delujejo v korist lastnikov. 
 

• Informacijske funkcije (za odločanje potrebujemo informacije) 
 
Naloga funkcije je oblikovanje informacij iz podatkov. Podatkov o preteklosti, o 
prihodnosti, nadziranja obravnavanja podatkov in analiziranjem podatkov. 
 
Podatek je golo dejstvo. Pomen mu damo sami, ko ga preoblikujemo v informacijo.  
 
Primer: podjetje je doseglo dobiček v višini 1 mio EUR. Informacija: podjetje je s tem 
dobičkom preseglo načrtovani dobiček v višini 0,5 mio EUR. 
 
Funkcija obravnavanja podatkov o preteklosti 
Obravnavanje podatkov o preteklosti je zbiranje, začetno obdelovanje in prikazovanje 
podatkov o preteklih poslovnih stanjih in procesih. Tu se pripravlja podlaga za 
odločanje pri odločanju in nadziranju. 
 
 
 

12Leila Višja strokovna šola – Poslovni sekretar    
                         
mag. Vesna Vodopivec 



Osnove upravljanja in organizacija poslovanja                                                                           2009/2010 

Funkcija obravnavanja podatkov o prihodnosti 
Obravnavanje podatkov o prihodnosti je zbiranje, urejanje, začetno obdelovanje in 
prikazovanje podatkov o prihodnjih poslovnih procesih in stanjih. To obravnavanje 
podatkov zajema strokovno-tehnično stran načrtovanja, kjer se pripravi informacijska 
podlaga za odločanje pri načrtovanju kot upravljalni funkciji. 
 
Funkcija nadziranja obravnavanja podatkov 
Nadziranje obravnavanja podatkov je presojanje pravilnosti in odpravljanje 
nepravilnosti pri njem. Ukvarja se s pravilnostjo izkazovanja v podatkih in 
preoblikovanja podatkov v informacije in ne s potekom temeljnih poslovnih ali 
izvajalnih funkcij.  
 
Funkcija analiziranja podatkov 
Analiziranje podatkov je presojanje ugodnosti (bonitete), ki jo izražajo in iskanje 
izboljšav kot podlage za usmerjanje in uravnavanje delovanja v prihodnosti. V tem 
pomenu je analiziranje strokovno-tehnično pripravljanje načrtovanja ali nadziranja kot 
upravljalnih funkcij. 
 
Vse štiri informacijske funkcije povežemo v nekaj posebnih spletov, s katerimi pa se 
ukvarjajo ločene službe v podjetju. Omenimo računovodsko in načrtovalno-analitsko 
službo, pozabiti pa ne smemo ostalih, ki se ukvarjajo z nadaljnjimi spleti informacijskih 
funkcij: pravna služba, posebej vzpostavljena tehnična osnova za obravnavanje 
podatkov (računalniško središče). 
 
     2.6. Določanje temeljne usmeritve podjetja  
 
Razvoj podjetja se začne s podjetniško idejo, ki vodi v njegovo uresničitev. Podjetje 
tako postavi vizijo, ki jo lahko opredelimo kot orientacijsko točko v prihodnosti, ki ima 
motivacijsko razsežnost za zaposlene; predstavlja kreativno pretvorbo poznavanja 
bodočih sprememb v okolju in lastnih sposobnosti za dosego postavljenih smeri 
razvoja. Je slika možnega in želenega prihodnjega položaja podjetja. Mora biti 
realistična, ljudje morajo vanjo verjeti, privlačna in lahka za komuniciranje. Njen 
pomen je: 
 

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

  
Poslanstvo podjetja predstavlja konkretizacijo vizije organizacije; vizija predstavlja 
grobo sliko organizacije v daljni prihodnosti z velikim motivacijskim nabojem, in opis 
naše neposredne prihodnosti z jasno navedbo: 
 

• področij delovanja; 
• odjemalcev; 
• načinom delovanja; 
• osnov vrednot in vzorcev obnašanja, 
• odnosom organizacije do okolja. 
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Pomen poslanstva: 
  

• uokvirjenje ciljne smeri delovanja, 
• pomoč pri odpravljanju nesporazumov pri dogovarjanju in predlaganju področij 

delovanja, 
• temeljna usmerjevalna vloga pri alociranju resursov, 
• usmerjevalna vloga za postavljanje odgovornosti delovanja posameznikov, 
• temeljni akt za postavljanje ciljev organizacije. 

 
Cilje organizacije lahko opredelimo kot točno določene želene rezultate poslovanja, 
ki jih bo organizacija dosegla v določenem času; temeljna značilnost ciljev je merljivost 
in časovna opredeljenost. Strateški cilji poslovanja predstavljajo konkretizacijo vizije 
in poslanstva organizacije.  
 
Cilji morajo biti opredeljeni tako, da so: 
 

• sprejemljivi za vse interesne skupine v organizaciji, 
• fleksibilni (dopuščajo spremembe), 
• merljivi (temelj za izvajanje kontrolne funkcije), 
••  motivacijski (kot inštrument motivacije za zaposlene).  

 
Cilji so osnova za sprejemanje odločitev menedžerjev, povečanje učinkovitosti 
organizacije, sredstvo ocenjevanja uspešnosti posameznikov. Cilji so hierarhično, 
časovno in vsebinsko strukturirani. Hierarhična delitev ciljev: cilji poslovanja celotne 
organizacije, cilji poslovanja poslovnih enot ali programov, cilji poslovnih funkcij.  
 
Poznamo več vrst opredeljevanja strateških ciljev. Integralni pristop obsega 
opredelitev  nekaterih ciljev poslovanja celotne organizacije, npr. donosnost, želeni 
delež dobička v realizaciji, itd. Na temelju postavljenih ciljev poslovanja  oblikujemo 
posamezne delne cilje, ki predstavljajo razgraditev postavljenih skupnih ciljev. 
Temeljni pristop pa poteka ravno obratno. Predvideva najprej opredeljevanje delnih 
ciljev, npr. funkcijskih področij, … Na osnovi delnih ciljev oblikujemo zbirne plane ter 
tako pridemo do skupnih ciljev poslovanja organizacije. 
 
Pri opredeljevanju ciljev je pomembno, da sledimo modelu procesa, ki vsebuje tri 
korake: refleksijo rezultatov analize in predvidevanje okolja in analize organizacije, 
oblikovanje vizije in poslanstva, postavljanje temeljnih okvirov nadaljnjega razvoja in 
temelj za postavljanje ciljev in opredelitev strateških ciljev in s tem postavljanje osnove 
za opredelitev podrobnih ciljev poslovanja, kar dejansko predstavlja konkretizacijo in 
operacionalizacijo vizije in poslanstva organizacije. 
 
Strategija je nazorna predstavitev poti in sredstev za dosego postavljenih ciljev; je 
prikaz izhodiščnega (sedanjega) stanja in izoblikovanje razpoznavne podobe 
organizacije ter pokazatelj poti in smeri nadaljnjega delovanja v obdobju nestabilnosti.  
 
Strategijo delimo na: 

• glavno (obsega razvoj organizacije kot celote), 
• poslovno (obravnava strategijo posamezne poslovne enote), 
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• funkcijsko strategijo (obsega razvojno usmeritev določenega funkcijskega 
področja v organizaciji). 

 
Oblikovanje strategije podjetja je osrednja naloga strateškega načrtovanja. Pravilno 
izbrana strateška usmeritev je temeljni pogoj za uspešni nadaljnji razvoj organizacije. 
Strateško načrtovanje se je razvilo v strateški menedžment zaradi neučinkovitosti 
samega strateškega načrtovanja pri uresničevanju strategij organizacije.    
  
KLJUČNI POJMI V TEM POGLAVJU: 

• Učenje, proces učenja posameznika. 
• Učenje združbe in učeča se združba. 
• Vrste učenja združbe in proces učenja na ravni združbe. 
• Poslovne funkcije. 
• Vizija, poslanstvo, cilji strategija. 

 
V RAZMISLEK: 

• A je v vašem podjetju prisotno učenje združbe? Če je, kako? 
• Kaj je strateška usmeritev vašega podjetja? 
• Katere poslovne funkcije so v vašem podjetju in kako so organizirane?  

 
Vprašanja za ponavljanje: 

1. Kaj je učenje? Opiši učenje posameznika! 
2. Kako poteka proces učenja posameznika? 
3. Razloži razliko med učenjem združbe in učečo se združbo! 
4. Vrste učenja združbe! 
5. Proces učenja na ravni združbe! 
6. Kaj pomeni poslovna funkcija? 
7. Delitev poslovnih funkcij, kratko razloži! 
8. Razloži temeljne poslovne funkcije! 
9. Razloži upravljalne funkcije! 
10. Razloži informacijske funkcije! 
11. Kaj je vizija? Kratko razloži! 
12. Kaj je poslanstvo? Kratko razloži! 
13. Kaj so cilji organizacije? Kratko razloži! 
14. Kaj je strategija? Kratko razloži! 

 
Uporabljena in priporočena literatura: 
 

1. Bauer et al.: Organizacija in menedžment podjetja, 2008. 
2. Dimovski Vlado, Penger Sandra: Creating The Knowledge Based Organization 

Through Learning Implementation Framework: Conceptual Model Of Slovenian 
Enterprises, [URL.:http://www.cek.ef.uni-lj.si/eabr2004/article_173doc]. 2004. 
16. str. 

3. Garvin David A.: Building a Learning Organization. Harvard Business Review, 
Boston, 65(1998), 4, str. 47-80. 

4. Jelenc Sabina: ABC izobraževanje odraslih. Ljubljana: Andragoški center 
Slovenija, 1996. 101 str. 

5. Rozman Rudi, Pirc Aleša Saša: Knowledge Management and Organization. 
Fifth International Conference on Management of Innovative Technologies 
(MIT). Piran, 2001, str. 20-21. 
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6. Rozman Rudi: Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta, Ljubljana, 2000. 151. str. 

7. Sanchez Ron: Knowledge Management and Organizational Competence. New 
York: Oxford University Press, 2001. 254 str. 

8. Senge P.M.: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning 
Organization, New York: Currency Doubleday, 1994. 423 str. 

9. Van der Heijden Kees, Eden Colin: The Theory and Praxis of Reflective 
Learning in Strategy Making. Managerial and Organizational Cognition: Theory, 
Methods and Research. London: Sage, 1998, str. 58-75. 

10. Turk Ivan: Uvod v ekonomiko gospodarske družbe. Ljubljana, Zveza 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenija, 1993. 

 
  

3. UVOD V ORGANIZACIJO 
 

3.1. Uvod 
 
V vsakodnevnem življenju se velikokrat soočimo s pojmom organizacija, organiziranje 
ipd. V poslovnem svetu je njen pomen izredno velik in veliko je znanstvenih disciplin, 
ki se z organizacijo ukvarjajo. V tem poglavju boste spoznali pojem organizacije kot 
združbe, ostale opredelitve bomo zanemarili. Če seveda želite poglobiti zanje na tem 
področju, je na koncu poglavja našteta priporočena literatura. V nadaljevanju boste 
spoznali pojem organizacijski model in različne organizacijske strukture ter 
organizacijsko vedenje ter nove metode oblikovanja delovnega področja. Na koncu 
poglavja vas čakajo vprašanja za razmislek ter vprašanja za uspešen preizkus znanja 
na izpitu. 
 
Beseda organizacija je grškega izvora in pomeni napravo, pripravo, orodje. V 
latinščini pomeni spojitev posameznih delov v celoto, zgradbo, organiziranje. Beseda 
organizacija ima več pomenov: organizacija kot sistem, organizacija kot proces 
oblikovanja organizacijskega sistema, organizacija kot aktivnost organiziranja, 
organizacijo predstavlja tudi vsaka konkretna organizacijska oblika, organizacija kot 
znanstvena disciplina in organizacija kot kvantitativna lastnost družbenih pojavov in 
odnosov. 
 

3.2. Pojmovanje organizacije 
 
S pojmom organizacija se velikokrat srečujemo. Tudi avtorji s pojmom organizacija 
razumejo »različne stvari«. Obstoji vrsta različnih opredelitev organizacije, kar je 
posledica različnih področij, v katerih so vedo o organizaciji razvijali. Naš študijski cilj 
je spoznati tri temeljne opredelitve organizacije: organizacija kot združba (sistem), 
organizacija v tehničnem smislu in organizacija kot množica medsebojnih razmerij.  
 
Organizacija kot združba je usmerjena k doseganju cilja. Za to organizacijo je 
značilna struktura aktivnosti in lahko se jo razlikuje od okolja. V opredelitvi se 
pojavljajo štirje elementi: družbena enota, utemeljenost v cilju, sestavljenost iz 
medsebojno povezanih delov in razmejitev od drugih enot. 
 
Kot smo že omenili, različni avtorji različno opredeljujejo organizacijo. V vseh 
opredelitvah pa se kot glavno pojavlja družbena enota, skupina ljudi, skupina skupin 
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ljudi, združba. Glavni element združbe je človek. Drugi element je glavni cilj združbe. 
Združba je nastala z določenim namenom. Posamezniki, ki se združujejo v združbi 
imajo lahko cilje, ki se razlikujejo od cilja združbe in pričakujejo, da bodo njihovi cilji 
uresničeni, če bo uresničen cilj združbe. Tretji element je zavesta in urejena 
sestavljenost iz delov, ki skupaj s četrtim elementom razmejitvijo od okolja, predstavlja 
sistemski pristop. 
 
Organizacijo kot sistem Koontz in O′Donell opredeljujeta kot skupek povezanih 
stvari tako, da tvorijo kompleksno celoto, ki je sestavljena iz delov in urejena po 
nekem načrtu.  Združbe kot organizacije so sestavljene iz podsistemov: proizvodnja, 
transakcija z okoljem, vzdrževanje, prilagajanje in menedžment (ravnanje). Kot 
združbo organizacijo preučujemo lahko kot zaprti ali odprti sistem. Prvi način preučuje 
notranjost združbe, brez vpliva okolja in združba poskuša doseči čim večjo 
učinkovitost, drugi način preučuje združbo v izmenjavi z okoljem in v medsebojnem 
vplivanju.  
 
Lipovec opredeljuje organizacijo kot sestav medsebojnih razmerij med ljudmi, kar 
zagotavlja njen obstoj in posebne značilnosti, ki tako omogočeni združbi ljudi 
zagotavlja smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev njenega delovanja (1987, 
stran 35). 
 
Po tej opredelitvi je torej organizacija tisto, kar drži skupaj člane združbe – razmerja 
med njimi. Ne ljudje, ampak razmerja sestavljajo organizacijo in dokler so ustrezna 
razmerja, obstaja tudi združba. Ta razmerja pa omogočajo uresničevanje cilja 
združbe. 
 

3.3. Cilji, načela in metode organizacije 
 
Cilji so rezultati, ki jih človek želi doseči s svojim delovanjem. Cilje ima lahko človek 
ali združba. Lahko rečemo, da so cilji za podjetje ali združbo zelo pomembni, še več, v 
njej nastajajo. Ljudje so postavili organizacijo zato, da lahko te cilje uresničujejo. Cilj 
daje smer delovanju in narekuje, kako naj bo delo organizirano.  Prav tako ima cilje 
podjetje, ki na podlagi glavnih ciljev zastavlja tudi konkretnejše cilje, ki jim pravimo 
izpeljani ali sekundarni cilji. Poleg doseganja dobička je tudi cilj ohranitev podjetja, 
razvoj podjetja, zadovoljevanje potreb družbe, obveznosti do okolja ipd. 
 
Ko govorimo o načelih ali principih organizacije se zopet soočimo s kopico avtorjev, ki 
navajajo dodatna ali različna načela (projektiranja) organizacije. Za naše študijske 
potrebe bo zadostovala opredelitev 14 načel, ki jih je postavil Fayol: 
 

• Pravilo delitve dela: specializacija povečuje učinkovitost in rezultate zaposlenih. 
• Pravilo avtoritete: avtoriteta daje ravnalcem pravico ukazovati. Ravnalci naj 

bodo sposobni ukazovati in avtoriteti je sorazmerna odgovornost. Odgovornost 
se povečuje tako, kot se povečuje avtoriteta. 

• Pravilo discipline: zaposleni morajo upoštevati in ubogati pravila v podjetju. 
Učinkovito vodenje ima za posledico ustrezno disciplino, enotno razumevanje 
ravnalcev in izvajalcev, organizacijskih pravil in uporabe kazni v primeru 
kršenja pravil.  

• Pravilo enotnosti komande: vsak zaposleni naj ukaze sprejema le od enega 
nadrejenega. 
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• Pravilo enotnosti usmerjanja: vsaka skupina dejavnosti, ki ima cilj, mora biti 
uravnavana s strani enega ravnalca in zamišljena z enim načrtom. 

• Pravilo podrejenosti posamičnih interesov skupnim interesom: interesi 
posameznika ali skupine so podrejeni interesom celotnega podjetja. 

• Pravilo nagrade: zaposleni naj za svoje delo dobijo pošteno plačilo. 
• Pravilo centralizacije: to pravilo se nanaša na stopnjo vključenosti zaposlenih v 

odločanje. Centralizirano in decentralizirano odločanje morata biti v pravem, 
oziroma ustreznem razmerju. 

• Pravilo linije: linija avtoritete neprekinjeno teče od vrha do najnižje ravni. Tej 
verigi sledi komunikacija. Če bi to lahko povzročilo zamude je dovoljena 
horizontalna komunikacija pod pogojem, da se vsi strinjajo in so nadrejeni s 
tem seznanjeni. 

• Pravilo reda: ljudje in materiali morajo bit na pravem mestu ob pravem času. 
• Pravilo enakosti: nadrejeni morajo biti s podrejenimi prijazni in pošteni. 
• Pravilo stabilnosti zaposlenih: visoka fluktuacija je neučinkovita. Načrtovati je 

potrebno kadre in zagotavljati ustrezne menjave za izpraznjena delovna mesta. 
• Pravilo iniciative: zaposleni,  ki lahko izvajajo zamisli in inovirajo, bodo v to 

vložili veliko napora. 
• Pravilo skupnega delovanja: spodbujanje kolektivnega duha gradi harmonijo in 

enotnost v združbi. 
 
Ta pravila pa ne veljajo vedno in povsod. Organizacija velikokrat zavisi od situacijskih 
spremenljivk. 
 
Metoda je pot ki vodi k cilju. Kakšna je metoda na področju organizacije si moramo 
pomagati s trojnim pomenom besede. Za metodo organizacije velja, da je potrebno 
uporabiti predmete dela in sredstva dela na tak način in tako oblikovati proizvod da bi 
dosegli zastavljeni cilj. Metoda za poslovanje gospodarske enote je samo 
gospodarjenje, s katerim enota dosega cilj po načelu uspešnosti. Metoda organizacije 
gospodarske enote pa je povezovanje, usklajevanje in prilagajanje dela ljudi v 
delovnem procesu ki je skupen, da bi zagotovila obstoj in smotrno delovanje 
gospodarske enote. Gre za proces organizacije, ki se izvaja v upravljanju in 
poslovodenju z oblikovanjem delovnih mest, nalog, oddelkov ipd. 
 
Cilji, metode, predmeti in načela so torej v tesni medsebojni povezavi. Metoda je pot 
po kateri gremo, da bi uresničili cilj, na njej pa nas usmerjajo načela, v katerih so 
povezani cilji s sredstvi, ki so potrebni zato, da bi jih dosegli. 
 
      3.4.    Oblike organizacijskih struktur 
 
Organizacijska struktura pomeni ali opredeljuje formalno ureditev organizacije 
(podjetja) glede na razdelitev nalog, izvajalce in njihove medsebojne odnose. 
Informacije, ki jih pridobimo iz organizacijske strukture so: področja nalog, vrste 
oddelkov, linije avtoritete in ravni menedžmenta.  
 
Razlikujemo med statičnim in dinamičnim pojmovanjem strukture. Statični vidik se 
nanaša na delitev celotne naloge na delne naloge, dinamični vidik pa se nanaša na 
prostorsko in časovno dimenzijo strukture organizacije. Ločimo tudi formalno in 
neformalno strukturo. Formalna se nanaša na formalno organizacijo, neformalna 
struktura pa dopolnjuje organizacijsko funkcioniranje. 
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Organigram je prikaz organizacijske strukture. V njem so grafično prikazani sestavni 
deli organizacije po različnih ravneh in formalne povezave med temi deli. Organigram 
določa komunikacijske povezave med deli in hierarhične odnose.  
 
      3.4.1.   Organizacijske ravni, makro -, mezo - in mikro - organizacijska    
                  struktura  
 
Organizacijska struktura je formalni sistem razčlenjevanja in razporejanja delnih nalog 
po izvrševalcih in ureditev njihovih medsebojnih razmerij v celotni organizaciji. 
Pomembna funkcija menedžerjev je organiziranje odnosov med nosilci nalog. 
Organizacijska struktura je sredstvo za uresničevanje ciljev, ki pa se s časom 
spreminjajo, zato moramo organizacijske strukture prilagajati. Z vidika nadrobnosti 
oblikovanja in razporejanja organizacijskih zmogljivosti po različnih organizacijskih 
osnovah ločimo: 
 

• Makro-organizacijska raven predstavlja temeljno zgradbo skupnega poslovanja. 
Pojavlja pa se vprašanje, katere naloge bodo opravljala posamezna področja 
poslovanja. 

• Na mezzo-organizacijski ravni gre za ureditev medsebojnih razmerij znotraj 
posameznih področij poslovanja. 

••  Mikro -organizacijsko raven pa predstavlja oblikovanje števila delovnih mest.  
 
 

3.5. ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 
 

     3.5.1. Tehnična struktura 
 
Celotno delovno nalogo s tehnično delitvijo dela razdelimo na več delovnih nalog, ki jih 
lahko še naprej členimo vse do najmanjših delovnih opravil. Zaposleni izvajajo 
delovne naloge in tako med njimi prihaja do razmerij. Z delitvijo dela nastopi potreba 
po usklajevanju. Delovne naloge združujemo po zahtevnosti nalog in upoštevamo 
njihov obseg tako, da posameznik opravlja eno ali več delovnih nalog. Delovne naloge 
ali delovna mesta združujemo v oddelke, te pa v podjetje - s tehnično delitvijo dela 
pride do tehničnih razmerij in struktur razmerij med ljudmi. 
   
     3.5.2. Komunikacijska struktura 
 
Da lahko delo poteka, morajo posamezniki med seboj komunicirati. Komuniciranje je 
torej oddajanje sporočil po določenem kanalu med oddajniki in prejemniki, ki so v 
medsebojnem razmerju. Glede na smer je razmerje eno ali dvosmerno. Pri 
enosmernem komuniciranju gre za ukaze ali poročanje o opravljeni nalogi, pri 
dvosmernem pa sta aktivna oddajnik in prejemnik. Komunikacija lahko poteka navzgor 
ali navzdol, vodoravno ali vertikalno. Pri komuniciranju med več osebami se razmerja 
razširijo v komunikacijski strukturo. 
 
   3.5.3. Motivacijska struktura 
 
Ljudje delujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb, oziroma zaradi doseganja ciljev. 
Delovanje, ki je usmerjeno v cilj je motivirano delovanje. Motiv je torej hotenje doseči 
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cilj. Člani se med seboj podpirajo, pa tudi ovirajo, med njimi in njihovimi cilji prihaja do 
motivacijskih struktur. Posamezniki morajo biti usposobljeni za opravljanje delovnih 
nalog, zato lahko rečemo, da je odgovornost sorazmerna usposobljenosti in 
motiviranosti. V motiviranju se tvorijo različna razmerja med zaposlenimi in strukture, 
ki so lahko formalna ali pa neformalna. 
 
     3.5.4. Oblastna struktura ali struktura avtoritete 
 
Skupno nalogo dajo lastniki v izvedbo glavnemu menedžerju, ta pa naloge naprej 
delegira drugim. Nanje prenaša zadolžitve, ki izvirajo iz tehnične strukture in del nalog, 
povezanih z motivacijsko strukturo. Nanje prenese možnost, pravico, moč ali oblast, 
da bodo svoje dodeljene naloge lahko izvrševali. Moč, ki je povezana z usklajevalno 
delovno nalogo izvira iz položaja v podjetju in jo imenujemo avtoriteta. Prvotno izvira iz 
lastništva, oziroma lastnine. Dolžnost, odgovornost in avtoriteta morajo biti praviloma v 
sorazmerju. S prenašanjem dolžnosti, odgovornosti in avtoritete se začenja proces 
delegiranja ali pooblaščanja. Tako se tvori hierarhija. Zaposlenci so povezani v 
hierarhični lestvici, ki zavzema več ravni ali stopenj. Vsaka raven ima določene 
pristojnosti, ki omogoča tudi ukazovanje podrejenim. 
 
     3.5.5. Ravnalna struktura 
 
Z ravnalno strukturo, z ravnanjem (menedžment) je formalno določen položaj vsakega 
zaposlenca v podjetju. Ravnalna struktura je struktura zadolžitev, avtoritete, 
odgovornosti in mesta v komuniciranju ter najbolj izdelana formalna organizacijska 
struktura. Glede na različne vplive ločimo linijski, funkcionalni, štabno-linijski in 
odborovski tip hierarhije 
 

3.6. Organizacijski model in situacijske spremenljivke, ki vplivajo nanj 
 
Organizacijski model je nazorna predstavitev razmejitev pristojnosti in odgovornosti 
ter usklajenosti medsebojnih odnosov vseh udeležencev pri skupnem delu na način, ki 
omogoča uspešno opravljanje, z delitvijo dela dobljenih nalog. 
 
Glavne faze oblikovanja modela so: 
 

• sprožanje postopka projektiranja organizacijskega modela, 
• analitično ocenjevanje obstoječe organizacije, 
• projektiranje organizacijskega modela, 
••  aplikacija projektiranega modela.  

 
Podjetja se razlikujejo v organizacijskem smislu glede na situacijske spremenljivke. 
Z njimi je v veliki meri določena organizacijska struktura, oziroma njeni sestavni deli: 
tehnična, komunikacijska, motivacijska, oblastna in ravnalna struktura. Lahko rečemo, 
da je organizacija decentralizirana, kompleksna, profesionalna itd. To ugotovimo z 
analizo organizacije. Najbolj pogoste spremenljivke, ki določajo organizacijo in se jim 
organizacija poskuša prilagajati so: 
 

• Tehnologija v podjetju. 
• Okolje podjetja. 
• Velikost podjetja. 
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• Cilji in strategije podjetja. 
• Zaposleni v podjetju.  

 
S tehnologijo v podjetju razumemo znanje in proces pretvarjanja vhodnih elementov 
v proizvode in storitve. S tehniko razumemo sredstva, s katerimi izvajamo to 
pretvarjanje. Procesi spreminjanja so fizikalni, kemični in montažni. Z vidika operacij 
ločimo pa posamično, serijsko in masovno proizvodnjo. Dodamo lahko še procesno. 
Posamična proizvodnja je proizvodnja posameznih izdelkov v majhnih količinah. 
Serijska in masovna proizvodnja proizvajata izdelke, ki so standardni v serijah in 
gredo najprej v skladišče. Delo je mehanizirano in načrtovano. Procesna proizvodnja 
pa nima začetka in zaključka. Delo je avtomatizirano in predvidljivo. Različne 
tehnologije postavljajo različne zahteve do posameznikov in združbe, temu se mora 
prilagoditi tudi ustrezna organizacijska struktura. 
 
Podjetja delujejo v določenem okolju. Podjetja se okolju poskušajo prilagajati tako, da 
bo njihovo poslovanje čimbolj uspešno. S prilagajanjem podjetja okolju se spreminja 
tudi njegova organizacija. 
 
Daft (1998, stran 82-85) razdeli okolje na devet sektorjev: industrija ali panoga, 
surovine, ljudje, finance, trg, tehnologija, ekonomski pogoji, vlada in družbena kultura. 
Vsi ti, tako imenovani sektorji, vplivajo na organizacijo in jih je možno analizirati. Od 
panoge zavisi velikost podjetja, tipičnost potrošnikov, dejavniki uspeha itd. Surovine 
so lahko včasih težko dosegljive, podjetja potrebujejo zaposlene oziroma ustrezne 
kadre, finančni viri so lahko nezadostni. S trgom razumemo zunanje potrošnike. Trg 
vpliva na proizvode. Tehnologija se neprestano razvija in ustvarja nove materiale. 
Ekonomski pogoji vključujejo splošno družbeno gospodarstvo: nezaposlenost, 
obrestne mere, inflacijo. Kultura vključuje vrednote in norme družbe, vlada pa vpliva 
na podjetja zlasti v ekonomskem, pravnem in političnem smislu.  
 
Okolje opisujemo glede na šest elementov (Dess, Beard, stran 53-73): 

• Stabilno – nestabilno okolje. 
• Homogeno – heterogeno okolje. 
• Koncentrirano –disperzirano okolje. 
• Enostavno – kompleksno okolje. 
• Stopnja turbulentnosti. 
• Obseg razpoložljivih virov. 

 
Stabilno okolje je okolje, v katerem so spremembe, ki bi vplivale na podjetje redke. 
Nestabilno okolje vključuje veliko spreminjanja. Homogeno okolje pomeni, da se 
posamezni deli okolja ne razlikujejo preveč, v heterogenem okolju pa so precej 
različni. Koncentrirano okolje predstavlja recimo v konkurenci manjše število 
konkurentov, disperzirano pa veliko število konkurentov. V enostavnem okolju 
vpliva na podjetje le nekaj delov okolja, v kompleksnem pa vplivajo na podjetje vsi 
deli okolja. Stopnja turbulentnosti se nanaša na enkratne, težko predvidljive 
spremembe okolja. Podjetja pa tudi delujejo v okoljih, ki se razlikujejo glede na 
razpoložljivost z viri. 
 
Organizacija se okolju prilagaja zlasti s številom pozicij in oddelkov, z diferenciacijo in 
integracijo ter z drugačnim načrtovanjem. 
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Velikost podjetja prikazujemo na različne načine. Najpogosteje velikost izražamo s 
številom zaposlenih. Večje je število zaposlenih, več je medsebojnih razmerij in bolj so 
izdelani organizacijski procesi. Kot merilo se upošteva tudi premoženje podjetja. Večje 
kot je premoženje podjetja, večje bo podjetje (enako velja za obseg znanja podjetja). 
Upoštevamo lahko tudi prodajno vrednost proizvodov in storitev. Večja kot je, večje bo 
podjetje. Večja ali manjša prodajna vrednost ali premoženje pa ne povesta veliko o 
dodani vrednosti, ki jo ustvarja podjetje. Z njo razumemo razliko med prodajno 
vrednostjo in stroški vhodnih materialov. Na naštetih osnovah delimo podjetja v velika, 
srednja in majhna podjetja. Velikost pa je relativen pojem. Upoštevati moramo, v kateri 
dejavnosti podjetje deluje. 
 
Cilje organizacije lahko opredelimo kot točno določene želene rezultate poslovanja, ki 
jih bo organizacija dosegla v določenem času. Glavna značilnost ciljev je merljivost in 
njihova časovna opredeljenost. Cilji tako močno vplivajo na delovanje in vedenje ljudi. 
Posamezniki, oddelki in podjetje imajo svoje cilje, ki so povezani v hierarhijo ciljev.  
Hierarhija ciljev je formalno povezovanje ciljev tako, da cilji nižje ravni, ko so doseženi, 
vodijo k doseganju ciljev višje ravni, dokler ni dosežen cilj podjetja.  
 
Podobno kot za cilje, velja za strategijo in njen vpliv na organizacijsko obliko. Novejše 
raziskave pa so pokazale, da je ta povezanost obratna. Obstoječa organizacijska 
oblika vpliva nazaj na strategijo in opredeljuje njene usmeritve. Strategija je  nazorna 
predstavitev poti in sredstev za dosego postavljenih ciljev; prikaz izhodiščnega 
(sedanjega) stanja in izoblikovanje razpoznavne podobe organizacije ter pokazatelj 
poti in smeri nadaljnjega delovanja v obdobju nestabilnosti. 
 
Zaposleni se med seboj razlikujejo. Ker med seboj sodelujejo se morajo poznati. 
Ravnatelji jih morajo razmestiti na ustrezna delovna mesta, da jih lahko naprej 
razvijajo in spodbujajo. Posebno je to pomembno v fazi vodenja in uveljavljanja 
organizacije. Organizacijska psihologija preučuje vedenje posameznikov (individual 
behavior), organizacijska sociologija pa vedenje skupin (group behavior). Obe področji 
pa preučuje skupna veda »organizacijskega vedenja« (organizational behavior). 
Menedžerji spoznavajo vedenje in ga poskušajo predvideti in ravnati.  
 
Zaposleni se med seboj razlikujejo po svojih osebnih lastnostih. Osebnost je trajen 
način razmišljanja, delovanja in čustvovanja. Ugotovljeno je, da lažje sodelujejo ljudje 
s podobno osebnostjo. Na vedenje posameznika tako deluje osebnost in delovna 
situacija. Osebnost ljudi se razlikuje v več značilnostih: optimizem in pesimizem, 
ekstrovertiranost in introvetiranost, ujemanje z drugimi, odprtost, vztrajnost in 
doslednost. Vse navedene lastnosti sestavljajo profil človekove osebnosti.  
 
Druga pomembna komponenta, ki deluje na vedenje posameznikov so sposobnosti. 
Opredelimo jo lahko, kot zmožnost človeka da nekaj stori. Ločimo duševne in fizične 
sposobnosti. Pomembne so tudi delovne vrednote. To so prepričanja, kaj bi moralo 
delo nuditi posamezniku in o tem, kako naj se posameznik pri njem vede. Občutenje 
pri delu je zbir čustev, mnenj o tem, kako naj se človek vede pri določenem delu, ki ga 
opravlja. Pogosto sta obravnavani dve občutji: zadovoljstvo pri delu in lojalnost 
podjetju. Zanemariti pa ne gre tudi razpoloženja pri delu. To so občutki v nekem 
trenutku, ki pa se lahko hitro spreminjajo. Razpoloženje je povezano z delovnim 
vzdušjem ali klimo. 
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Sodelavci pa ne delujejo le kot posamezniki, temveč so člani skupin, kar vpliva na 
njihovo vedenje. Skupine so sestavljene iz dveh ali več članov, ki se med seboj 
povezujejo za dosego nekega cilja. Delovanje in vedenje posameznikov je zaradi 
medsebojnega vplivanja članov zelo odvisno od značilnosti skupin. Skupina bo 
uspešna tem bolj, bolj kot bodo njeni člani povezani.  
 
Vloge posameznikov so v skupini različne. Člani skupine svoje vedenje prilagajajo 
pričakovanjem skupine, odvisno od okoliščin. Vedenje članov je velikokrat določeno s 
pravili, ki jih je postavila skupina. Skupina tako vpliva na delovanje posameznikov, na 
njihovo učinkovitost, zadovoljstvo in razvoj.  
 
Omeniti moramo kompetence, ki so tiste lastnosti, ki posamezniku omogočajo 
uspešno in učinkovito opravljanje dela glede na zahteve organizacijske vloge. Pri 
organizacijski vlogi se posvečamo konkretnemu organizacijskemu vedenju na ravni 
posameznika in spreminjanju tega vedenja (z namenom, da bi bilo uspešno) s 
predpostavko, da organizacijsko vedenje sprožajo določena znanja, veščine in 
sposobnosti in druge lastnosti (kompetence) posameznika. Neposrednemu 
opazovanju je dostopno organizacijsko vedenje, ne pa kompetence same – če želimo 
posamezniku spodbuditi organizacijsko vedenje, ki omogoča veliko delovno 
uspešnost, moramo ugotoviti, katera kombinacija kompetenc ga omogoča. 
 
Slika 6: Povezanost kompetenc, organizacijskega vedenja in delovne uspešnosti 
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Vir: Bagon, 2009.  
 
     3.7. Vrste organizacijskih struktur  
 
Vrste organizacijskih struktur glede na področja nalog delimo na centralizacijo in 
decentralizacijo nalog. Pri centralizaciji se naloge izvajajo na enem mestu, pri 
decentralizaciji pa na različnih mestih. Centralizacija omogoča specializacijo in večjo 
izrabo delovnih sredstev, znižuje stroške, omogoča enotno poslovno politiko, enoten 
nastop na trgu, negativno pa vpliva na prilagajanje delavcev na različne naloge. 
Značilnosti decentralizacije so večja svoboda posameznikov in skupin, višja 
odgovornost pri delu in višji stroški poslovanja. 
 
Pri oblikovanju organizacijske strukture je vsaka organizacija popolnoma svobodna, 
vendar mora upoštevati naslednje: 
 

• zakonske zahteve in  
• lastne cilje (stabilnost, fleksibilnost, centralizacija, decentralizacija organizacije). 
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Vrste organizacijskih struktur: 
 

• enostavna, 
• poslovno – funkcijska,  
• produktno – matrična, 
• decentralizirana ali poslovno – enotna, 
• projektno – matrična, 
• mreža podjetij. 

 
     3.7.1. Enostavna organizacijska struktura 
 
Prisotna je v majhnih podjetjih z malo zaposlenimi. Lastnik je tudi glavni menedžer, 
nosilec novih zamisli in tako osrednja oseba. Reakcija na spremembe je hitra, ni 
formalizacije, komunikacija je ustna, stroški vzdrževanja infrastrukture so nizki. 
Slabost je velika odvisnost od menedžerja. 
 
    3. 7.2. Funkcijska organizacijska struktura 
 
Slika 7: Funkcijska organizacijska struktura 
 
 

                                       
 
 
Funkcijska organizacijska struktura je centralizirana in najbolj pogosta organizacijska 
struktura. Uporablja se od nastanka prvih industrijskih podjetij naprej. Vsaka poslovna 
funkcija se mora oblikovati v zaokrožene organizacijske nosilce ali enote. Situacijske 
spremenljivke, zaradi katerih se ta organizacijska struktura uveljavlja so: 
 

• stabilno, predvidljivo okolje, 
• rutinska tehnologija, 
• velikost podjetja, majhno ali srednje, 
• cilj je notranja učinkovitost in tehnična specializacija, 
• strategija je količinska in tržna rast, 
• zaposleni: specializacija in profesionalizacija. 

 
Prednosti so v njeni racionalnosti (manjši stroški), povečani specializaciji in 
profesionalizaciji, naloge iste funkcije se opravljajo na istem mestu. Enotno nastopa 
navzven, razvoj posameznih funkcij je zelo intenziven, zmogljivosti so izkoriščene in 
sposobna je doseči funkcijske cilje. 
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Slabosti se pojavljajo v nestabilnem okolju, ker se težko prilagaja spremembam zaradi 
togosti in centralizacije (počasna komunikacija, sprejemanje odločitev itd.). Pojavlja se 
nepovezanost in neusklajenost med posameznimi funkcijami, cilji podjetja so 
nepregledni, odločanje je počasno, oblika ni prikladna za velika podjetja. 
 
Štabne enote (ŠE) s svojo strokovnostjo podpirajo marketinške odločitve (načrtovanje, 
ekonomske analize, pravno svetovanje, organizacija, kontrola, nagrajevanje, projekti, 
itd.). Strokovno pripravljene odločitve posredujejo funkcijskemu vodji, ki lahko predlog 
odločitve sprejme ali zahteva njegovo dopolnitev. Pojavlja se konfliktnost zaradi 
strokovnega vmešavanja v operativne zadeve. 
 
     3.7.3. Poslovno-enotna organizacijska struktura 
 
Slika 8: Poslovno-enotna organizacijska struktura 
 

                               
 
Ta organizacijska struktura je decentralizirana oblika. Posamezne funkcije so 
organizirane po proizvodih oz. po proizvodnih programih decentralizirano kot divizije. 
Določene funkcije lahko ostanejo centralno organizirane (tiste, ki so skupne vsem – 
nabava, razvoj). Prva raven podjetja usklajuje poslovne enote, druga raven pa 
poslovne funkcije. V osrednjem delu podjetja ali centrali se usklajujejo strateški deli 
poslovnih funkcij.  
 
Oblikujejo se decentralizirane organizacijske enote na podlagi diverzifikacije programa 
in na podlagi trga ali kupcev. Odločanje je decentralizirano glede na proizvodni 
program, organizacija je bolj prilagodljiva in fleksibilna od funkcijske organizacijske 
strukture. Slabost je v težnji po prevelikem osamosvajanju proizvodnih programov in 
konkurenci med proizvodnimi programi. Problem je ponovna integracija in koordinacija 
posameznih avtonomnih enot ter njihova notranja nepovezanost. 
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  3.7.4. Projektna organizacijska struktura 

lika 9: Projektna organizacijska struktura 

                       

a struktura je primerna za uresničitev ciljev, ki zahtevajo visoko stopnjo 

• usmerjena k nalogam, 

merjenost, 

om trajanja, 

msko delo, 
anizacije. 

Prednost je v možnosti izvajanja kompleksnih nalog, motiviranosti zaposlenih za 

  3.7.5. Projektno-matrična organizacijska struktura 

 razlika je v tem, da so 

 

  
 
S
 
 

 
 

rganizacijskO
usklajevanja velikega števila posamičnih aktivnost ali za izvedbo enkratnih nalog. 
Vsak projekt predstavlja začasen oddelek. Njene značilnosti so: 
 

• sistemska usmerjenost, 
• časovna razporeditvena us
• stroškovna odgovornost, 
• organizacija z omejenim čas
• dinamični značaj, 
• interdisciplinarno ti
• posebnost položaja znotraj org
 

izvajanje nalog, njihovi visoki usposobljenosti in fleksibilnosti. Slabosti so v nevarnosti 
podvajanja vodenja, hipertrofiji vodstva, nevarnosti, da projekti postanejo sami sebi 
namen itd. 
 
  
 

odobna je produktno – matrični organizacijski strukturi,P
proizvodne enote stalne in pri njih gre za operativno usklajevanje. Projekti pa so 
občasni in gre za usklajevanje strokovnih, neponovljivih del. 
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lika 10: Projektno-matrična organizacijska struktura 

                            
 

zacijska struktura je kombinacija funkcijske in divizijske ter tudi 
rojektne. Zaposleni poleg svojega rednega dela opravljajo tudi delo na projektu. 

 podjetja naslanjajo na nekatere ključne prednosti. Tiste, ki 
iso ključne dajo v zunanje izvajanje. Z zunanjimi izvajalci uredijo partnerski odnos, ki 

truktur. Naj jih le 
aštejemo nekaj: model dinamične mrežne strukture, različice timske, brezmejne in 

Ob vanje delovnih mest, ki je dejavnost, ki poveže ljudi v 
rganizacijo. Če je delo dobro oblikovano, bo storilnost velika, zato si postavljamo 

 

S
 

 

 
atrična organiM

p
Njene prednosti so v tem, da omogoča mobilnost ljudi-hitro premeščanje, je fleksibilna 
in omogoča enakopravnost sodelavcev. Slabosti pa so v premalo opredeljenih 
pristojnostih, skupnem odločanju, bojazni o neuspehu timskega dela, dvojnem sistemu 
vodenja in odgovornosti itd. Od zaposlenih zahteva timsko delo, zavzetost za 
doseganje ciljev in enakopravno sodelovanje je slabo razvito. 
 
     3.7.6. Mreža podjetij 
 
V konkurenčnem boju se
n
ne temelji na trgu ampak na zaupanju in sodelovanju. Tako nastanejo mreže podjetij. 
Vsako podjetje deluje na svojem področju, kjer pridobiva prednosti, prednosti pa 
pridobiva tudi zaradi sodelovanja. Med seboj so povezana elektronsko, kratkoročne 
pogodbe zamenjuje dolgoročno dogovarjanje in medsebojni odnos. 
 
V novi ekonomiji pa se pojavljajo nove oblike organizacijskih s
n
virtualne organizacijske strukture, globalna matrična organizacijska struktura, 
horizontalna organizacijska struktura in hibridna organizacijska struktura. 
 

3.8. Oblikovanje dela 
 

likovanje dela pomeni obliko
o
vprašanje, kako delo prilagajati zaposlenemu, da bo potekalo čim uspešnejše in bo 
zaposleni ob njem dosegel osebno zadovoljstvo.  Pri oblikovanju dela v praksi je 
temeljno vprašanje, kako v delo vnesti motivacijske dejavnike. Kakšno naj bo delo, da 
bo za zaposlene privlačno. Ne bomo se podrobno ukvarjali s teorijami oblikovanja 
dela, ampak se bomo usmerili v organizacijsko-tehnične spremembe, ki prinašajo 
nove metode oblikovanja delovnega področja.  
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loge, ki so si po zahtevnosti podobne. 
o delavci lahko storijo ob dogovoru sami, zlasti v okviru iste delovne skupine. Lahko 

estu dodajajo podobne naloge in odvisnost delavca se zmanjšuje od 
jegovih sodelavcev. Delavec si sam določa ritem in vrstni red nalog in pri delu ni 

naloge, ki jih 
pravljajo vodje. Obogatitev povečuje kakovost dela. 

dnevu delovnih ur na mesec. 
manjšuje se odsotnost iz dela, delavci odhajajo domov ko je manj dela in ostajajo ko 

je dela potrebam posameznikov. 
d prve do zadnje oblike se prijaznost do zaposlenih povečuje, čeprav naše 

• Cilji, metode, načela organizacije. 
e spremenljivke.  

 
 
V R

• Poskusite praktično oblikovati neki cilj, načelo in metodo za doseganje cilja! 
• Če ste zaposleni, kakšno organizacijsko strukturo ima vaše podjetje? Bi sami 

enili? Če da, kaj? Sami poiščite podjetje, ki ima organizacijsko 

 
Vpraš

1. 
2. Pojasnite pojme: cilj, načela in metode! 

o po Fayolu?  

Kroženje med delovnimi nalogami oziroma delovnimi mesti (job rotation) 
predvideva, da delavci zamenjujejo delovne na
T
pa zamenjavo načrtuje in določi vodja. S kroženjem med delovnimi nalogami se 
povečuje raznolikost in zmanjšuje utrujenost, obremenitev, ki izhajajo iz monotonije. 
Kroženje med delovnimi nalogami ne povečuje praviloma stroškov in ne povzroča 
reorganizacije. Delavci postanejo prilagodljivejši, naučijo se hitro in kakovostno 
opravljati raznovrstne naloge, kar je še posebno dobro v primeru bolniških odsotnosti 
in drugih izostankov. Vodstvo pa mora v tem primeru več vlagati v usposabljanje 
delavcev.  
 
Dodajanje oziroma širitev delovnih nalog (job enlargement). Delavcu se na nekem 
delovnem m
n
ozko specializiran. Delavce pa je seveda potrebno dodatno usposabljati. 
 
Obogatitev dela (job enrichment) ima včasih enak pomen kot širitev delovnih nalog. 
Naloge, ki se dodajajo so zahtevnejše od obstoječih, velikokrat so to 
o
 
Gibljivi delovni čas omogoča delavcem izbiro začetka in konca delovnega časa. 
Obsega dela v enem dnevu ipd., ob določenem 
Z
ga je več, delovne naprave so bolje izkoriščene ipd.  
 
Med prožne oblike zaposlovanja lahko še uvrstimo poenostavljanje dela, delitev 
dela, delo od doma itd., vse pa pomenijo prilagajan
O
organizacije teh oblik ne uporabljajo veliko.  
 
KLJUČNI POJMI V TEM POGLAVJU: 

• Organizacija. 

• Organizacijski model in situacijsk
• Organizacijsko vedenje. 
• Organizacijska struktura. 
• Oblikovanje dela.  

AZMISLEK: 

kaj sprem
strukturo predstavljeno na spletnih straneh in jo obrazložite. 

anja za ponavljanje: 
Kaj razumete pod pojmom organizacija? 

3. Katera načela poznam
4. Kaj je organizacijska struktura? 
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a kratko jih opredeli? 
 

kturo! 

ze oblikovanja poznamo? 
i! 

ko)! 

 
izacijske strukture? Tudi 

strukture? Tudi 

16.  prednosti in slabosti decentralizirane organizacijske strukture? Tudi 

17. prednosti in slabosti projektno - matrične organizacijske strukture? Tudi 

18. reža podjetij? 

 
Up  literatura: 
 

1. Bagon Judita: Kompetence, sidra, 3MD, 2009. 
žment podjetja, 2008. 

2. Daft Richard, L.: Organization Theory and Design, 6. izdaja, South-western, 

al task Environment, 

4. ger. S., Škerlevaj., M.: Temelji organiziranja in odločanja. 

5. na: Ekonomska fakulteta, 2002. 

 

8. ent človeških virov. Ljubljana: Fakulteta za 

9. cija in organiziranje. Kranj: Moderna organizacija, 1994.  

 
 
     

 tem poglavju boste spoznali pojem skupina in tim. Velikokrat govorimo o timskem 
ovorimo? Kakšen je učinkovit tim in kako ga je potrebno 

estaviti? Ste že delovali kot član tima? Ga znate sestaviti in usmerjati? Na vsa ta 

5. Katere organizacijske ravni poznamo? N
6. Na kratko opredeli tehnično strukturo!
7. Na kratko opredeli komunikacijsko in motivacijsko stru
8. Na kratko opredeli oblastno in ravnalno strukturo! 
9. Kaj je organizacijski model in katere fa
10. Katere situacijske spremenljivke poznamo? Na kratko jih opiš
11. Opredeli vedenje posameznika in skupine (na krat
12. Katere oblike organizacijskih struktur poznamo? 
13. Kaj so prednosti in slabosti enostavne organizacijske strukture?
14. Kaj so prednosti in slabosti poslovno - funkcijske organ

nariši! 
15. Kaj so prednosti in slabosti produktno - matrične organizacijske 

nariši! 
 Kaj so
nariši! 
 Kaj so 
nariši! 
 Kaj je m

19. Katere oblike prožnega zaposlovanja poznamo in na kratko opredeli vsako? 

orabljena in priporočena

7. Bauer et al.: Organizacija in mened

Cincinnati, 1998. 
3. Dess, G. G., Beard, D. O.: Dimensions of Organization

Administrative Science Quarterly (29), 1984. 
Dimovski, V., Pen
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2002. 
Lipičnik Bogdan: Organizacija podjetja. Ljublja

6. Rozman Rudi, Kovač Jure, Koletnik Franc: Managenent. 1. natis. Ljubljana: 
Gospodarski vestnik, 1993. 312 str. 

7. Rozman, R. Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta, 2001. 
Svetlik Ivan, Zupan Nada: Menedžm
družbene vede, 2009. 
Vila, A. Organiza

10. Zapiski predavanj Teorija Organizacije. Jure Kovač. 

 4.  SKUPINSKO DELO 
 
V
delu. A sploh vemo o čem g
s
vprašanja bomo poskušali odgovoriti v tem poglavju. Čakajo vas vprašanja za 
razmislek in nepogrešljivi del - izpitna vprašanja. Veliko veselja ob branju in študiju 
želim.  
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os zn zličnih namenov. Vedenje skupin je 
lahko kaoti spešnejše skupine so 
timi. V tem poglavju se bomo osredotočili na skupino in tim v povezavi z delom, 

 
katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v 

medsebojni pomoči pri opredeljevanju in doseganju ciljev. Med posameznimi člani 

sko delo je rezultat kompleksnega okolja kjer 
odjetja delujejo. 

teh stikov, kako so člani med seboj čustveno povezani, kakšna je 
omunikacija med člani, kako je porazdeljena moč, kakšne so vloge posameznikov v 

člani skupine usmerjeni k skupnim ciljem, si med seboj pomagajo, zaupajo 
in sodelujejo, takrat govorimo o prijateljskem sodelovanju. Lahko pa je sodelovanje 

Lahko pa je 
tekmovanje med njimi nasprotovalno, to je takrat, kadar si ne zaupajo, si 

 nadrejenih.  

P ame iki se povezujejo v skupine zaradi ra
čno, z organiziranostjo pa ga lahko uredimo. Naju

ostalo bomo zanemarili. Skupina ni isto kot tim. V skupini je delovna naloga 
razdeljena na posamezne dele, in posamezniki jih lahko opravljajo brez medsebojne 
povezave in zanjo tudi delno  odgovarjajo. Skupina je iz dveh ali več posameznikov, 
ki so v medsebojni interakciji oziroma so med seboj odvisni. Člani skupine pridobijo 
ali oblikujejo skupne ali podobne vrednote, stališča, prepričanja in mnenja, cilje in 
ideale. Poznamo dve vrsti skupin: formalne in neformalne. Pri formalnih skupinah 
je struktura je predpisana, predvidena, pogosto tudi zahtevana, postavljena vnaprej 
in »od zunaj«, postavi jo tisti, ki ima takšno socialno moč; torej pravila vedenja, 
statusi, posamezne vloge, razporeditev moči ipd. so določeni. V neformalnih 
skupinah se struktura oblikuje sama, postopoma, najpogosteje niti ne namenoma in 
zavedno. Delovanje v takšnih skupinah ni odvisno od prisile, ampak člani skupine 
sami oblikujejo strukturo, sami se želijo vesti in komunicirati na določen način, ker se 
jim zdi smiseln, ga torej zagovarjajo. 

V timu pa vsak posameznik s svojim prispevkom sodeluje pri skupni nalogi in skupaj
odgovarjajo. Tim je torej skupina, za 

tima so vzpostavljene medsebojne vezi, ki jih pri skupinah ni zaslediti. Vsak tim je 
skupina, ni pa vsaka skupina tudi tim. 
 
Nekatere naloge ljudje bolje opravimo individualno, druge zahtevajo povezovanje in jih 
bolje opravimo s timskim delom. Tim
p
 
Kako skupina deluje, je odvisno od kvalitete medsebojnih stikov med člani skupine, 
od tega, koliko je 
k
skupini.  

Glede na to govorimo o različnih oblikah delovanja skupin in sicer: sodelovanje, 
kadar so 

tudi nasprotovalno, ko med člani skupine prevladuje negativna osebna usmeritev, 
vendar kljub temu sodelujejo, da bodo dosegli pričakovane rezultate.  

Tekmovanje je prisotno, kadar so si člani skupine naklonjeni, kadar so usmerjeni k 
istemu, nedeljivemu cilju, govorimo o prijateljskem tekmovanju. 

nasprotujejo, so tudi sovražni drug do drugega, si prizadevajo za različne cilje.  

Nadvladanost (dominacija) pomeni, da ima posameznik v skupini zaradi položaja 
več moči in zato tudi več odgovornosti.  
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Tabela 1: Medsebojna razmerja v skupini 

Orientacija k drugim sodelavcem                                                    Orientacija k prispevanju 

                                                                                 Sodelovalna                                         Tekmovalna  
Prijateljska                                                Prijateljsko sodelovaje                         Prijateljsko tekmovanje 
Nasprotovalna                                       Nasprotovalno sodelovanje              Nasprotovalno tekmovanje 

Vir: Možina,1994. 

Ko skupina nastaja, je pomembno delovanje vseh njenih članov in ko opravljajo 
rehaja skupina skozi več razvojnih stopenj. Na njeno nastajanje 

vpliva velikost skupine, število članov, naloge, cilji, način vodenja, fizično okolje, 

 drugega, ugotavljajo s kom bi 
se povezali, ocenjujejo vodjo itd. Poseben pomen ima količina in kakovost informacij, 

protovanja med posameznimi člani ter med člani 
in vodjo, nesodelovanje, posamezniki lahko zavračajo naloge, nekateri člani se lahko 

lovati z vodjo, izražati mnenja, vplivati 
drug na drugega, se povezovati pri delovnih nalogah, pojavi se živahnejša 

seganje zastavljenih ciljev; med člani vlada sodelovanje in zaupanje, 
vodja posluša mnenja članov in prožno vodi skupino, prilagojeno potrebam različnih 

a dela in dosega rezultate. Skupina, ki je dosegla cilje 
lahko ostane skupaj in prevzame nove naloge ali se razpusti in njeni člani oblikujejo 

sameznika izvaja skupinski pritisk.  

iranja vsak član skupine aktivno 
sodeluje pri sprejemanju skupinskih norm in prav zaradi tega, ker ustrezajo tudi 

določeno nalogo, p

vrednote, tradicija itd.  Stopnje nastajanja skupine: 

1.      Oblikovanje skupine ali formiranje: posamezniki iščejo svoje mesto in vlogo 
v skupini, se spoznavajo med seboj, ocenjujejo drug

ki jih člani dobijo. 

2.      Nasprotovanje ali negiranje: ko se je skupina med sabo nekoliko spoznala, 
se mnogokrat začnejo pojavljati nas

izolirajo ipd.  Nasprotja se morajo analizirati in ustrezno rešiti, saj je to pogoj za 
normalno rast skupine in sodelovanje članov. 

3.      Pristajanje ali normiranje: če skupina »preživi« fazo nasprotovanja, se začno 
člani povezovati in sodelovati med seboj, sode

medsebojna komunikacija; vodja navadno v tej fazi postane bolj demokratičen, 
pritegne člane skupine k sodelovanju itd. Za to stopnjo je značilna precejšnja 
socializacija.  

4.      Izvajanje ali implementacija: skupina sedaj išče najboljšo pot za izvajanje 
nalog in za do

članov in delovnim nalogam.  

5.   Zaključevanje ali rezultiranje: Če skupina doseže četrto stopnjo razvoja, 
pomeni, da se je ustalila ter d

nove skupine.  

Vsaka skupina ima na svoje člane večji ali manjši vpliv. Skupina lahko na svoje 
člane oz. na po

Konformiranje lahko označimo kot proces prenašanja in sprejemanja norm skupine 
na posameznika ali na manjšino. V procesu konform

njemu, postane njihov zagovornik.  
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Konformno vedenje je tisto, ki je skladno z normo večine, s socialnim 
pričakovanjem.  

32

ik izgubi svojo individualnost, skupina pa lahko postane toga, kar 
lahko vodi tudi v njen razpad.  

rmnega in antikonformnega vedenja je enak proces - 
oba načina sta odvisna od vedenja skupine, le da je reakcija drugačna.  

primerjavi z 
drugimi člani skupine, torej gre za vpliv drugih in ta vpliv je vedno navzoč, kadar je 

Stopnje razvoja tima glede na Tuckmanov model so:  
 

1. FORMING – začetno stanje, ko se izbere skupina, ki je prvič skupaj. 
borijo za vloge.  

3. NORMING – tim začne »držati skupaj«. 
 

 
ormiranja 

ed njimi. V tej fazi 
je tim odvisen od napotkov in usmerjanja vodje tima. Cilje določi vodja, saj se 

 
2. 

abo in z vodjem za položaje in vloge. 
Posamezni člani lahko izzivajo vodjo. Jasnost namena tima se povečuje, toda 

 
3. 

 in lojalnost timu. Vloge in zadolžitve postanejo 
jasne. Pomembne odločitve se sprejmejo skupaj. Manjše odločitve se 
delegirajo posameznikom ali manjšim skupinam. Timi začnejo držati skupaj. 

Z vidika posameznika in skupine je lahko problematična pretirana konformnost, ker 
takrat posamezn

Antikonformno vedenje je tisto, ki je prav nasprotno od konformnega, torej od 
pričakovanega. V ozadju konfo

Neodvisno je tisto vedenje, ki je neodvisno od socialnih pričakovanj. Rečemo lahko, 
da popolne neodvisnosti ni, kajti neodvisnost vedno pojmujemo v 

ob posamezniku navzoč še kdo, torej popolne neodvisnosti ni.  

4.2. Faze v timskem delu 
 

2. STORMING – pojav notranje napetosti, ko se člani 

4. PERFORMING – učinkovito delo: velika stopnja zaupanja in pomoči. 
5. DEFORMING (ADJOURNING) – faza po »razpustitvi tima«.  

1. Forming  je začetno stanje, ko je skupina je prvič skupaj. Proces f
tima se začne, ko izberemo člane tima in omogočimo stik m

člani še ne morejo sporazumeti. Vloge in zadolžitve članov so nejasne. Vodja 
mora odgovarjati na mnoga vprašanja v zvezi z namenom in cilji tima ter 
njegovimi povezavami in odnosi do drugih subjektov v podjetju. Člani testirajo 
toleranco vodje, vodja pa vodi direktivno.  

Storming je stopnja, kjer se člani borijo za vloge. V tej fazi skupina težko 
sprejema odločitve. Člani tekmujejo med s

še vedno obstaja veliko nejasnosti. Tvorijo se podskupine, klike in frakcije, med 
katerimi lahko prihaja do trenj in konfliktov. Tim je nujno potrebno voditi tako, da 
je močno osredotočen na cilje. S tem preprečimo zmedo zaradi napetih 
odnosov in čustvenih napetosti. Da tim lahko napreduje, je potrebno sklepati 
tudi kompromise. Vsak član skupine mora dobiti določeno vlogo, ki jo je 
pripravljen sprejeti. Vsiljenih vlog posamezniki navadno ne prenesejo, zato je 
pomembno, da mora posameznik vlogo sam sprejeti, hkrati pa jo morajo 
priznati tudi ostali člani tima.  

Norming je raven, ko tim začne »držati skupaj«. V tej fazi člani tima sprejmejo 
dogovore in čutijo pripadnost
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4. 

a veliko stopnjo avtonomije. Tim sprejema odločitve glede 
na kriterije, ki so usklajeni z vodjo, in od vodje zahteva delegiranje nalog in 

 
5. 

se močno navezali na delo tima in sočlane, žalujejo, 
počutijo se negotove in ranljive.  

 
Za se
profes
tima, in želeni osebni atributi posameznika. 

Poznamo tudi tehniko mandatarja (vsak 
andidat ima možnost sodelovanja pri izbiri; izbor poteka z glasovanjem, oseba z 

emamo različne vloge. 
imska vloga je skupek pravil in pričakovanj, ki opisujejo vedenje in delovanje 

eznik se lahko hkrati vede v skladu z več vlogami. 
reko vloge v socialni situaciji izraža sebe. Vloga se oblikuje in spreminja v procesu 

 dokazal, da je za optimalno delovanje tima 
otrebna prisotnost devetih timskih vlog. Te vloge so lahko porazdeljene tudi na 

Člani se lahko vpletejo v socialne aktivnost, tim razvija svoj delovni proces. V 
timu začne prevladovati kooperativna klima. Tim sprejema vodjo, ki usposablja 
in pospešuje delo.  

Performing pomeni učinkovito delo. V tej fazi ima tim jasno vizijo in strategijo 
in je usmerjen k doseganju ciljev. Deluje brez vpliva in pomoči vodje. Tim 
učinkovito dela in im

projektov. Člani si zaupajo, pomagajo in skrbijo drug za drugega, vodja delegira 
in nadzira delo v timu.  

Deforming (Adjourning, Mourning) pa je faza »žalovanja« po razpustitvi tima. 
Naloga tima je zaključena. Člani dobijo nove zadolžitve ali gredo v druge time. 
Posamezni člani, ki so 

stavo timov v literaturi zasledimo tri ključne faktorje. Ti so: tehnika ali 
ionalna kompetenca posameznika, sposobnost posameznika, da deluje kot član 

 
Vodje v organizaciji lahko na različne načine pristopijo k sestavljanju timov. Člane 
timov sami določijo (poslovodja zaupa sebi in svoji intuiciji, pri tem ga vodijo občutki o 
možnosti sodelovanja dveh ali več oseb). 
k
največ glasovi – mandatar – sestavi tim). Tim bo uspešen, če bo poslovodja pri 
njegovi sestavi upošteval individualne lastnosti posameznih članov. Raziskave so 
pokazale, da sodelovanje in uvidevnost kot osebnostni lastnosti pozitivno vplivata na 
nemoteno in produktivno delovanje tima. Medtem ko individualne lastnosti, kot so 
agresivnost, zaupanje samo vase, zainteresiranost za individualne rešitve in pobude, 
zmanjšujejo timsko povezanost in s tem njegovo učinkovitost. 
 
     4.3. Ključne vloge članov tima 
 
Ljudje glede na svoje osebnostne značilnosti v timu prevz
T
posameznika kot člana tima. Posam
P
interakcije z vlogami ostalih članov tima.  
 
Nesoglasje zaradi različnih opredelitev vlog ali nesoglasje med različnimi vlogami v 
timu lahko pripelje do konflikta. V literaturi so navedeni različni modeli timskih vlog. Dr. 
Meredith Belbin z Univerze Cambridge je
p
manjše število članov, saj lahko vsak član zastopa tudi več vlog. Pomembno je, da so 
vse prisotne. Analiza Belbinovih timskih vlog pokaže osebnostne lastnosti oziroma 
področja, na katerih je lahko posameznik izredno uspešen, ker je zanje posebej 
sposoben in nadarjen. Prav tako pokaže področja, ki jih mora posameznik razviti in 
izpopolniti.  
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. Company worker (implementer) – »izvrševalec«.  

. Chairman (coordinator) – »usklajevalec«.  

. Innovator (plant) – »inovator«  

delavec«.  
alec naloge«.  

alec. Spreminja zamisli in načrte v praktične 
pešno izvaja dogovorjene načrte. 

 stanoviten in zadržan.  
 

abi svoje najboljše potenciale. 
Osebnostne poteze: stanoviten, prevladujoč, ekstrovertiran.  

 
3. 

pinskih dejavnosti. 
Osebnostne poteze: nestrpen, prevladujoč, ekstrovertiran.  

 
4. 

sebnostne poteze: 
prevladujoč, inteligenten, introvertiran.  

 
5. 

stne poteze: stanoviten, prevladujoč, 
ekstrovertiran.  

 
6. 

eze: inteligenten, stanoviten, introvertiran.  

sebnostne poteze: 
stanoviten, ekstrovertiran, ne prevladuje.  

 
8. 

o pozornost, in vzdržuje občutek za 
nujno. Osebnostne poteze: nestrpen, introvertiran.  

 

Belbinove timske vloge so:  
 
1
2
3. Shaper – »izzivalec«.  
4
5. Resource investigator – »iskalec virov«.  
6. Monitor-evaluator (critic) – »ocenjevalec«.  
7. Team worker – »timski 
8. Completer-finisher – »zaključev
9. Specialist – »specialist«.  
 

1. Company worker ali izvršev
delovne postopke. Sistematično in us
Osebnostne poteze so

2. Chairman ali usklajevalec. Nadzira, kako se tim pomika proti skupnemu cilju in 
pri tem kar najbolje izrablja razpoložljive vire. Odkriva timske prednosti in 
slabosti in skrbi, da vsak član lahko upor

Shaper ali izzivalec. Oblikuje smer, v katero tim usmerja svoj napor. Vsa 
njegova pozornost je usmerjena k postavljanju ciljev in prednostnih nalog. Rad 
bi vsilil obliko ali vzorec skupinski razpravi ali rezultatom sku

Innovator ali inovator. Pospešuje nove ideje in strategije s posebno 
pozornostjo za poglavitna vprašanja. Poskuša premagati vse težave pri 
timskem pristopu pri problemih, s katerimi se tim srečuje. O

Resource investigator ali iskalec virov. Raziskuje in poroča o idejah, razvoju 
in virih zunaj skupine. Oblikuje zunanje stike, ki bi lahko koristili timu, in vodi 
vsa pogajanja v zvezi s tem. Osebno

Monitor-evaluator ali ocenjevalec. Analizira probleme ter vrednoti ideje in 
predloge, tako da je tim bolje pripravljen na uravnovešene odločitve. 
Osebnostne pot

 
7. Team worker ali timski delavec. Podpira člane v njihovih močnih točkah (gradi 

na predlogih). Odpravlja pomanjkljivosti pri posameznih članih in izboljšuje 
komunikacijo med njimi. Goji kulturo timskega dela. O

Completer-finisher ali zaključevalec naloge. Kolikor je mogoče, ščiti tim pred 
napakami. Skrbi, da se naloga izvrši in da se česa ne izpusti. Odkriva tiste 
vidike dela, ki potrebujejo več kot običajn
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Tim je
prav ta pooblaščanje, ko vsak član 
ma prevzema del odgovornosti vodje. Naslednja pomembna komponenta je 

a ter fleksibilnost, kjer je različnost mnenja spoštovana, 
lani so specializirani. Naslednje element je optimalno delovanje vseh, priznanje in 

e timi prevzemajo sami odgovornost za svoje delo, se prilagajajo 
premembam, spreminjajo svoje obnašanje, izpolnjujejo postavljene cilje, samostojno 

.  

lobalno okolje, v katerih deluje veliko podjetij je povzročilo pojav globalnih timov. 

o novo tehnologijo. A je primerno oblikovati skupino ali tim in 

nike odločanja v skupini (lahko izpitno vprašanje)? 

navljanje: 

2. upina deluje? 
 

4. Faze v timskem delu! Kratko razloži! 
v tima? Kratko opiši! 

namo? Kratko opiši! 
 
Up
 

ija in menedžment podjetja, 2008. 

4.4. Učinkovitost tima 

 učinkovit če ima smisel. Vsak posameznik ve kaj mora narediti, cilji so jasni, 
ko je jasen namen tima. Pomembna značilnost je 

ti
povezanost in komunikacij
č
upoštevanje ter vzdušje, kjer člani uživajo v skupnem delu. 
 
    4.5. Vrste timov 
 
V splošnem ločimo štiri vrste timov. Formalne, virtualne, globalne in 
samousmerjajoče se time.  
 
Samousmerjajoči s
s
se odločajo in spremljajo svoje delo. Za njih je značilno, da sami izbirajo člane in imajo 
dostop do vseh potrebnih virov
 
Virtualni timi so se pojavili s pojavom vitualnih podjetij, ki so posledica globalizacije in 
hitrega tehnološkega napredka. Uspešnost tima je odvisna od jasnosti ciljev, pravilne 
izbire članov in njihovega medsebojnega zaupanja.  
 
G
Gre za delovne skupine, kjer člani prihajajo iz več držav. Prav tako so globalne njihove 
aktivnosti in segajo v veliko držav. Formalni timi pa so del organizacijske strukture, 
oblikuje pa jih podjetje samo.  
 
KLJUČNI POJMI V TEM POGLAVJU: 

• Skupina in tim. 
• Oblikovanje skupine in tima. 
• Vrste timov. 

 
V RAZMISLEK: 

• V podjetju uvajam
zakaj? 

• Katere so teh
 
Vprašanja za po

1. Opredeli pojem skupina in tim! 
Kako sk

3. Kako skupina nastaja? 

5. Kakšne so vloge člano
6. Kdaj je tim učinkovit? 
7. Katere vrste timov poz

orabljena in priporočena literatura: 

1. Bauer et al.: Organizac
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iski predavanja. 
3. Možina Stane: Management. Radovljica: Didakta, 1994, 1072 str. 

ik Franc: Managenent. 1. natis. Ljubljana: 
Gospodarski vestnik, 1993. 312 str. 

jubljana: Ekonomska 

rforming.htm

2. Kovač. J.: Osnove organizacijskih teorij. Zap

4. Rozman Rudi, Kovač Jure, Koletn

5. Rozman Rudi: Analiza in oblikovanje organizacije. L
fakulteta, Ljubljana, 2000, 151. str. 

6. (http://www.businessballs.com/tuckmanformingstormingnormingpe   

 
     
 
Vo
skupine v podjetju ter tako usmerjanja njihovega delovanja k postavljenim ciljem. 

omembno je, da na začetku ločimo pojma menedžment in vodenje.  

enedžer planira delovanje podjetja vnaprej z določitvijo ciljev ali nalog in tako 

nicira z njimi, 
otivira in vodi. Vodenje v širšem smislu torej vključuje vodenje v ožjem pomenu. 

enedžer 
arakteristike vodje, prav tako je tudi za vodjo koristno, če ima dobro razvite 

 

5.  VODENJE 

denje lahko opredelimo kot vplivanje na obnašanje ali delovanje posameznika in 

P
 
M
usmerja delo posameznikov. Da bodo posamezniki začeli delovati, jih je potrebno 
pridobiti, nato sporočiti katere naloge bodo opravljali, določiti odgovornost in avtoriteto. 
Iz povedanega sledi, da menedžer svoje sodelavce kadruje, komu
m
Nekateri avtorji podarjajo, da je vodenje pomembna funkcija menedžmenta. 
 
V preteklosti so pojem vodje izenačevali s pojmom menedžerja, kar pa se je izkazalo 
za napačno teorijo, kajti vedno bolj se kaže, da sta to dve različni vlogi, ki pa imata 
vsaka zase potreben in nujen delež v dobro organiziranem podjetju. Seveda pa sta si 
obe vlogi medsebojno tudi komplementarni. Zato je zelo koristno, če ima m
k
manedžerske sposobnosti. Kot lahko vidimo glavna razlika med obema vlogama ni 
takoj in na prvi pogled jasna. Ravno zaradi te podobnosti pride do pogostega mešanja 
obeh vlog. Glavne razlike se pojavijo šele pri pozornem opazovanju delovanja obeh in 
pri njunem delovanju v organizaciji.  
 
Tabela 2: Razlike med vodjo in menedžerjem 
 
Vodja Menedžer 
Vizionar 
Strasten 
Ustvarjalen Vz
Prožen 
Navdušuje 

 
o 

entira 
premembe 

na moč 

Racionalen 
Se posvetuje 

trajen 
Usmerjen v reševanje problemov 

 avtoritativen 

ije 

Inovator 
Pogumen
Ima domišljij
Ekspirem
Vzpodbuja s
Osebnost

Odločen 
Analitičan 
Strukturiran 
Usmerjen
Stabilizira in pomirja 
Moč pozic

 
Vir: Kolar, 2006. 
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• Medosebno, kjer se sprašujemo, kako lahko posamezen vodja vpliva na 

• organizacijsko, kjer se vprašamo, s katerimi ukrepi v podjetju, lahko podpremo 
vodje pri njihovem delu. 

O r
posebn , zato se ji bomo v nadaljevanju posvetili. 
 
    5.1. elo in zadovoljstvo delavcev 

 skupini in oblikovanje 
omunikacijske strukture v skupini, usmerjanje posvetovalnih in odločitvenih procesov, 

je le-teh in nadzor nad 
jihovim izvajanjem. 

vanje zadovoljstva ob delu.  

zultati skupine odvisni od interakcije 
ed uporabljenim stilom vodenja in naklonjenostjo situacije.  

reučeval je tri situacijske poudarke vodenja: odnos med vodilnimi in podrejenimi, 

o situacijsko pogojenih 
blikah vodenja, kar pomeni, da je pomembna alternativna izbira oblik vodenja glede 

 vedenje in delovanje. Vloga vodje izvira iz njegove moči. Vodja se lahko 
oslužuje strokovne, osebnostne ali statusne avtoritete.  

oč je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opisana kot sila, ki omogoča nekomu, 

a vodenje.  

Vodenje je lahko: 

sodelavce in 

 
esničnem vodenju lahko govorimo takrat, ko sta prisotna oba vidika. Vloga vodje je 

o pomembna

 Vodenje usmerjeno v d
 
Za vodenje k delovnim nalogam je značilno podrobno strukturiranje skupne naloge 
in opredeljevanje delovnih nalog; oblikovanje delitve dela v
k
sprejemanje odločitev v okviru svojih pristojnosti, uresničevan
n
 
V zadovoljivo usmerjeno vodenje pa poudarja oblikovanje odprtega komuniciranja in 
zaupanja v skupini, spodbujanje močnega občutka pripadnosti s pomočjo skupinske 
kulture in oblikovanje skupine kot tima ter usmerjanje posameznika k osebnemu 
razvoju in tako obliko
 
    5.2. Situacijski modeli vodenja 
 
Spoznali bomo Fiedlerjev model, ki vodenje opredeljuje kot razmerje, ki temelji na 
moči in vplivu. Osnova modela je trditev, da so re
m
 
P
strukturo nalog in moč vodilnih. V raziskavah je ugotovil, da ima največji uspeh pri 
vodenju tisti vodja, ki uživa zaupanje podrejenih. Temeljna ugotovitev je, da ne obstaja 
optimalni ali univerzalni način vodenja, govorimo lahko le 
o
na obstoječi položaj, glede na značilnost kadrov in glede na značilnost posameznega 
vodje. 
 
   5.3. Stili vodenja 
 
Glavna naloga vodje je usmerjanje sodelavcev k postavljenim ciljem in vplivanje na 
njihovo
p
 
M
da uveljavlja svojo voljo in s tem vpliva na obnašanje drugih. V podjetju ali organizaciji 
poznamo dva sklopa s skupno petimi tipi moči, ki so značilne za menedžerja in vodjo. 
Skoraj vsakdo lahko uporabi moč, potrebno pa je znanje z
 
Vodstvena moč je veliko več kot uporaba sile. Pomeni vpliv na sodelavce na tak 
način, da si želijo doseči zastavljen cilj. Ta moč lahko samo obstaja ni pa nujno, da se 
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38

vodjo, ki uporablja samo strokovno in osebnostno 
avtoriteto za usmerjanje dela. 

V p e jeno 
izkl n oces odločanja 
je c
nezaželeno. Samostojnost in samoiniciativnost ni mogoča. 

s strokovno avtoriteto in 
sebno karizmo. V primerjavi s prvim načinom je ta stil vodenja zelo zahteven. Je 

Tretji nač berejo svojega 
vodjo.  
 

a odgovorna za doseganje ciljev. Težava se kaže pri integraciji 
takih skupin v celotno organizacijo podjetja. Problem integracije se lahko reši s 

lede na dvojno usmerjenost vodilne in vodstvene osebe Reddin razlikuje 4 temeljne 
stile oz. oblikuje sklepe o štirih temeljnih oblikah obnašanja vodilnih delavcev: 
– strnjeni stil kot visoka stopnja usmeritve k nalogom in ljudem, 

Stili vodenja: 
• Vodja uporablja izključno statusni položaj kot način usmerjanja podrejenih, 
• Vodja se opira na statusno, osebnostno in strokovno avtoriteto, 
• Skupina sama izbira 

 
rv m primeru gre za avtoritarni stil vodenja. Delovanje vodje je usmer

juč o na utrjevanje lastnega položaja. Odločitve sprejema sam, pr
entraliziran. Podrejenim ukazuje, sodelovanje podrejenih pri postavljanju ciljev je 

 
Drugi način je participativni način vodenja. Rekli bi mu lahko demokratični način 
vodenja. Gre za sodelovanje zaposlenih pri odločitvah, učinkovitost se tako povečuje, 
posamezniki se poistovetijo s cilji podjetja, njihov vpliv je povečan. Podrejeni so 
vključeni v proces odločanja. Vodja motivira podrejene 
o
predvsem usmeritev vodje k oblikovanju skupine kot tima.  
 

in pa je mogoč le v neformalnih skupinah, kjer člani lahko iz

Skupina je kot celot

pomočjo skupnega načrtovanja in nadzora. 
 
G

Slika 11: Povezanost vplivnih mehanizmov in stilov vodenja 

Povezanost vplivnih mehanizmov in stilov vodenja:

AVTORITATIVNI PARTICIPATIVNI AVTONOMNE
STIL VODENJA STIL VODENJA SKUPINE

Ukazovanje Posvetovanje s Skupinsko
skupino odločanje

Utemeljevanje Določanje okvirov
odločitev sodelovanja

STATUS

STROKOVNOST
OSEBNOST

Drugi stili vodenja: liberalni, patriarhalni, brezosebni,
manipulativni, transakcijski, transformacijski,… 10

 Vir: Rozman, 2000. 
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 nalogam in ljudem. 

ijo 

e. Ni komunikativen, raje 
a predpisana pravila 

 postopke ter ocenjuje druge, kako se teh pravil in postopkov držijo. Pri svojem 

torske naloge. Upošteva in ceni 
redvsem rutinsko delo, ukaze in odredbe. Sporom se izogiba. Svoje podrejene 

lu in delavcev 
sklajevalnimi nalogami in z malo oblasti, pri katerem je mogoče uspeti predvsem z 

a 
adušiti s pritiskom in hoče gospodovati v vseh napetih položajih. Največji pomen 

ih ljudi, ki 
orajo med seboj sodelovati. Skuša doseči, da se ljudje iz napak učijo. Raziskuje 

– prizadevni stil z usmeritvijo samo k nalogom, 
– zavzeti, socialno usmerjeni stil z usmeritvijo le k ljudem, 
– zadržani stil kot nizka stopnja usmeritve k
 
Reddin poudarja, da je učinkovitost vodstvenih stilov odvisna od razmer, v katerih se ti 
stili uporabljajo. Temeljnim vodstvenim stilom je zato dodal drugo in tretjo dimenz
kot manj učinkovite in bolj učinkovite vodstvene stile. 
 
Zadržani vodja skrbi predvsem za to, da popravlja napak
piše kot govori, močno upošteva tradicijo. Pri svojem delu upoštev
in
nadrejenem vodji ceni predvsem razum. Na sestankih je parlamentaren, drži se 
dnevnega reda in zelo upošteva vlogo predsednika ali vodje sestanka. Primeren je za 
administrativne, računovodske, statistične in konstruk
p
kaznuje tako, da jim odvzame pristojnosti. Tak vodja je suženj pravil. 
 
Zavzeti vodja je pravi izvedenec v medsebojnih odnosih. Proti drugim je odprt, uživa 
v dolgih razgovorih, ker želi spoznati ljudi, s katerimi sodeluje. Organizacijo pojmuje 
kot socialni sistem. Svoje podrejene ocenjuje po tem, kako razumejo druge. Svoje 
nadrejene pa po tem, kako kažejo prisrčnost do podrejenih. Pri komuniciranju podpira 
druge in jih spodbuja, da se izpovejo. Spore skuša ublažiti. Primeren je zlasti za 
vodenje strokovnih delavcev pri razvojno – raziskovalnem de
u
dobrimi odnosi. Rad dela na delovnih mestih, ki zahtevajo mnogo stika z drugimi. 
Podrejeni ga upoštevajo in radi sodelujejo z njim. Svoje podrejene kaznuje tako, da se 
zanje ne zanima več. Zelo ceni ljudi, podcenjuje pa organizacijo. Je sentimentalen.  
 
Prizadevni vodja je gospodovalen do drugih. Istoveti se s tehničnim sistemom 
organizacije in nadrejenimi. Svojim podrejenim daje mnogo ustnih navodil in se 
zanima predvsem za sedanjost. Močneje poudarja zahteve organizacije kot pa 
potrebe ljudi. Podrejene ocenjuje po delovnih dosežkih. Na sestankih je zelo dejaven, 
predlaga, ocenjuje in veliko zapoveduje. Najprimernejši je za delovna mesta, na 
katerih je treba dajati veliko navodil – na področju proizvodnje in prodaje. Spore skuš
z
pripisuje nagrajevanju. Svoje sodelavce rad sumniči, da se izogibajo dela. 
 
Združevalni vodja združuje usmerjenost k nalogam in ljudem. Želi biti povezan z 
delovnimi skupinami in s posamezniki. S svojimi podrejenimi rad razpravlja o ciljih 
svoje delovne skupine. Usmerjen je predvsem v prihodnost. Je pristaš timskega dela. 
Svoje podrejene ocenjuje po njihovi pripravljenosti za sodelovanje v timu. Svoje 
nadrejene pa po njihovi spretnosti pri timskem delu. S timskim delom postavlja 
standarde za skupinske dosežke. Najprimernejše delo je vodenje drug
m
vzroke za nastanek sporov. Za večje napake kaznuje svoje podrejene tako, da jim 
zbudi občutek izgube samospoštovanja. 
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    5.4. Moč 
 
    5.4.1. Taktike za povečanje moči 

40

sako povečanje moči povzroči na drugi strani ubogljivost. Moč je možno povečat s 
ovečanjem pregleda nad viri, ki večajo odvisnost prejemnika moči. Načine povečanja 
oči delimo na taktike in strategije. Taktike delujejo krajši čas, strategije pa daljši čas.  

glejmo si taktike za pridobivanje moči. Ločimo naslednje. 
 predstavitev ideje. 

• Prijateljstvo in dobrikanje pred dajanjem ukazov. 

 
Izb  nljivk: relativne moči 
me d re in pričakovanj, da bo 
vpl n  izbiro taktike. Menedžerji, ki 
nad r elikega nadzora nad 
viri raba neposrednega 
uka v  upiranja. 

 moči, kultura vlog, kultura 
alog in kultura osebnosti vplivajo na izbiro taktike.  

regleda nad relativno redkimi dobrinami. Taktike so obrnjene navzdol, odločanje 

čilnosti birokratske združbe, kjer 
se temelji na predpisih. Moč temelji na položaju ali statusu posameznika. 

eganju ciljev in temu je vse podrejeno. Glavni vir moči je strokovno 
nanje. Za kulturo nalog je značilno delo v timu, tako da so taktike usmerjene navzdol 

 potreb svojih 
lanov. Značilna je taktika grajenja koalicij.  

 
V
p
m
 
O

• Uporaba dejstev in podatkov za

• Razvijanje koalicij in pridobivanje naklonjenosti drugih. 
• Pogajanje kot dogovarjanje za izmenjavo koristi. 
• Neposredni pritisk z opozarjanjem, ki zahteva poslušnost. 
• Iskanje pomoči pri višje postavljenih v hierarhiji v podjetju. 
• Uporaba formalno predpisanih ukrepov. 

ira določene taktike je odvisna od štirih spreme
ne žerja, namena ali želje po vplivanju, organizacijske kultu
iva i ubogal. Relativna moč vpliva na dva načina na
zo ujejo redke vire uporabljajo več taktik kot tisti, ki nimajo v

, uporabljajo neposredno ukazovanje in opozarjanje. Upo
zo anja se povečuje, če se povečuje stopnja

 
Menedžerji uporabljajo taktike za povečanje moči glede na načrtovane cilje, ki jih želijo 
doseči. Če želi vplivati na podrejenega zaradi doseganja osebne koristi, uporablja 
taktiko dobrikanja in prijateljstva, če želi izvesti projekt, pa taktiko dejstev in podatkov.  
 
Porazdelitev in uporaba moči pa sta odvisna od organizacijske kulture, ki pa se med 
združbami razlikuje. Štirje tipi organizacijskih kultur: kultura
n
 
Kultura moči je ponazorjena s pajkovo mrežo. Vzvodi moči se nahajajo v središču, 
kjer močan osrednji oblastnik nadzira druge preko nekaj podrejenih. Moč izhaja zaradi 
p
poteka v središču. 
 
Kultura vlog je opisana kot grški tempelj. Ima zna
v
Pridobivanje moči temelji na neosebnih taktikah in formalnih sankcijah. 
 
Kultura nalog je prikazana kot mreža, kjer je največja vrednota doseganje ciljev. 
Poudarek je na dos
z
in navzgor. 
 
Združba, ki temelji na kulturi osebnosti, obstaja zaradi zadovoljevanja
č
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rvi pogoj za učinkovito vodenje so jasno postavljeni cilji, s katerimi določimo rezultat 

tavlja usmerjanje delovanj članov tima k 
oseganju postavljenega cilja.  

oblikovanje komunikacij, 

elne naloge vedno izpeljemo iz splošnih ciljev podjetja. Pomemben element je 
r pomeni prenos nalog, odgovornosti in avtoritete. Pri delegiranju 

kladnost med nalogo, pristojnostjo in odgovornostjo. Za 
ora imeti vodja zaupanje v svoje podrejene, kar od njega zahteva 
na tveganje. Za rezultate podrejenih je vodja klub delegiranju 

istojnosti je različen. Z delegiranjem se posamezniku 
ovečuje odgovornost in ustvarjalnost, hkrati pa je zagotovljena možnost za 

Odločanje vedno poteka v procesu, ki je pomembnejši 
ot sama odločitev. Prihaja do prepletanja analize in sinteze, induktivnega in 

m 

ajo ideje. Najboljši 
zultat je dosežen takrat, ko so razlike namerno razvite in se izkoriščajo prednosti, ki 

izh ej. Različnost pa vodi tudi 
 razdeljevanju vlog med člani tima in celovito uresničevanje idej. 

 in člani zavedajo 
omembnosti čustev. Prikazane so tudi razlike v naravnanosti in lastnostih članov, 

      5.5. Učinkovito vodenje v timskem delu  
 
P
in nalogo, ki jo mora sodelavec opraviti, pristojnosti in odgovornosti ter kontrolo 
doseganja rezultatov. Vodenje tima preds
d
 
Elementi vodenja: 
- 
- delegiranje, 
- motiviranje, 
- reševanje konfliktov.             
 
D
delegiranje nalog, ka
moramo biti pozorni na s
delegiranje m
pripravljenost 
odgovoren. Obseg delegiranih pr
p
opravljanje dodeljene naloge.  
 
Učinkovitost dela v timu je usodno povezana z motivacijo posameznika. Stopnja 
motiviranosti posameznika je odvisna od spleta dejavnikov, kot so: npr. višina plače, 
urejenost delovnega okolja, socialna varnost v podjetju. 
 
Sestavni del vodstvenih nalog je tudi odločanje. Kako se bo oblikoval proces 
odločanja je odvisno od vodje. 
k
deduktivnega pristopa. Pomembno pa je tudi reševanje konfliktov. 
 

5.6. Pomen inteligence čustev v zvezi z vodenje
 
Ko menedžer izbira ljudi in poskuša oblikovati tim se sooča z različnostjo. Vsaka od 
skupin lahko na svoj način izraža čustva. Prepoznavanje čustev ovirajo različni 
stereotipi in nepoznavanje različnih kultur. Pomembno je vzdušje odprtega mišljenja in 
timskega dela, da lahko vsi člani delujejo kreativno in prispev
re

ajajo iz te različnosti. Različnost omogoča timu pestrost id
k
 
Ko vodja delegira naloge članom se sooča z osebami, ki razmišljajo drugače, ravnajo 
in občutijo drugače. Vodja se prav tako sreča s svojimi čustvi, saj je vodenje samega 
sebe pogoj za vodenje drugih. Ko je v tim vključenih več članov, so odločilni čustveni 
odnosi med njimi.  
 
Tabela 3 prikazuje kakšna klima se razvije, kadar se vodja
p
glede na to, kolikšen pomen pripisujejo čustvom. 
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 Tabela 3: Primerjava timov glede na pripisan pomen čustev 
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Čustva so 
pomembna • Zaupanje 

• Boljše 
sodelovanje 

• Zadovoljstvo 

• Motiviranost 
• Inovativnost 
• Ustvarjalnost 
• Produktivno

prilagodljivost sprememb in razvo
čustev 

Ugodna klima: 

• Sproščenost  

Povečanje: 

st 

Boljša Sprejemanje Osebna rast 
j 

• Zvestoba 
• Lojalnost 

• Komunikativnost
• Učinkovitost  

Čustva niso 
pomembna 

Neugodna klima: 
• Nezaupanje 
• Slabše 

sodelovanje 
• Nezadovoljstvo 
• Nezvestoba 
• Nelojalnost 
• Strah  

Zmanjšanje: 
m nje • Motiviranost 

• Inovativnost 
• Ustvarjalnost 
• Produktivnost 
• Komunikativnost
• Učinkovitost 

Slabša 
prilagodljivost 

Izogibanje 
sprememba

Stagnacija 
in zavira
čustev  

 
Tim bo uspeše  vod en
pozitivne občutk tovani,  njihov prispevek dobrodoš
nasprotni smeri činkovitost. Člani se 
slabše prilagaja in denje z inteligenco čustev člani 
dosegajo zasta ko po jetje konkurenčna prednost. Ni pa 
dovolj inteligenc pri vodji, potrebna je pri vseh članih tima. 

 
V RAZMISLEK: 

ten v vašem podjetju? Kakšen bi bil primeren? 
tko sedem tehnik za impresioniranje sogovornikov (lahko izpitno 

lno nadlegovanje kot rezultat neenake moči na delovnem 
)! 

navljanje: 

e vrste vodenj poznamo? Kratko opiši! 

 v zadovoljstvo! 
6. Razloži situacijski model vodenja! 

enja poznamo? Kratko opiši! 
ij poznamo? Kratko opiši! 

n takrat, ko se ja zaveda pom a čustev. Zaposleni pridobijo 
el. V e, da so spoš  upoštevani, da je

 pa se razvije manjša ustvarjalnost, uspešnost in u
ni jo, so nemotivira  neproduktivni. Vo

vljene cilje in ta stajajo za pod
a čustev le 

 
KLJUČNI POJMI V TEM POGLAVJU: 

• Vodenje. 
• Vodja. 
• Situacijski model vodenja. 
• Stili vodenja. 
• Vrste vodij. 
• Vodenje v timu. 
• Taktike za povečevanje moči. 

• Kakšen stil vodenja je priso
• Opišite na kra

vprašanje)! 
• Razložite seksua

mestu (lahko izpitno vprašanje
 
Vprašanja za po

1. Kaj je vodenje? 
2. Razloži razliko med menedžmentom in vodenjem! 
3. Kater
4. Razloži vodenje usmerjeno k delavnim nalogam! 
5. Razloži vodenje usmerjeno

7. Katere stile vod
8. Katere vrste vod
9. Razloži vodenje v timu! 
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6. JI 
 
V tem poglavju boste spoznali pomen ravnanja z zaposlenimi v organizaciji. Zakaj so 
ljudje tako pomembni? A ni dovolj ideja, urejeno podjetje, kupec…. Je, ampak 
potreb  
nadalje kcijo ravnanja z ljudmi pri delu, delovnimi 
vlogami zaposlenih, različnimi modeli upravljanja s kariero, elementi in koraki delovne 
kar nja, načrtovanjem kadrov, 
ridobivanjem in izbiranjem kadrov. Seveda brez vprašanj za razmislek ne bo šlo, 

bo njihovo delovanje 
spešno, je potrebna kadrovska funkcija. Kadrovsko funkcijo izvajamo torej zato, da bi 

dos  z

10. Katere taktike za povečanje moči poznamo? 

na in priporočena literatura: 

er et al. : Organizacija in menedžment podjetja, 
ovski, V., Penger, S.: Temelji managementa. 

ober 2007. 
ar Janez: Organizacija poslovanja. Učbenik, 2006

Jersey: Prantice Hall, 1983. 
5
6. Robbins. P. S.: Organization Theory; Structure, Design and

Sadlle River, New Jersey: Prantice Hall, 1987. 
Rozman Rudi:
fakulteta, Ljubljana, 2000, 151. str. 

8. Vodenje-lastnosti dobrega vodje. 
(http://www.google.si/search?
%A1anje+vodij&start=10&sa=N). 

 
RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI V ORGANIZACI

ujete tudi prave ljudi, kajti drugače je uporabnost podjetja enaka ničli. V
vanju se boste seznanili s  fun

iere, pomembnostjo izobraževanja in usposablja
p
prav tako ne brez izpitnih vprašanj. Kot ste pa sedaj že navajeni. 
 

6.1. Funkcija ravnanja z zaposlenimi v organizaciji 
 
Kadrovski menedžment je proces, v katerem organizacija sistematično in integrirano 
s svojo poslovno strategijo načrtuje potrebe po kadrih, kadruje, razvija ter vrednoti 
svoje kadre, jih nagrajuje in vzdržuje z njimi učinkovite odnose. Kadri so vsi ljudje, ki 
na kakršen koli način sodelujejo v obliki organiziranega dela. Da 
u

egali astavljene cilje. 
 
Menedžment človeških virov ali zmožnosti (kadrovski menedžment) pomeni 
upravljanje s kadrovskim znanjem, sposobnostmi, spretnostmi in osebnostnimi 
lastnostmi. Človekove zmožnosti lahko opredelimo kot znanje, sposobnosti, 
osebnostne lastnosti, mišljenje in motivacijo. Torej gre za opravljanje s človeškim 
kapitalom. Zaradi boljšega razumevanja bomo v tem poglavju upodabljali izraz 
ravnanje z zaposlenimi. 
 
Ravnanje z zaposlenimi obsega planiranje kadrov, kadrovanje s selekcijo in izborom, 
razvoj kadrov in njihovo vrednotenja z motiviranjem in nagrajevanjem tudi 
organizacijski in informacijski model kadrovske dejavnosti ter načela vzdrževanja 
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• Oblikovanje organizacijske strukture, delovnih mest in spremljanje uspešnosti 

dnotenje dela, plače, plačilo po uspešnosti, vključitev zaposlenih v 

• zdravstvenega varstva in varstva pri delu ter družbenega 

tracije, kadrovski informacijski sistem, 

 
Spisek a do podjetja razlikuje, vendar si težko 
pre
lahko dodamo tudi druge naloge. V funkcijo so vključeni različni nosilci. Poleg 
kad v
ravneh a je nesporno poslovna funkcija v podjetju. 

e jo razumemo tako, govorimo o tej funkciji v ožjem smislu. Obravnavati pa jo je 

olj kadra z ustreznimi znanji, 
eščinami, vrednotami in sposobnostmi. Strateška naravnanost poleg razvoja kadrov 

zag ja otrebe, vpliva na načrtovanje zaposlenih od 
unaj in razvija zaposlene znotraj organizacije. 

je sestavljena iz zaporedja del in 
ejavnosti, ki vključujejo prvine usposabljanja, napredovanja, samouresničenja, 

i nadrejeni, strokovni 
sod a izacija ima in po 
pot vanja kariere. 
  

odnosov med menedžmentom in zaposlenimi. Našteto lahko povežemo v naslednje 
skupine: 

organizacije. 
• Načrtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih. 
• Zagotavljanje in spremljanje uspešnosti. 
• Usposabljanje in razvoj zaposlenih, menedžerjev, menedžment karier. 
• Vre

odločanje, komuniciranje z njimi. 
Zagotavljanje 
standarda. 

• Izvajanje zaposlitvene in osebne adminis
formaliziranje politik in programov. 

 nalog se seveda od podjetj
dstavljamo funkcijo ravnanja z zaposlenimi brez katere od naštetih. Seveda pa ji 

ro skih strokovnjakov morajo številne naloge opravljati tudi menedžerji na različnih 
 in sami delavci. Kadrovska funkcij

Č
smiselno v širšem smislu, saj je neločljivo povezana s funkcijo menedžmenta in tako 
postaja organizacijska funkcija, ne le poslovna funkcija. 
 

6.2. Razvoj kadrov v organizaciji 
 
Ob spreminjajoči se vlogi zaposlenih nastaja potreba, da ravnanje s kadri postane del 
strategije organizacije in da pomaga oblikovati kulturo organizacije skladno z 
zaželenimi vrednotami. Organizaciji tako zagotavlja dov
v

otavl  oziroma predvideva prihodnje p
z
 
Naj za začetek opredelimo pojem kariera. Kariera je sredstvo za zadovoljevanje 
osebnih ambicij. Načrtovanje kariere mora izhajati iz razmišljanj posameznika o 
najboljših možnostih za napredovanje in izbiro ustreznih korakov za dosego teh 
možnosti. V nadaljevanju bomo pojem kariera razumeli kot načrtovano ali 
nenačrtovano razvojno pot posameznika, ki 
d
skratka osebnega razvoja v določenem času v skladu z opredeljenimi cilji.  
 
Načrtovanje kariere je proces, v katerem zaposleni: 

• Spoznajo svoje vrednosti, sposobnosti, prednosti in slabosti. 
• Pridobijo informacije o možnostih napredovanja v organizaciji. 
• Opredelijo cilje v karieri. 
• Načrtujejo dejavnost za dosego zastavljenih ciljev. 

 
Nosilci načrtovanja kariere so poleg samih zaposlenih tudi njihov

el vci, kadrovske službe in izobraževalni centri, če jih organ
rebi tudi najeti zunanji sodelavci. Slika 12 prikazuje postopek načrto
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Slik

ir: Svetlik Ivan, Zupan Nada, 2009. 

ačrtova  poteka i dvotirno. To je odvisno od dveh 
ljučnih nosilcev, pri čemer se posamezne stopnje navezujejo ena na drugo in 
rekrivajo. Strokovnjak mora kritično ocenjevati svojega sistema vrednot, ciljev, 
pretnosti, sposobnosti in pomanjkljivosti. Naj tej stopnji je poudarjena vloga 

različnih ocenjevanj. Na tak način hkrati poteka 
cenjevanje posameznika in organizacije. 

Pokrovitelj (Zrela kariera). 

 
 

ariera 

 

     
 
 

Vir: Zupan, 2009. 
 
V ugi stopnji ključitev v načrte 

ije. Običajno je to neformalni pogovor med nadrejenim in podrejenim. Na 
li svoje kratkoročne in dolgoročne cilje, predvsem glede 

iji. Posameznik se na tej stopnji srečuje z dejavniki, 
anje ciljev: 

• Pomanjkljivo poznavanje okolja. 

a 12: Postopek načrtovanja kariere 
 
 
 
 

Samo- 
ocenjevanje 

Lastno 
ocenjevanje 
zmožnosti

Opredelitev
ciljev 
posameznika

Posameznik 
 
 
Skupno 

 načrtovanje 
izvedbe 
 
Organizacija  

 
 
 

Ocenjevanje v 
organizaciji 

Preverjanje  
možnosti v 
organizaciji

Opredelitev
ciljev 
organizacije

 
 
V
 
Postopek n nja kariere  ponavad
k
p
s
svetovalcev, ki pomagajo pri razlagi 
o
 
Življenjski cikel kariere: 
Deli kariere (early (do 30), mid (30-40), late (okoli 50), zaključek (60). 

• Pripravnik (Raziskovanje). 
• Sodelavec (Napredovanje). 
• Mentor (Vzdrževanje). 
• 

 
Slika 13: Življenjski cikel kariere 

                                         Po
 

zna k

 
 
 

 
 

              Zgodnja kariera 

Srednja kariera     Zaključevanje kariere 

dr pa posameznik preverja lastne možnosti za v
organizac
tretji stopnji zaposleni oprede
prevzemanja funkcij v organizac
ki otežujejo doseg
 

• Neodločenost pri izbiri cilja. 
• Strah pred neuspehom. 
• Pomanjkljivo poznavanje samega sebe. 
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sklajevanje mora potekati med posameznikom in organizacijo na vseh stopnjah, pa v 
zak delavi skupnega načrta izvedbe. Gre za skupno 
dol oseganje postavljenih kariernih ciljev kot temeljne 
ses v re mora vsebovati načine stimuliranja 
in muliramo z osebnim svetovanjem, širjenjem 
nal , lno stimulacijo v primeru uspešnih 

ovacij in predlogov. 

ariernih vzorcev. Avtor navaja štiri karierne vzorce ali tipe: 

zamenjavo. Ta kariera je 
najstarejša poleg stabilne kariere. Zagotavlja možnost napredovanja. 

 

ilagodljiv pri delavnih opravilih. 
 

 
• aposleni sprejema nove 

naloge, delovna mesta, poklice. Ciklični vzorec je sestavljen iz serije faz, ki 

 
istemi razvoja in upravljanja (osebne) kariere temeljijo na psihološki pogodbi med 

org i
razv ja
raziska
Schein
posamezniku v prvih letih poklicnih izkušenj, ki so razmeroma trdna značilnost 

• Negotovost in nizka stopnja samozaupanja. 
 
U

ljučni fazi oba sodelujeta pri iz
očanje načinov in poti za d
ta ine kariernega načrta. Načrtovanje karie
motiviranja zaposlenih. Delavce sti
og širjenjem pristojnosti, izobraževanji, materia

in
 
Karierne možnosti so v organizacijah odvisne od sistemov napredovanja. Gre za 
razvrščanje delovnih mest v vertikalni in horizontalni smeri. Gre za opredeljevanje 
smiselnih prehodov med delovnimi mesti, smeri napredovanja, vključno s točkami 
vstopa v organizacijo, določenimi pogoji za napredovanje.  
 
Poglejmo v nadaljevanju nekaj modelov oblikovanja kariere. Prvi je Driverjev model 
k
 

• Navpična ali vertikalna kariera. Gre za plezanje po lestvi na strokovnem ali 
poslovodnem področju. Področje kariere je izbrano zgodaj v življenju, se ne 
spreminja in ostaja isto, razen če ni prisiljeno v 

Posamezniki pa so vseeno bolj mobilni kot pri stabilni karieri in prevzemajo 
nove naloge. 

• Prehodna ali horizontalna kariera. Zanjo je značilna menjava delovnih mest 
na približno enakem nivoju zahtevnosti. Ta zaposleni si ne želi napredovanja, 
pomika se na isti ravni med delovnimi mesti. Njegova motivacija je neodvisnost. 
Zaposleni je fleksibilen, rad ima pestrost in varnost. Posameznik, ki prevzema 
drugačne naloge se iz specialista spreminja v generalista. Ima širok profil, je 
zamenljiv in pr

• Stalna ali stabilna kariera. Zanjo je značilno, da jo zaposleni izbere zgodaj v 
življenju in ostane v tem poslu celo življenje, pri svojem delu je zadovoljen. 
Zaposleni je zanesljiv delavec za podjetje, če pa pride do sprememb, ki so 
danes hitre, nastanejo težave zanj in za organizacijo. 

Spiralna ali ciklična kariera. Zanjo je značilno, da z

trajajo od pet do deset let. Status takim zaposlenim ne pomeni veliko, cenijo 
kreativnost, raznolikost, osebno rast. So prilagodljivi, gibljivi in imajo veliko 
poguma. 

S
an zacijo in posameznikom, ki usklajuje njihove različne potrebe. Učinkovit model 
o  kariere mora upoštevati razlike med posamezniki. Dolgoletne strokovne 

ve, med katerimi izstopa zlasti 12-letna longitudinalna raziskava, ki jo izvedel 
, je določila različne karierne usmeritve ali sidra, ki se razvijejo pri 
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njegove osebnosti in hkrati določajo tudi vrsto dela, ki ga bi posameznik opravljal 
najbolje oziroma pri katerem bo lahko izrabil vse svoje potenciale.  
 
Ta karierna sidra so:  

1. Tehnično-funkcionalno sidro; kjer osebe zanima tehnična vsebina 
dela, radi bi razvili tehnične spretnosti. 

 
2. Menedžersko sidro; za te osebe je opravljanje menedžerske 

odgovornosti ključno. Te osebe imajo analitično kompetenco reševanja 
, medosebno sposobnost vplivanja in nadzora ter čustveno 

 
. Sidro samostojnosti in neodvisnosti; te osebe se na delovnem mestu 

 
4. Sidro varnosti in stabilnosti; te osebe želijo, da so dogodki predvidljivi 

 
5. 

stvarjanju novega proizvoda želijo ustanoviti svoje podjetje. 

Karierna s
in usmerjanje  psihološke pogodbe 

ed organizacijo in posameznikom. Namen kazalnika je ugotoviti posameznikovo 
prevladuj
razpolago ve  

eba le eno karierno sidro. Sidro se skupaj s potrebami, vrednotami in talentom 

problema
prožnost, zato jih kriza stimulira in ne ovira.  

3
težko prilagajajo organizacijskim postopkom in normam. Stvari želijo 
delati s svojim ritmom in po lastnih standardih. Organizacija je za njih 
restriktivna. 

in občutijo željo pripadnosti določenemu ambientu. 

Sidro podjetniške ustvarjalnosti; osebe, ki v svoji karieri odkrijejo 
potrebo po u

  
idra ponazarjajo individualne razlike, so preizkušen instrument za razvijanje 

 kariere zaposlenih ter izvrsten temelj za oblikovanje
m

oče karierno sidro. Sidro je del predstave osebe, ki se v pogojih kjer je na 
č možnosti, vedno odloči za enako možnost. Iz tega sklepamo, da ima

os
nahaja na vrhu lestvice, ki jo ima oseba v svoji predstavi o sebi. 
 
Tabela 4 prikazuje devet korakov za učinkovito implementacijo razvijanja kariere v 
organizaciji. 
 
Tabela 4: Devet korakov razvijanja kariere 
 
1.korak  Določitev pomena razvijanja kariere.  Zanima nas, kaj pričakujemo od razvijanja kariere, 

kdo bo uporabnik. 
2.korak  Ocenitev organizacijskih potreb po razvijanju kariere. Svetovalna ekipa vključuje 

predstavnike vseh pomembnih oddelkov, oddelek predstavlja vodja, izbrani so 
ovati. Pomembna je ocena pogleda vodilnega 
cena potreb po razvijanju kariere pri srednjem 

menedžmentu in pri zaposlenih.  

predstavniki, ki želijo aktivno sodel
menedžerja na razvijanje kariere, o

3.korak  Oris programa o razvijanju kariere za organizacijo. Obstaja vrsta metod: delavnice za 
razvijanje kariere, karierno svetovanje, inštruiranje, dodatni trening, tehnika kariera-zaupni 
predmet razprave, menedžerske razprave, menedžer kot inštruktor za razvijanje kariere, 
sistemi razvijanja kariere, izobraževalni programi itd. 

4.korak  Interna podpora programu razvijanja kariere. Mogoča je preko pilotskih programov, 
informacijskih sestankov in prezentacij med odmori za malico. 

5.korak  vih emocijskih stanj. Posameznik pri razvoju kariere Priznavanje vpliva posamezniko
napreduje ali nazaduje, torej je njegov razvoj kariere lahko dobrodošel ali pa ne. 

6.korak  Vodenje ocenjevalnega procesa pri posamezniku. Pred postavljanjem ciljev in 
načrtovanjem kariere je potrebna samoocenitev, ki vključuje ocenjevanje značilnosti in 
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prednosti posameznika. 
7.korak  Pomoč posamezniku pri raziskovanju lastnega razvoja kariere. Ta faza ima dva 

pomembna dela: razlago vseh podrobnosti med kariernimi možnostmi in razlago 
posebnosti med temi možnostmi. 

8.korak  črtovanje. Sodelovanje pri postavljanju kariernih ciljev zaposlenega in njihovo na
Odgovarjamo na vprašanja kot so: kaj je posebni karierni cilj in zakaj je to najboljši cilj? 

9.korak  
egel ta cilj? Kdaj se bo vsak načrtovani korak zgodil? Kdo vse ali 

Inštruiranje posameznika pri uresničevanju kariernih strategij. Ključna so naslednja 
vprašanja: kako bom dos
bi moral biti vključen v ta načrt? 

 
V tko

 P
 
Pomen zn  19. stoletja poudaril Marshall, ki je menil, da je 
znanje najmočnejši motor proizvodnje« (Truch, 2001, str. 26). V podjetjih se v 

čujejo potrebe po znanjih in s tem seveda tudi potreba po ravnanju 
 znanjem. Že leta 1974 je Drucker (v Bernik, Florjančič, Rajkovič, 2002, str. 473) 

ben vir prihodkov.  

o. V različnih 
anogah se intenzivnost znanja zelo povečuje in združbe so znanje spoznale kot 

•

 
Živ o aša drugačne zahteve glede vloge 
org i vni svet je na začetku 21. stoletja pred izzivom 
razvoja. Pozornosti ne namenjamo le materialnim virom, tradicionalnim proizvodnim 
dej n  znanju, ki ima svojo vrednost. 
Spr  je težko doseči le z 

bstoječim znanjem saj je to znanje skupek preverjenih odločitev iz preteklosti, novim 

in kontrolo. Vključuje veščine, intuicijo, kulturo 

ir: Cve
 

, 2002. 

    6.2.1. omen usposabljanja in izobraževanja  

anja in učenja je že konec
»
zadnjem času pove
z
rekel, da je znanje osnovni kapital podjetja in pomem
 
Uspešnost podjetja naj bi bila odvisna in povezana z znanjem v podjetju. Več kot ima 
podjetje znanja, bolj bo uspešno in konkurenčno. Najdonosnejše investicije so v 
podjetju naložbe v usposabljanje in izobraževanje. Potrebno pa je pridobljeno znanje 
pravilno prenesti v delovno okolje. Pomen znanja je velik, vendar je znanje brez 
pomena, če ga ne uporabljamo pri delu in z znanjem ne ravnamo praviln
p
pomembno sredstvo in so z njim začele ravnati. 
 
Zakaj sta usposabljanje in razvoj tako pomembna? 
 

• Lažje privabljanje in zadržanje. 
• Izboljšana konkurenčnost (produktivnost). 
• Uvajanje novih tehnologij (prilagodljivost). 
 Izboljšanje storitev za stranko. 
• Bolj etično poslovanje. 
• Hitrejša integracija po združitvah in prevzemih. 
• Povečanje kohezivnosti med različnimi profili zaposlenih. 

im  v času ekonomske globalizacije, ki prin
an zacije in njene uspešnosti. Poslo

av ikom kot so stroji, zemljišča in kapital, temveč
eminjanje na trgih in tekmovanje pa zahtevata rešitve, ki jih

o
zahtevam pa velikokrat ne ustrezajo.  
 
Z znanjem današnje združbe dosegajo zastavljene cilje. Peters pravi, da je uspešnost 
podjetja enaka ustvarjenemu znanju, hitrosti tega ustvarjanja in na koncu stopnji 
njegove uporabe. Znanje ter njegovi nosilci so povezani za doseganje uspešnost v 
poslovanju podjetja. Znanje vključuje dejavnike, ki imajo vpliv na mišljenje, vedenje, 
dovoljujejo razlaganje, predvidevanje 
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rganizacije in kodificirano teorijo. Drucker (1993, str. 32) pravi, da podjetje veliko bolj 
potrebuje izobražene delavce, kot ti potrebujejo podjetje. Znanje je v podjetju 
samostojno sredstvo in po mojem mnenju je odločilnega pomena zavedanje o njegovi 
vrednosti in prednostih, ki jih prinaša v konkurenčnem boju podjetij. 
 
Ker se združbe soočajo s hitrimi in intenzivnimi spremembami in izzivi, zaposleni 
potrebujejo nova znanja in veščine. Izzivi poslovnega okolja s katerimi se srečujejo 
združbe so prikazani v tabeli 4. Močna konkurenca je na področju znanja, ki ga imajo 
zaposleni, tradicionalni proizvodni dejavniki niso več v ospredju, prav tako ne 
stroškovna učinkovitost podjetja.  
 
Tabela 5: Novi izzivi poslovnega okolja 
 
Novi izzivi poslovnega okolja 
Močna konkurenca Povečana konkurenčnost zmanjšuje tradicionalne 

osnove konkurenčne prednosti kot so čas, 
kakovost in nižji stroški. 

Globalizacija Mednarodne meje postajajo zabrisane. 
Kratek življenjski ciklus izdelka Krajši ciklus je posledica tehnološkega napredka. 
Spremembe tehnologije Visoko razvita informacijska tehnologija je cenejša 

in ustvarja priložnosti za nove storitve in 
proizvode. 

Turbulentnost okolja Hitre in nepredvidljive spremembe na trgih in v 
potrebah kupcev. 

Odgovornost korporacije Združbe postajajo odgovorne za različne dolžnosti 
kot je okoljevarstvo, kakovost dela in standardi 
zaposlovanja. 

Prilagajanje potrebam kupcev Zadovoljevanje kupca zahteva prilagajanje 
proizvodov in storitev. 

 
Vir: Dimovski, Penger, 2001. 
 
Globalizacija sili podjetja na nove trge, odp i 
grožnje. Nove tehnologije, spreminjajoče se okolje od zaposlenih zahtevajo nova 
znanja in s prid e soočajo s političnimi 
premembami, nizkimi stroški dela, spremembami na trgih, ki so hitre in velike. 

za katerega je značilna negotovost, v novo obdobje 
enovano doba znanja. Pomen znanja narašča, zato se človek se vedno bolj 

li prej in podjetjem omogoča ob predpostavki, da so hitri in fleksibilni v 
preminjanju, doseganje konkurenčnih prednosti.  

ira nove priložnosti in prinaša seveda tud

posobnost njihovega hitrega obivanja. Združbe s
s
Družba prehaja v obdobje 
im
izobražuje. 
 
Z novo tehnologijo in komunikacijo je dostopnost do informacij večja in veča se 
možnost učenja. Menim, da tako imenovana doba znanja celo zahteva nenehno 
učenje in nekako sili posameznika v tekmo z znanjem v smislu učinkovitega 
pridobivanja, uporabe in njegovega nadgrajevanja. Tehnologija se spreminja hitreje 
kot kadarko
s
 
Multinacionalna podjetja postajajo etična, zavedajo se družbene odgovornosti in 
odgovornosti do varovanja okolja, kar po mojem mnenju zahteva popolnoma drugačna 
znanja.  
 

Leila Višja strokovna šola – Poslovni sekretar    
                         
mag. Vesna Vodopivec 



Osnove upravljanja in organizacija poslovanja                                                                           2009/2010 

50

e smemo pa pozabiti prilagajanja potrebam kupcev. Tudi njihove povečane in 

onkurenčna prednost podjetja je, da se uči hitreje od konkurentov. 
nanje, ki ima potencial da postane vir konkurenčne prednosti, je heterogeno, redko, 

 zaposleni, ljudje, lahko jih imenujem nosilce znanja in le-ti 

• Visoko izobraženi in usposobljeni zaposleni (nosilci znanja) so redka dobrina in 

• Znanje ni popolnoma mobilno in povzroča pri selitvi določene stroške. 

 
Izobra ja, spretnosti, sposobnosti z nekega 
področ dnosa – 
vzg
 

sposabljanje razumemo kot neko vmesno etapo med izobraževanjem in delom ali 

t zaključno stopnjo procesa izobraževanja. 

 
pravlja posameznik. Danes je pogosto kontinuirano usposabljanje. 

ir: Zupan, 2009. 

oznamo več
• Obvezno 
• Strokovno / tehnično usposabljanje. 

 usposabljanje in reševanje problemov. 

N
spremenjene potrebe narekujejo izzive podjetjem pri spreminjanju in izboljševanju 
proizvodov in storitev. 
Glavna k
Z
nezamenljivo in težko ga je posnemati.  
 
Znanje pa posedujejo
združbi prinašajo konkurenčno prednost. Zupanova (1996, str. 511) razloge, da nosilci 
znanja prinašajo konkurenčno prednost strnjuje v štiri trditve: 
 

prinašajo združbam, ki take zaposlene zaposlujejo, veliko prednost. 
• Znanje je težko (mogoče je celo nemogoče) posnemati, saj imajo nosilci tega 

znanja določeno konkretno preteklost.  

• Znanje tudi ni nadomestljivo. Stroji zamenjujejo ljudi, ne pa tudi njihove 
kreativnosti, inovativnosti in specializiranega strokovnega znanja. 

ževanje je načrtno pridobivanje znan
ja (ne za konkretno delovno mesto) ter vrednot, navad in kritičnega o

ojna sestavina (največkrat formalno). 

U
kot »dodatni trening« tistih znanj, sposobnosti in navad, ki so potrebna za opravljanje 
določenega dela v okviru celote neke dejavnosti. Nikakor pa ne smemo gledati 
usposabljanja kot ločeno enoto, ampak ko
 
Na tej podlagi lahko opredelimo usposabljanje kot proces, s katerim razvijamo tiste 
posameznikove sposobnosti, ki jih ta potrebuje pri opravljanju natančno določenega 
dela v okviru določene dejavnosti. Usposabljanje (trening) je načrtovana aktivnosti, pri 
kateri se spodbuja učenje znanja, veščin ali vedenja, ki so vezani na delo, ki ga
o
 
Slika 14: Povezava učenje, izobraževanje in usposabljanje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
P  vrst usposabljanje: 

usposabljanje. 

• Medosebno
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• Razvojno (karierno) usposabljanje. 

Po sabljanj: 
 

v delovno okolje in njihovo 

• Dopolnilno usposabljanje posameznika, ki je že dosegel visoko raven 
 ti zaposleni dosegajo določene cilje v 

organizaciji, za kar potrebujejo dodatno znanje. 

• nika za delovne naloge, ki se 

 

 
Na
napove avanje možnosti za 

ševanje morebitnega pomanjkanja ustreznih kadrov ali pa njihovega presežka. 
Na j in koliko ter kakšne delavce bo podjetje potrebovalo  
a prihodnje izzive. Gre za spremljanje, predvidevaje in predlaganje ukrepov v zvezi s 

uro organizacije, ključne organizacijske zmožnosti in 
estavo človeškega kapital. Načrt vključuje tudi predlog aktivnosti za njihovo 

ti, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti. Govorimo o načrtovanju 
loveških virov. 

 
znamo pa tudi več oblik uspo

• Pripravništvo, ki je načrtno vključevanje novincev 
strokovno usposabljanje za poklic. 

usposobljenosti, potrebno pa je, da

• Uvajanje je usposabljanje, s katerim posameznik razvija potrebne sposobnosti, 
ki so potrebne za opravljanje določenega dela. 

• Priučitev je usposabljanje, ki poteka v običajnih delovnih okoliščinah in je 
primerno za enostavna in nezahtevna dela. 
Preusposabljanje pa je usposabljanje posamez
razlikujejo od delovnih nalog, ki jih je opravljal pred tem.  

6.3. Načrtovanje kadrov 

črtovanje kadrov ali človeških virov lahko opredelimo kot proces analize in 
dovanja potrebnega prihodnjega stanja in prepozn

re
men je čimbolj predvideti, kda

z
tokom ljudi znotraj podjetja. 
 
Načrtovanje kadrov je povezano s procesom oblikovanja poslovne strategije ravnanja 
s kadri. Načrtovanje izhaja iz pregleda okolja in notranje-organizacijskega pregleda. 
Pri oblikovanju kadrovske strategije je potrebno upoštevati tudi poslovne cilje in 
strategijo organizacije, kult
s
zagotavljanje. 
 
Načrt kadrov je tradicionalno vseboval načrt števila delavcev, ki so potrebni na 
določenih delovnih mestih. Govorimo o načrtovanju števila delavcev. Zadnje čase pa 
se posvečamo kakovostnemu vidiku, ki poleg števila ljudi poudarja njihov obseg in 
vrsto zmožnos
č
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lika 15: Vpetost načrtovanja kadrov v proces oblikovanja kadrovske strategije 

riložnosti, n                                 Prednosti, slabosti 

 

ir: Kaše, 2009. 

stavlja analiza dela 
 analiza delavcev. Drugi pristop je razviden v podjetjih, ki so podvržene hitremu 
hnološkemu razvoju, kjer se delovne naloge hitro spreminjajo in opredeljevanje 

ovečuje togost in administracijo. V teh podjetjih opredeljujejo 
ompetenčne profile, ki jih nato razporejajo na nove delovne naloge. 

 pripravo načrta se vključuje vrhnji menedžment, kadrovski oddelek in neposredni 

 pošljejo neposredni vodje ter spremlja izvajanje 
elovitega načrta, ki ga je pred tem potrdil vrhnji menedžment. 

 takega dokumenta bi 
hko povzročila slabšo koordinacijo delovanja celote in tako povečala konflikte med 

interesnimi skupinami. 

S
 
  

 
Poslovni cilji in 

 
Pregled   poslovnega 
okolja 

Notranji pregled strategija  
 
 
 
 
P evarnosti                      
  

Kadrovska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
Preučevanje ponavadi poteka ob analizi delovnega mesta, ki jo se
in
te
delovnih mest p
k
 
Pomembno je tudi operativno načrtovanj, zagotavljanje in razporejanje človeških virov 
ali kadrov. Razlog je pogosto spreminjanje delovnih nalog, velik obseg projektnega 
dela, razvoj kompetenčnih modelov.  
 
V
vodje. Za pripravo dokumenta je odgovoren vodja kadrovske oddelka. Ta oblikuje 
podatkovni sistem za planiranje števila delavcev in obsega njihovih zmožnosti, zbere, 
analizira potrebe po zaposlitvah, ki jih
c
 
Formalno načrtovanje je pogosto v večjih organizacijah, v manjših je to načrtovanje 
bolj intuitivno. V večjih organizacijah strateški plani, ki vsebujejo tudi plane kadrov ali 
človeških virov, poudarjajo tudi finančni vidik in so dogovor o prihodnjem razvoju 
podjetja, ki ga usklajuje več interesnih skupin. Pomanjkanje
la

strategija  
Kultura 

organizacija 
Sestava 

človeškega 
kapitala 

Ključ
rganizacijs

ke 

ne 
o

značilnosti 

Načrt kadrov ter kon nih aktivnosti za realizacijo kret
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sti. 
apoved zunanje ponudbe. Ta faza zajema pregled in napoved 

gibanja trga kot celote, pregled in napoved relativnega položaja obravnavane 

 

 
Privab  
iska
Cilj pri i je ob sprejemljivih stroških zagotoviti primerno 
tevilo ustreznih kandidatov, med katerimi se lahko izbira v nadaljnjem postopku. 

Ra lede na želeno število 
andidatov in nivo njihovih zmožnosti) in izbrani način privabljanja je praktično že 

• Štipendiranje in pripravništvo. 

i na glave). 
 
Pri n tnosti, potrebne lastnosti, nezaželene lastnosti, 
znanje, sposobnosti, izkušnje, vedenjski vzorci, osebnostne značilnosti in motivacije. 
Ko e o na ujemanje s sodelavci, ujemanje z 
zah v  podjetjem. Informacije 
o k d rašalniki ob prijavi, dokazili, 
ivljenjepisi in pisnimi priporočili ali referencami. Kandidata lahko preverimo s: 

•

 

Načrt sestavljajo: 
 

• Napoved povpraševanja po človeških virih ali kadrih z vidika potreb poslovanja. 
• Pregled in napoved (neto) notranje ponudbe, ki odgovarja na vprašanje, kakšne 

so naše notranje rezerve za izpolnjevanje zahtev trenutne in prihodnje 
poslovne aktivno

• Pregled in n

organizacije in pregled ter napoved razvitosti posrednikov na trgu delovne sile. 
• Napoved presežka ali primanjkljaja človeških virov ali kadrov ter predlog za 

reševanje tega neravnovesja. 

6.4. Pridobivanje, izbiranje in uvajanje sodelavcev 

ljanje kandidatov za zaposlitev je dvostranski proces. Sestavlja ga proces
nja primerne zaposlitve in proces delodajalčevega iskanja primernega kandidata. 

vabljanja iz delodajalčeve stran
š

zlični profili zahtevajo različne načine privabljanja (g
k
pred-selekcija. Vire kandidatov delimo na: 
 

• Notranji viri (objava prostih delovnih mest, napredovanja, rotacije,...). 
• Oglaševanje na javnih mestih in v sredstvih javnega obveščanja. 
• Neposredno (samoiniciativno) javljanje kandidatov: na vrata in preko e-pošte. 
• Priporočila s strani članov organizacije. 
• Stiki s šolami in fakultetami. 

• Dnevi odprtih vrat. 
• Karierni sejmi (npr. Moja Kariera 09). 
• Javne službe za zaposlovanje (Zavod za zaposlovanje). 
• Zasebne agencije za zaposlovanje (lovc

ka didatu nas zanima: želene las

pr verjamo ujemanje kandidata, mislim
te ami delovnega mesta in ujemanje z organizacijo oziroma
an idatu pridobivamo iz  prijave na delovno mesto, z vp

ž
 

• Inteligenčnimi testi. 
• Testi fizičnih sposobnosti. 
• Testi sposobnosti za učenje. 
• Testi osebnostnih lastnosti. 
• Testi interesov. 
 Testi znanja za delovno mesto. 
• Testi vedenjskih vzorcev. 
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Vsakega novega sodelavca je potrebno uvesti v delo. Uvajanje je sistematičen 
formalen ali neformalen program, s katerim delavcu predstavimo njegove delovne 
obv n
 

ilji uvajanja so: pri novem delavcu ustvariti pozitiven vtis o organizaciji in delu, 

• Kariera. Načrtovanje kariere. Življenjski cikel kariere. 

nje. 

nje, izbira in uvajanje kadrov. 
 
V R Z

 do zaposlenih? Na kakšen način usposabljate 
ažujete? Morebitni predlogi izboljšav? 

delavca na delovnem mestu poslovni 
sekretar! 

razec za opis delovnih nalog za poslovnega sekretarja! 
 
Vpraš

2. jem menedžment človeških virov. 
 

4. 
l kariere! 

zorcev! 

e! 

? 
azvoj? 

 usposabljanje? 

 
 
 

ez osti, sodelavce in organizacijo.  

C
posredovati potrebne informacije za uspešno delo, pospešiti socializacijo (ustvariti 
nove odnose), zagotoviti večjo varnost pri delu, zagotoviti hitro doseganje potrebne 
uspešnosti in učinkovitosti pri delu.  
 
KLJUČNI POJMI V TEM POGLAVJU: 

• Kadrovski menedžment. 
• Menedžment človeških virov. 
• Kadri. 

• Karierni vzorci in sidra. 
• Usposabljanje in izobraževa
• Načrtovanje kadrov. 
• Privablja

A MISLEK: 
• Kakšen je odnos vašega podjetja

zaposlene in jih izobr
• Pripravi načrt za uvajanje novega so

• Pripravi ob

anja za ponavljanje: 
1. Kaj je kadrovski menedžment? 

Razloži po
3. Kaj obsega ravnanje z zaposlenimi? 

Razloži pojem kariera in njeno načrtovanje! 
5. Razloži življenjski cike
6. Opiši Driverjev model kariernih v
7. Kratko opiši karierna sidra! 
8. Kratko razloži korake razvijanja karier
9. Kaj je pomen znanja in učenja? 

obraževanja10. Kaj je pomen usposabljanja in iz
11. Zakaj sta tako pomembna uspešnost in r
12. Kaj je izobraževanje in kaj je
13. Razloži usposabljanje kot proces! 
14. Vrste in oblike usposabljanj! 
15. Opredeli načrtovanje kadrov! 
16. Razloži proces načrtovanja kadrov! 
17. Opiši sestavo načrta kadrov! 
18. Razloži privabljanje kadrov! 
19. Razloži izbiranje kadrov! 
20. Razloži uvajanje kadrovI 
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r razumeli vlogo vodje pri oblikovanju le – te. Spoznali boste osnove poslovne etike 
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KULTURA IN ETIKA 

em poglavju boste spoznali pojem organizacijska kultura in etika. Razumeli boste
aj in kako organizacijska kultura nastaja, kaj jo se

b
te

V
 
   7.1. Pojem kultura 
 
Organizacijska kultura je le ena globljih, najbolj razširjenih in najvplivnejših dimenzij 
organizacijske klime. Prav tako ima svoje dimenzije organizacijska kultura. Na osnovi 
katerih, prepoznavamo kakšna je. V zvezi s temi dimenzijami omenjamo: odnos
d
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Pojem kulture prihaja v poslovno ekonomiko in organizacijo iz antropologije in 
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pravila vedenja, norme, simboli, ipd. 
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enti so najbolj vidna raven kulture. Te elemente 
 mogoče opazovati, o njih postavljati vprašanja. Če jih želi bolje razumeti, mora 

      -vidni, težko razložljivi  

-
-večja stopnja 
-zave anja 

-samoumnevne  

ko, kakšen je naš odnos ipd. Gre za dejavnike, ki so prikriti, pogosto se 
h niti ne zavedamo, pomembno pa sooblikujejo našo življenjsko držo.  

eliko avtorjev poskuša osvetliti kulturo z vidika vpliva na uspešnost poslovanja 

ne more spreminjati čez noč, spreminjanje traja več let, enako kot njen nastanek. 

Schein je pojav kulture glede na stopnjo razumljivosti, razpoznavnosti kulturnih 
elementov in stopnjo zavesti akterjev o njihovi prisotnosti, strukturiral v različne ravni. 
Prvo raven tvorijo produkti, kot so obstoječa tehnologija, jezik in vidni vedenjski 
obrazci zaposlenih v podjetju.  Ti elem
je
analizirati centralne vrednote, ki zagotavljajo vsakdanja operativna načela, na osnovi 
katerih, člani usmerjajo svoje obnašanje. Drugo raven predstavljajo vrednote, ki jih 
opredeljujemo kot nekaj, kar na bi bilo, v primerjavi s tistim, kar je. Tretja raven so 
temeljne predpostavke, ki so najgloblja raven. To raven mora spoznati analitik, da bi 
lahko dešifriral obrazce delovanja. Temeljne predpostavke so tako močno 
samoumevne v organizaciji, da so ne vprašljive in so močno usidrane v skupini. Člani 
obnašanj, ki ni v skladu s temi predpostavkami ocenjujejo, kot nerazumljivo in 
nesprejemljivo. 
 
Slika 16 : Ravni kulture 
 
 

 
 

Vedenjski obrazci in  
načini ravnanja 

 
 
delno vidne -delno vidne 

 
 

Vrednote 
(želeno stanje) 

d
 
 
 -nevidne 
 -predzavedne (rutinske) 
 
 

Temeljne predpostavke       
 narave, (odnos do dela,

okolja, medsebojnih 
odnosov…) 

Vir: Mesner, Andolšek, 1995. 
 
Kultura pa se ne izraža vedno neposredno, ampak se kaže posredno v tem, kaj 
počnemo in ka
ji
 
V
podjetja. Naraščajoča kompleksnost in hitre spremembe v gospodarskem okolju, 
pritiskajo na vodstvene delavce, da vedno znova iščejo odgovore na izzive in tako 
podjetja prilagajajo novim zahtevam. 
 
Opozoriti je potrebno na še dve razsežnosti organizacijske kulture. Prva je časovni 
horizont spreminjanja organizacijske kulture, kjer strokovnjaki opozarjajo, da se le ta 

Leila Višja strokovna šola – Poslovni sekretar    
                         
mag. Vesna Vodopivec 



Osnove upravljanja in organizacija poslovanja                                                                           2009/2010 

57

kov ta vpliv pripisuje vrhu podjetja. Seveda ima 
enedžment s svojimi pogledi, usmeritvami in strategijo vpliv na oblikovanje 

se opredelitve kulture vključujejo koncept, po katerem člani neke skupine delijo 
sku o vanje.  Za razumevanje organizacijske 
ulture je pomemben proces, v katerem prihaja do tega, da si ljudje delijo skupno 

Če želi skupina delovati in če imajo člani še vedno 
edsebojne napetosti, bo skupina težko delovala. Za razumevanje izvora in 

a tudi odnos vodja-
kupina ter vpliv osebnosti vodje na oblikovanje skupine. Vloga vodje v skupini je 

 norm, integracija skupine ter njeno podpiranje, itd. 
• Vsakodnevno delo v skupini kot je pridobivanje in dajanje informacij, mnenj, 

tva je pri nastanku kulture večja od vloge ostalih članov organizacije. 
Nje
kaznov  
raz
vplivaj ciji zelo difuzna in ni podvržena 

Druga razsežnost pa je povezana z vplivno skupino, ki organizacijsko kulturo oblikuje 
in ima na njo vpliv. Večina strokovnja
m
organizacijske kulture. Ima na voljo veliko mehanizmov, s katerimi neposredno 
oblikuje proces spreminjanja ali ohranjanja organizacijske kulture. Govorimo o 
kadrovanju, nagrajevanju, sankcioniranju, itd. Organizacijsko kulturo pa oblikujejo ali 
sooblikujejo tudi sodelavci, člani podjetja. Kultura podjetja je tako imenovani proizvod 
vseh zaposlenih. 
 

7.2. Nastajanje organizacijske kulture 
 
Po besedah Schein-a, na nastanek kulture vplivajo naslednji dejavniki: skupinska 
dinamika, vodenje in učenje. 
 
V

pen p gled na probleme in na njihovo reše
k
razumevanje in poglede na probleme. V nadaljevanju bomo opredelili skupinsko 
dinamiko.  
 
Na začetku skupina še ni prava skupina. Je le množica posameznikov, ki so skupaj 
zaradi nekega določenega cilja. Posamezniki s seboj prinašajo kulturna izkustva, 
vloge in druge identitete. Nova konfiguracija ali identiteta pa se mora šele izoblikovati. 
Pri nastajanju skupine je pomembno, kako posamezniki začenjajo čutiti kot člani 
skupine, kako rešujejo konflikte.  
m
nastajanja kulture je tako pomembne proces vzpostavljanja skupnega pomenskega 
okvirja. Postavlja se vprašanje, kako se pri članih oblikujejo novi pogledi, novo skupno 
razumevanje in nove norme. To se dogaja okoli dogodkov, ki se retrospektivno kažejo 
kot kritični.  Ko je skupina dovolj dolgo skupaj in ima dovolj skupnih kritičnih izkušenj, 
začne oblikovati skupek standardov in norm. Norme se oblikujejo okrog problemov 
vzdrževanja meja skupine. Sprejete so ponavadi s konsenzom. 
 
Moč in kompleksnost kulture neke skupine ocenjujemo glede na število norm, 
stopnjo njihove stabilnosti in medsebojne povezanosti. Kritični dogodki so test, ki 
preverja ali norme delujejo ali ne.  
 
Za razumevanje organizacijske kulture je izrazitega pomen
s
naslednja: 

• Oblikovanje in ohranjanje skupine ter njeno vzdrževanje. Sem spada 
sooblikovanje standardov in

preverjanje konsenza, odločanje in nadzor, itd. 
 
Vloga vods

gov položaj in moč mu omogočata, da vpliva na sisteme nagrajevanja in 
anja ravnanja zaposlenih bolj odločno kot ostali. Potrebno je seveda upoštevati

like med samimi vodji in organizacijami. V nekaterih organizacijah vodje močno 
o na kulturo, drugje pa ne. Kultura je v organiza
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adzoru in kontroli dominantnega posameznika sli skupine. Kultura konstantno 

ce, ki jih napetost povzroča. 

 
For
pa mu
delovanja. Seveda pa imajo tudi ostali zaposleni vpliv na nastajanje organizacijske 
ulture, kot neformalni vodje ali pa zato, ker v organizaciji delujejo. Kultura ni nekaj kar 

je v o

• Sistem posvečanja pozornosti vodstva najrazličnejšim vidikom organizacijskega 

. Pomembno je, na kakšen način se obvladujejo 
konflikti, alocirajo sredstva, strukturira moč itd. 

e. Neformalna sporočila vodstva so zelo 

nt utrjevanja in ohranjanja 

 
Med posredne mehanizme pa prištevamo: 

• 

ljivost in s tem zmanjšujejo 
negotovost in nepredvidljivost v medsebojnem delovanju zaposlenih. 

ogodkih in ljudeh v organizaciji. Gre za 
rganizacija razvije, se del njene zgodovine 

n
nastaja kot proizvod medsebojnega delovanja velikega števila posameznikov, 
dogodkov, situacij in naključij. 
 
Kulturo kot proizvod učenja, lahko razumemo le v kontekstu razvojnega modela 
učenja. Skupinski proces učenja je bolj kompleksen kot individualni način učenja. V 
njem člani organizacije ali skupine pridobivajo podobne načine percepcije, občutenja 
in obnašanja. Razlikujemo dva tipa učenja glede na posledice za stabilnost 
naučenega: 
 

• Učenje v situaciji pozitivnega reševanja problemov. To učenje vodi v krepitev 
naučenega, če rešitev deluje dlje časa. 

• Učenje v situaciji izogibanja napetostim, ki tudi proizvaja pozitivno krepitev 
naučenega. Če napetost ustrezno zmanjšamo, s tem preprečimo negativne 
posledi

 
7.3. Vloga vodstva pri nastajanju organizacijske kulture 

malno vodstvo nima monopola pri oblikovanju kulture organizacije. Položaj in moč 
 vsekakor dajeta prednost pri razvoju sistema vrednot, prepričanj in način 

k
siljen , temveč se razvija skozi proces družbenega delovanja. 

 
Mehanizme, ki jih vodje uporabljajo pri komunikaciji svojih predpostavk lahko 
razdelimo v dve skupini: neposredni mehanizmi artikulacije kulture in posredni 
mehanizmi artikulacije kulture. 
 
Med neposredne mehanizme spadajo: 

življenja (čemu vodstvo posveča pozornost) in nadzor, ki ga izvaja.  
• Reakcije vodilnih na kritične dogodke in krize v organizaciji. Zaposleni se 

kolektivno učijo in pomnijo

• Natančno oblikovanje vloge vodj
pomembni mehanizmi učenja in sporočanja kulture, zato je obnašanje vodij v 
tem smislu odločilno. 

• Kriteriji za napredovanje, kadrovanje, upokojitev in ekskomunikacijo. Visoko 
stopnjo sporočilnosti nosi delovanje, ki se nagrajuje ali graja. Vodenje je tako 
zelo konsitentno. Najpomembnejši eleme
organizacije kulture pa so sistemi kadrovanja. 

• Organizacijsko obliko in strukturo. 
Najrazličnejši sistemi in rutinski postopki v organizaciji. Najbolj vidni del življenja 
v organizaciji so rutine, postopki, poročila, naloge, vse, kar je potrebno opraviti. 
Ti postopki omogočajo dolgoročno predvid

• Zgodbe, mite, parabole o pomembnih d
sekundarne mehanizme. Ko se o
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• 
pri analizi 

 
7.4. Tipologije organizacijske kulture 

 
Tipolog
razliku
eksplo

člani podjetja so introvertirani, 
usmerjeni v preteklost in imajo zelo velik odpor do sprememb. Njihov cilj je 

lno tveganje. 
• V anticipativni kulturi, so člani lahko introvertiorani in hkrati usmerjeni navzven. 

• o člani usmerjeni navzven in nenehno iščejo 

 
Avt  
kultur
 
Tre  
tvegan itrost povratnih informacij o 

spehih ali neuspehih na trgu. Na podlagi teh dveh meril, sta razvila naslednje tipe 

vosti. 
• V špekulacijski kulturi je tveganje veliko in povratna informacija je hitra. V 

• 

ačin opravljanja naloge ne pa rezultat. Ta podjetja so 

prelije v zgodbe. Te zgodbe lahko pospešujejo kulturo in socializirajo nove 
člane. 
Formalna stališča in trditve o organizacijski filozofiji. So znak natančnih stališč 
in vrednot vodstva in imajo tako relativno omejeno razlagalno moč 
organizacijske kulture. Te formalne trditve imajo vlogo programa za 
pridobivanje tistih članov v organizaciji, ki se s tem programom ne strinjajo. 

ijo lahko opredelimo kot poskus poenostavitve kompleksne stvarnosti. Ansoff 
je naslednje tipe organizacijskih kultur: stabilni, reaktivni, anticipativni, 
ativni in ustvarjalni tip kulture. 

 
• Stabilni tip kulture ima naslednje značilnosti: 

ohranjanje položaja status quo.  
• Reaktivni tip je prav tako introvertirano usmerjen, so pa člani usmerjeni v 

sedanjost in pripravljeni na minima

Tveganje sprejemajo v primeru, ko imajo popolno zaupanje. Poudarek je na 
načrtovanju. 
V eksploativnem tipu kulture s
spremembe. Cilj je s spremembami zmanjšati nepričakovane nevarnosti. 
Nenehno želijo biti v akciji. 

• V usklajevalnem tipu so člani usmerjeni navzven, v prihodnost, katero 
pričakujejo, bolje pa bi bilo, da bi jo sami oblikovali.  

or druge tipologije je Handy, ki razlikuje naslednje tipe kulture: kultura moči, 
a vlog, kultura nalog in kultura osebnosti (glej poglavje 5.4.1.). 

tjo tipologijo sta razvila Deal in Kennedy in temelji na dveh merilih. Prvi je dejavnik 
ja, predvsem poslovnega na trgu. Drugi dejavnik je h

u
kultur; prodajna ali poslovna kultura, špekulativna kultura, procesna kultura, 
sistemska kultura.  
 

• Prodajna ali poslovna kultura predvideva, da je tveganje relativno majhno in 
povratna informacija hitra, značilnost podjetij s to kulturo je pragmatičnost. 
Člani so usmerjeni k hitrim odločitvam, delu v timu in razvijanju občutka 
lojalnosti in pripadnosti podjetju. Pomanjkljivost je, da v ospredje stopa količina 
na škodo kako

ospredju je hiter zaslužek. Bolj kot potrpežljivost in preudarnost sta cenjeni 
hitrost in konkurenčna kreativnost. To je podjetje posameznika, ki želi uspeti. 
V procesni kulturi je tveganje majhno, povratna informacija pa je počasna. Ta 
kultura je najbolj primerna za upravne službe, velika podjetja in administracijo. 
V ospredje stopa n
previdna, malenkostna in prilagodljiva. Odločitve se pripravljajo počasi in 
natančno. Taka kultura je značilna za upravni aparat. 
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Pomem
organi o vodila k uspešnosti, če že ne k odličnosti podjetja. 

aziskave kažejo, da zvrst kulture ne vpliva bistveno na uspešnost, pomembna je 
jak

kulturne določljivke na drugi strani. Druga raven so dejavniki 
enedžmenta, kot so strategije, cilji, strukture in procesi ter sistem vodenja. Tretja 

je ujemanja sli razhajanja med zahtevami, ki jih strategija in cilji postavljajo 
rganizacijski kulturi in ugotovljeno organizacijsko kulturo. Doseženi rezultati so 

m delovne skupine, ki vodi celoten potek preoblikovanja. Prva 
aloga je opredelitev težišča delovanja. Določijo se ključna področja razhajanj med 

• Za sistemsko kulturo sta značilna veliko tveganje in počasne povratne 
informacije. Veliko tveganje lahko zelo ogroža preživetje podjetja. Odločitve se 
sprejemajo na vrhu, poudarek je na izkušnjah. V takem podjetju je nemogoče 
narediti hitro kariero. 

7.5 . Oblikovanje organizacijske kulture 

bnost organizacijske kulture je mogoče najti v namenu, kako ustvariti tako 
zacijsko kulturo, ki b

R
ost kulture.  

 
Faze oblikovanja kulture so: analiza, vrednotenje in oblikovanje kulture. Osnova 
analize kulture je ugotavljanje različnih izraznih oblik obstoječe kulture.  Prva raven 
so dejavniki okolja, kot so tehnološke in ekonomske določjivke na eni strani in 
družbene ter 
m
raven so ključni dejavniki kulture, kot so osebnostne značilnosti menedžerjev, običaji, 
simboli in komuniciranje. Vsi ti dejavniki sooblikujejo kulturo. Metodologija 
raziskovanja organizacijske kulture temelji na kvalitativnih metodah kot so vprašalniki 
in intervjuji- sledi razvrščanje simptomov v skupine. Namen razvrščanja je, da 
ugotovimo, kateri zunanji ali notranji dejavniki so oblikovali kulturo podjetja. Z analizo 
kulture ugotavljamo in spoznavamo značilnosti kulture podjetja glede na različne 
dejavnike. Ugotavljamo stopnjo homogenosti doseženih rezultatov o vrednotah, 
normah in videnju podjetja. Pri tem ugotavljamo, katere vrednote so lastne vsem 
zaposlenim. Tehnike zbiranja podatkov so: analize dokumentov, obhod podjetja, 
vprašalniki, s katerimi ugotavljamo usmeritev podjetja, opazovanje sestankov in 
pogovori. 
 
Sledi vrednotenje kulture. Prvi korak je sistematično preučevanj strategije in ciljev 
podjetja, pa tudi drugih situacijskih dejavnikov in opredeljevanje zahtev, ki jih 
uresničevanje strategije postavlja pred organizacijsko kulturo. Drugi korak je 
ugotavljan
o
lahko: strategije in cilji ter organizacijska kultura so med seboj usklajeni; 
organizacijska kultura ne ustreza strategijam in ciljem in izrazita organizacijska kultura 
v podjetju ne obstaja.  
 
Sledi faza oblikovanja želene kulture. izhodišče so dobljeni rezultati predhodnih faz. 
V primeru, da je strategija skladna z organizacijsko kultura, je naša naloga ohranjanje 
in graditev obstoječe kulture. Pri ugotovljenem neskladju med obema, ponavadi 
začnemo z oblikovanje
n
strategijo in organizacijsko kulturo. Osnova so rezultati faze ocenjevanja. Druga 
naloga je izdelava osnov za njeno oblikovanje. V ta sklop uvrščamo izpeljavo in 
sprejem nujnih ukrepov, ki jih sproži vodstvo podjetja.  Tretja naloga je aktivno 
oblikovanje organizacijske kulture. Delo temelji na timskem delu. Izdela se akcijski 
načrt za oblikovanje. Četrti korak obsega kontrolo in spremlja potek akcijskega načrta 
delovne skupine. Podoben postopek poteka tudi pri spreminjanju organizacijske 
kulture. 
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pešnosti. Mednje sodijo praznovanje dneva podjetja, praznovanje dosežkov 

• Zgodbice o preteklosti ali o pomembnih dosežkih in “herojih” sedanjosti so 

kodo, dosegli izjemen 

• 

• 

izacija. 

 
7.6

 
Etika j
vidika 8). Etika podjetja 
bravnava merila ravnanja podjetja glede na dobro in zlo. Etika menedžmenta 

obsega problem na treh ravneh (Kralj, 1999): etika do zunanjega okolja organizacije, 
ot so razmerja s poslovnimi partnerji, konkurenti, etika znotraj podjetja, osebne 

no vodenje, klima in kultura; pretirani pritisk konkurence, 
načilnosti kultur in spremenljivosti zunanjih okolij organizacije. Etičnost odločanja in 

adevnost. Poslovna etika ima danes velik pomen, saj z njo podjetja 
višujejo svoj ugled in konkurenčnost na globalnem trgu. 

 

Omenim naj še različne tehnike spreminjanja organizacijske kulture: 
 

• Obredi so ponavljajoče se aktivnosti, ki odsevajo in potrjujejo organizacijske 
vrednote, organizacijske cilje in pokažejo ljudi, ki pomembno prispevajo k 
us
in prireditve, na katerih podeljujejo nagrade najboljšim.  

tudi pomemben način, kako se širi in utrjuje organizacijska kultura. Običajno 
zgodbice anekdotično opisujejo dogodke, povezane z ustanovitelji podjetja (ali 
voditelji, ki so bili pomembni za njegov razvoj) ali z izjemnimi dogodki (npr. kako 
so odkrili veliko inovacijo ali celo izum, preprečili š
uspeh). Zgodbice se razvijejo spontano in se prenašajo med zaposlenimi z 
ustnim izročilom, nekatera podjetja pa jih skušajo tudi zapisati in jih zajamejo v 
svoje gradivo, ki ga nato uporabljajo za usposabljanje novo zaposlenih.  
Jezik in simboli: Podjetja uporabljajo za utrjevanje in prenos kulture na 
zaposlene svoje slogane, zapisana načela in podjetniški kodeks.  
Aktivnosti v okviru ravnanja s človeškimi viri so prav tako pomembne, če 
želimo utrjevati kulturo podjetja. Že pri izboru kadrov so podjetja pozorna na to, 
da zaposlijo tiste, ki imajo že v osnovi podobne vrednote kot organ
Naslednji korak je socializacija, to je proces, v katerem se novo-zaposleni 
seznanijo z organizacijo, njeno kulturo, načini delovanja idr.  

. Etika 

e filozofska panoga, ki se ukvarja s tematiko »človeškega hotenja in ravnanja z 
dobrega in zla, moralnega in nemoralnega« (Sruk, 1999, 13

o

k
dileme menedžerjev.  
 
Etičnost odločanja in ravnanja menedžerjev lahko v vsakodnevnem poslovanju 
omejujejo: nemarnost, neznanje ali nizka stopnja osebnega etičnega razvoja 
menedžerjev; pretirani pritiski upravljavcev na uspešnost, neprimerna urejenost 
organizacije, neustrez
z
ravnanja menedžerjev pa izboljšujejo predvsem: zavzetost, znanje in visoka stopnja 
osebnega etičnega razvoja menedžerjev. Pomembni dejavniki so zavedanje 
sodelavcev in spodbujanje razvoja kulture organizacije, ki podpira etičnost, 
poučevanje o etiki, dokumentih, ki opisujejo etiko organizacije, ter notranja urejenost, 
ko podpira odkrivanje neetičnosti. Menedžment se ne sme odzivati le na vplive okolja, 
temveč mora tudi sam vplivati nanj ter uveljavljati etično presojanje in ravnanje 
(Možina 1994).  
 
V poslovni etiki naj bi prevladovale kakovostne vrednote in cilji poslovanja. To naj bi 
se pokazalo v skrbi za zaposlene, do okolja, v skrbi za kupce in konkurenco. 
Najpomembnejše lastnosti poslovneža so strokovnost, zaupnost, poštenost, 
resničnost in priz
z
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ti, za katero je bil izdelan. 
odeks istočasno določa jasna stališča javnosti, kaj lahko upravičeno pričakuje od 

V R
 v vašem podjetju? 

ke kulture v podjetju? 
e imamo v RS? 

 
prašanja za ponavljanje: 

edeli pojem organizacijska kultura! 
ture poznamo? 

tajanju organizacijske kulture? 
5. Katere mehanizme poznamo pri nastajanju organizacijske kulture? 

ulture? 
e kulture? Kratko razloži! 
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Posamezne panoge in združenja imajo svoje etične kodekse. Z njimi zaposleni 
sprejemajo osnovna načela etičnega obnašanja in temeljne etične vrednote. Kodeks 
je družbeno priznan in dolžni so ga spoštovati vsi zaposleni. Kodeks poklicne etike 
(Code of Professional Ethics.) je sredstvo poklicne samo-ureditve. Določa minimalne 
standarde upravljanja in izvajanja posameznih dejavnos
K
določenega poklica oz. dejavnosti. Kodeks nima prednosti pred zakoni, vendar daje 
zaposlenim v določeni dejavnosti odgovore na večna vprašanja in dileme, ki niso 
definirani v zakonih: kaj, kako in na kakšen način. Večina slovenskih panog oz. 
strokovnih področij ima svoje etične kodekse. 
 
KLJUČNI POJMI V TEM POGLAVJU: 

• Organizacijska kultura. 
• Ravni kulture. 
• Nastajanje organizacijske kulture in njeno oblikovanje. 
• Tipologije kulture. 
• Etika. 

 
AZMISLEK: 
• Kakšna je kultura
• Sestavite vprašalnik za preučitev obstoječe organizacijs
• Katere etične kodeks

V
1. Opr
2. Katere ravni organizacijske kul
3. Kako nastaja organizacijska kultura? Kratko razloži! 
4. Kakšna je vloga vodstva pri nas

6. Vrste tipologij k
7. Katere so faze oblikovanja organizacijsk
8. Kaj je etika? Vrste! 
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