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MENEDŽMENT ALI
RAVNANJE

Opredelitev pojma
►

►

►

Ravnanje je usklajevanje tehnič
tehnično razdeljenega dela
ali bolje, usklajevanje procesov in struktur. Usklajevanje je
del naloge ravnateljev, naloge posameznih izvajalcev
ostanejo del uresnič
uresničevanja cilja gospodarjenja (tehnič
(tehnična
opredelitev).
Ravnanje je izvrš
izvrševanje politik in interesov vodstva
podjetja (sociosocio-ekonomska opredelitev). Ravnatelji so
svojo nalogo prejeli od upravljanja, katerega izvrš
izvršilni in
zaupniš
zaupniški organ so.
Ravnanje je proces nač
načrtovanja, organiziranja,
vodenja in kontrole (procesna opredelitev).
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Faze ravnalnega procesa na ravni
podjetja in ravni posameznika
► Nač
Načrtovanje

poslovanja
► Izvajanje poslovanja
► Kontrola poslovanja
RAVEN PODJETJA
► Nač
Načrtovanje organizacije
► Uveljavljanje organizacije
► Kontrola organizacije
RAVEN POSAMEZNIKA

Načrtovanje poslovanja
► Gre

za nenehno sistematič
sistematično, zavestno in
smotrno zamiš
zamišljanje bodoč
bodočega poslovanja,
bodoč
bodočih stanj, usklajevanje delov poslovanj
z namenom da se prepreč
preprečijo problemi in da
se dosež
doseže uspeš
uspešnost poslovanja.
► Gre za dve ravni nač
načrtovanja:
nač
načrtovanje poslovanja in nač
načrtovanje
organizacije.

► Nač
Načrtovanje

se zač
začne z ugotovitvijo obstoječ
obstoječega
poslovanja, imenuje se analiza poslovanja.
poslovanja.
Pokaž
Pokaže nam tež
težave in prednosti v poslovanju.
► V drugem koraku nač
načrtovanja upoš
upoštevamo okolje
in druge dejavnike.
dejavnike.
► Nato se opredeli želeno stanje podjetja in
poslovni cilji.
cilji.
► Za dosego ciljev si podjetje postavi strategije.
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Uveljavljanje organizacije
►S

kadrovanjem, motiviranjem in komuniciranjem.
komuniciranjem.
► Kadrovanje je nabor, izbiranje, najemanje,
izobraž
izobraževanje, premeš
premeščanje, napredovanje in
upokojevanje in odpuš
odpuščanje delavce.
► Vodenje (angleš
(angleško leadership)
leadership) je razvito sredstvo
uveljavljanja ter je spretnost vplivanja na druge s
komuniciranjem, da bi sodelovali in tako
uresnič
uresničevali zastavljene cilje podjetja.

Kontrola
► Kontrola

je naloga ravnatelja, z njo se
kontrolira na ravni posameznika razmerja,
odnose med ljudmi, uveljavljanje
nač
načrtovane organizacije, kulture združ
združbe,
zaposlene in vodjo.
► Naloga je odkriti ovire, ki so nastale že v
koraku uveljavljanja

Menedž
Menedžer in poslovni sekretar
► Poslovni

sekretar samostojno vodi pisarno in
pomaga menedž
menedžerju pri upravljanju nalog.
► Upravljanje zajema nač
načrtovanje nalog,
organiziranje, komuniciranje, motiviranje in
nadzor nad opravljanjem nalog, hkrati pa je
s svojim polož
položajem vez med menedž
menedžerjem
in zaposlenimi.
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Pojem kakovosti
► Gre

za odnose znotraj podjetja, med
podjetjem in njegovim okoljem in za odnose
v druž
družbi.
► Gre za neopredmeteno,
neopredmeteno, toda zaznavno
neloč
č
ljivo
povezano blaginjo življenja,
nelo
poslovanja in delovanja druž
družbe kot celote.

TQM
► Celovito

obvladovanje kakovosti je proces
nenehnega napredka celotnega podjetja in
vsakogar na njegovem strokovnem področ
področju
ali polož
položaju.
► Gre za trajno in ves čas obnavljajoč
obnavljajoče se
prizadevanje, kajti v mednarodnem
konkurenč
konkurenčnem boju ni za zmeraj osvojenih
polož
položajev, saj ni ne snovi ne organizacije, ki
je prej ali slej ne bi nač
načel zob časa.

OPREDELITEV UČENJA
IN UČEČA SE
ORGANIZACIJA
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OPREDELITEV UČ
UČENJA IN
UČEČA SE ORGANIZACIJA
► Učenje

je vsaka dejavnost, naključ
naključna ali
namerna, ki vodi posameznika v
spreminjanje samega sebe.
► Vsak proces uč
učenja združ
združbe temelji na
učenju posameznika.

Učenje posameznika
►
►
►
►
►

Učenje je pridobivanje znanja in izkuš
izkušenj, ki so potrebna za
doseganje ciljev posameznika in skupine ter združ
združbe.
Pri uč
učenju gre za relativno stalno spremembo v znanju ali
vedenju, kar je rezultat izkuš
izkušenj in prakse.
Podjetja in posamezniki bi brez uč
učenja le ponavljali staro
prakso, spremembe pa bi bile le naključ
naključne.
Učenje mora doseč
doseči vse ravni organizacije in zajema vse
poslovne funkcije.
Vodilni morajo uč
učenje vzpodbujati, zato se tudi pojavi
zavestna potreba po ravnanju znanja.

Zvrsti učenja posameznika
► klasič
klasično

pogojevanje (angleš
(angleško classical
conditioning),
conditioning),
► učenje s posnemanjem (angleš
(angleško socialsocialcognitive learning)
learning) in
► učenje usmerjeno s posledicami (angleš
(angleško
operant conditioning)
conditioning)
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Proces učenja posameznika
► ciklič
cikličen

potek korakov od koraka delovanja,
delovanja,
v katerem se pridobivajo izkuš
izkušnje, preko
koraka odzivanja (refleksije), kjer se
pridobljene izkuš
izkušnje pregledujejo in
podož
podoživljajo, nadaljuje preko koraka
razmiš
razmišljanja,
ljanja, gre za sklepanje na podlagi
pridobljenih izkuš
izkušenj in se konč
konča s korakom
sprejemanja odloč
odločitve.

Učenje združ
združbe in uč
učeča se
združ
ž
ba
zdru
► Učenje

združ
združbe (angleš
(angleško organizational
learning)
learning)- proces uč
učenja.

► Učeča

se združ
združbaba- združ
združba, ki ima
sposobnost prilagajanja spremembam.

Učenje združbe
► pridobivanje

znanja, ki pomeni razvoj veš
veščin,
vpogledov in odnosov, delitev znanja in njegovo
uporabo,
► sprejemanje sprememb, kot proces izboljš
izboljšav s
pomoč
pomočjo znanja in boljš
boljšega razumevanja,
► boljš
boljša zmož
zmožnost, v povezavi s spreminjajoč
spreminjajočim se
okoljem, z iskanjem strategije, ki uspeš
uspešno
odgovarja tem spremembam in z razvojem pravih
sistemov in struktur,
► je rezultat uč
učenja posameznika in uč
učenja v timu, ki
je skupno za združ
združbo in vodi, k več
več kot le vsoti
znanj posameznikov ali timov.
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► vključ
vključuje

sistematič
sistematično reš
reševanje problemov,
nove prijeme, uč
učenje iz izkuš
izkušenj ter
preoblikovanje znanja v združ
združbi.

► Učeča

se združ
združba pa zmore ustvarjati,
prevzemati in prenaš
prenašati znanje.

Vrste učenja združbe
Za uč
učečo se združ
združbo so znač
značilne štiri vrste uč
učenja:
► prilagodljivo uč
učenje (angleš
(angleško adaptive learning),
learning),
► učenje s prič
pričakovanji (angleš
(angleško anticipatory
learning),
learning),
► učenje na osnovi delovanja (angleš
(angleško action
learning)
learning) in
► učenje nač
načinov za uč
učenje (angleš
(angleško deutero
learning).
learning).

Učenje s pričakovanji
► Učenje

na podlagi predvidenih dogodkov v
prihodnosti, združ
združba se tako izogne
negativnim izkuš
izkušnjam, prepozna prilož
priložnosti
in mož
možnosti.
► Imenovali bi ga lahko planiranje s pomoč
pomočjo
scenarijev, ki združ
ž
bi
pomaga
pri
razvoju
v
zdru
prihodnosti na podlagi različ
č
nih
scenarijev.
razli
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Učenje na osnovi delovanja
► Usmeritev

na resnič
resničen problem, uč
učenje in
vpeljavo reš
rešitve.

► Je

ustrezen nač
način doseganja reš
rešitve.

Učenje načinov za učenje
► Osredotoč
Osredotočenost

na kritič
kritičen premislek o
izkuš
izkušnjah iz preteklosti z uč
učenjem,
► odkrivanje kaj vzpodbuja in kaj zavira
učenje ter
► oblikovanje novih strategij za uč
učenje.

Proces učenja na ravni združbe
► pridobivanje,
► kodiranje,

kamor sodi tudi shranjevanje
znanja,
► prenos znanja in
► uporaba znanja.
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Pridobivanje znanja
► Pridobivanje

znanja, ki ga združ
združbi primanjkuje in
ga bo združ
združba potrebovala v prihodnosti ter
vključ
vključuje različ
različne nač
načine, kako poveč
povečati obseg
znanja.
► Poveč
Povečanje znanja se lahko dosež
doseže skozi uč
učenje,
nakup ali najem.
► Novo znanje združ
združba najpogosteje pridobiva z
učenjem.
► Nakup znanja s pomoč
pomočjo zaposlovanja.
► Znanje lahko tudi najame.

Kodiranje znanja
► Preoblikovanje

znanja v tako obliko, da je
dostopna vsem, zapisana in prenosljiva.
► V združ
združbi moramo najprej poznati obstoječ
obstoječe
znanje, ga ovrednotiti in paziti, da mu ne
odvzamemo uporabne vrednosti, ga nato kodirati,
da ga lahko shranimo za kasnejš
kasnejšo uporabo v
spominu, znanju podjetja (skupen spomin).
► Postopek shranjevanja je pomemben, saj mora
omogoč
omogočiti enostaven priklic znanja, ko ga
potrebujemo.

Prenos znanja
► Prenos

znanja od tistih ki ga imajo na tiste
ki ga še nimajo, oziroma ga potrebujejo.

► Odvija

se največ
največkrat spontano, ko se
zaposleni pogovarjajo o problemih.
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Uporaba znanja
► Zaposleni

si olajš
olajšajo svoje delo z uporabo
razpolož
razpoložljivega znanja in ustvarjajo novo
znanje, ki se odraž
odraža v inovacijah podjetja in
izboljš
izboljšavah.
► Novo znanje je zopet potrebno kodirati,
shraniti, prenaš
prenašati in uporabiti, zato se ta
proces ponavlja.

Vrste poslovnih funkcij in njihova
organiziranost v podjetju
► Temeljne

poslovne (ali izvajalne)
funkcije (č
(členitev na zunaj vidnega
poslovnega procesa).
► Upravljalne funkcije (odloč
(odločanje o
dejavnostih na zunaj vidnega
poslovnega procesa).
► Informacijske funkcije (za odloč
odločanje
potrebujemo informacije).

Temeljne poslovne funkcije
► Kadrovska

funkcija.
funkcija.
► Potrebno je loč
ločiti dva pojma: priskrbovanje
(nabavljanje) in nakupovanje.
► Funkcija ustvarjanja poslovnih uč
učinkov.
► Funkcija prodajanja.
► Funkcija financiranja.
► Tehnič
Tehnična
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Upravljalne funkcije
► Funkcija

nač
načrtovanja.
pripravljanja izvajanja.
► Funkcija nadziranja.
► Funkcija

Informacijske funkcije
► Funkcija

obravnavanja podatkov o
preteklosti.
► Funkcija obravnavanja podatkov o
prihodnosti.
► Funkcija nadziranja obravnavanja podatkov.
► Funkcija analiziranja podatkov.

Določ
Določanje temeljne usmeritve
podjetja
► Vizija.
► Poslanstvo.
► Strategija.
► Cilji.
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Vizija
► opredelimo

kot orientacijsko toč
točko v prihodnosti, ki
ima motivacijsko razsež
razsežnost za zaposlene;
predstavlja kreativno pretvorbo poznavanja
bodoč
bodočih sprememb v okolju in lastnih sposobnosti
za dosego postavljenih smeri razvoja.
► Je slika mož
možnega in želenega prihodnjega polož
položaja
podjetja.
► Mora biti realistič
realistična, ljudje morajo vanjo verjeti,
privlač
privlačna in lahka za komuniciranje.

Pomen vizije
► kontrola

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

Poslanstvo
► groba

sliko organizacije v daljni prihodnosti z
velikim motivacijskim nabojem, in
► opis naš
naše neposredne prihodnosti z jasno
navedbo:
► področ
področij delovanja;
► odjemalcev;
► nač
načinom delovanja;
► osnov vrednot in vzorcev obnaš
obnašanja,
► odnosom organizacije do okolja.
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Pomen poslanstva
► uokvirjenje

ciljne smeri delovanja,
► pomoč
pomoč pri odpravljanju nesporazumov pri
dogovarjanju in predlaganju področ
področij delovanja,
► temeljna usmerjevalna vloga pri alociranju
resursov,
► usmerjevalna vloga za postavljanje odgovornosti
delovanja posameznikov,
► temeljni akt za postavljanje ciljev organizacije.

Cilji
► Cilje

organizacije lahko opredelimo kot
toč
točno določ
določene želene rezultate poslovanja,
ki jih bo organizacija dosegla v določ
določenem
času; temeljna znač
značilnost ciljev je merljivost
in časovna opredeljenost.
► Strateš
Strateški cilji poslovanja predstavljajo
konkretizacijo vizije in poslanstva
organizacije.

Cilji morajo biti opredeljeni
tako, da so:
► sprejemljivi

za vse interesne skupine v
organizaciji,
► fleksibilni (dopuš
(dopuščajo spremembe),
► merljivi (temelj za izvajanje kontrolne
funkcije),
► motivacijski (kot inš
inštrument motivacije za
zaposlene).
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Strategija
► nazorna

predstavitev poti in sredstev za
dosego postavljenih ciljev;
► je prikaz izhodiš
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),
► funkcijsko strategijo (obsega razvojno
usmeritev določ
določenega funkcijskega področ
področja
v organizaciji).

UVOD V
ORGANIZACIJO
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Pojmovanje organizacije
► Organizacija

kot združ
združba.
ba.
kot sistem.
► Organizacija kot sestav medsebojnih
razmerij.
► Organizacija

Organizacija kot združba
► Usmerjena

k doseganju cilja.
► Za to organizacijo je znač
značilna struktura
aktivnosti in lahko se jo razlikuje od okolja.
► V opredelitvi se pojavljajo štirje elementi:
druž
družbena enota, utemeljenost v cilju,
sestavljenost iz medsebojno povezanih
delov in razmejitev od drugih enot.

Organizacija kot sistem
► Skupek

povezanih stvari tako, da tvorijo
kompleksno celoto, ki je sestavljena iz delov
in urejena po nekem nač
načrtu.
► Združ
Združbe kot organizacije so sestavljene iz
podsistemov:
podsistemov: proizvodnja, transakcija z
okoljem, vzdrž
vzdrževanje, prilagajanje in
menedž
menedžment (ravnanje). Kot združ
združbo
organizacijo preuč
preučujemo lahko kot zaprti ali
odprti sistem.
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Organizacija kot sestav medsebojnih
razmerij
► Po

tej opredelitvi je torej organizacija tisto,
kar drž
drži skupaj člane združ
združbe – razmerja
med njimi. Ne ljudje, ampak razmerja
sestavljajo organizacijo in dokler so ustrezna
razmerja, obstaja tudi združ
združba.
► Ta razmerja pa omogoč
omogočajo uresnič
uresničevanje
cilja združ
združbe.

Cilji, nač
načela in metode
organizacije
► Cilji

so rezultati, ki jih človek želi doseč
doseči s
svojim delovanjem.
► Cilj daje smer delovanju in narekuje, kako
naj bo delo organizirano.
► Izpeljani ali sekundarni cilji.

Fayol: 14 načel
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Pravilo delitve dela
Pravilo avtoritete
Pravilo discipline
Pravilo enotnosti komande
Pravilo enotnosti usmerjanja
Pravilo podrejenosti posamič
posamičnih interesov skupnim interesom
Pravilo nagrade
Pravilo centralizacije
Pravilo linije
Pravilo reda
Pravilo enakosti
Pravilo stabilnosti zaposlenih
Pravilo iniciative
Pravilo skupnega delovanja
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Oblike organizacijskih struktur
► Statič
Statično

in dinamič
dinamično pojmovanje.
in neformalna struktura.
► Organigram.
Organigram.
► Formalna

Tehnična struktura
► Razdelitev

na delne naloge.
► Razmerja in potreba po usklajevanju.
► Združ
Združevanje delovnih nalog v oddelke.
► Tehnič
Tehnična razmerja in strukture razmerij med
ljudmi.

Komunikacijska struktura
► Komuniciranje

je oddajanje sporoč
sporočil po
določ
določenem kanalu med oddajniki in
prejemniki, ki so v medsebojnem razmerju.
► Glede na smer je razmerje eno ali
dvosmerno.
► Pri komuniciranju med več
več osebami se
razmerja razš
razširijo v komunikacijski
strukturo.
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Motivacijska struktura
► Delovanje,

ki je usmerjeno v cilj je
motivirano delovanje.
► Motiv je torej hotenje doseč
doseči cilj.
► Člani se med seboj podpirajo, pa tudi
ovirajo, med njimi in njihovimi cilji prihaja
do motivacijskih struktur.

Oblastna struktura ali struktura
avtoritete
► Skupno

nalogo dajo lastniki v izvedbo
glavnemu menedž
menedžerju, ta pa naloge naprej
delegira drugim.
► Nanje prenaš
prenaša zadolž
zadolžitve, ki izvirajo iz
tehnič
tehnične strukture in del nalog, povezanih z
motivacijsko strukturo.

Ravnalna struktura
► Ravnalna

struktura je struktura zadolž
zadolžitev,
avtoritete, odgovornosti in mesta v
komuniciranju ter najbolj izdelana formalna
organizacijska struktura.
► Glede na različ
različne vplive loč
ločimo linijski,
funkcionalni, štabnolinijski
in odborovski tip
tabno
hierarhije.
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Organizacijski model
► je

nazorna predstavitev razmejitev
pristojnosti in odgovornosti ter usklajenosti
medsebojnih odnosov vseh udelež
udeležencev pri
skupnem delu na nač
način, ki omogoč
omogoča
uspeš
uspešno opravljanje, z delitvijo dela
dobljenih nalog.

Faze oblikovanja modela
► sprož
sprožanje

postopka projektiranja
organizacijskega modela,
► analitič
analitično ocenjevanje obstoječ
obstoječe
organizacije,
► projektiranje organizacijskega modela,
► aplikacija projektiranega modela.

Situacijske spremenljivke
► Tehnologija

v podjetju.
podjetja.
► Velikost podjetja.
► Cilji in strategije podjetja.
► Zaposleni v podjetju.
► Okolje
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Tehnologija
►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, kemič
kemični in
montaž
montažni. Z vidika operacij loč
ločimo pa
posamič
posamično, serijsko in masovno
proizvodnjo.

Okolje
► Stabilno

– nestabilno okolje.
► Homogeno – heterogeno okolje.
► Koncentrirano –disperzirano okolje.
► Enostavno – kompleksno okolje.
► Stopnja turbulentnosti.
turbulentnosti.
► Obseg razpolož
razpoložljivih virov.

Velikost podjetja
► Število

zaposlenih.
premož
premoženja.
► Prodajna vrednost proizvodov.
► Velikost
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Cilji
► Toč
Točno

določ
določeni želeni rezultati poslovanja, ki
jih bo organizacija dosegla v določ
določenem
času.
► Glavna znač
značilnost ciljev je merljivost in
njihova časovna opredeljenost.

Strategija
► Obstoječ
Obstoječa

organizacijska oblika vpliva nazaj
na strategijo in opredeljuje njene usmeritve.
► Nazorna predstavitev poti in sredstev za
dosego postavljenih ciljev.
► Prikaz izhodiš
izhodiščnega (sedanjega) stanja in
izoblikovanje razpoznavne podobe
organizacije ter pokazatelj poti in smeri
nadaljnjega delovanja v obdobju
nestabilnosti.

Zaposleni
► Med

seboj se razlikujejo.
med seboj sodelujejo se morajo poznati.
► Ravnatelji jih morajo razmestiti na ustrezna
delovna mesta, da jih lahko naprej razvijajo
in spodbujajo.
► Ker
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Vrste organizacijskih struktur
► enostavna,
► poslovno

– funkcijska,
► produktno – matrič
matrična,
► decentralizirana ali poslovno – enotna,
► projektno – matrič
matrična,
► mrež
mreža podjetij.

Enostavna organizacijska
struktura
► Prisotna

je v majhnih podjetjih z malo
zaposlenimi.
► Lastnik je tudi glavni menedž
menedžer, nosilec
novih zamisli in tako osrednja oseba.
► Reakcija na spremembe je hitra, ni
formalizacije, komunikacija je ustna, stroš
stroški
vzdrž
vzdrževanja infrastrukture so nizki.
► Slabost je velika odvisnost od menedž
menedžerja.

Funkcijska organizacijska
struktura
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► stabilno,

predvidljivo okolje,
tehnologija,
► velikost podjetja, majhno ali srednje,
► cilj je notranja uč
učinkovitost in tehnič
tehnična
specializacija,
► strategija je količ
količinska in trž
tržna rast,
► zaposleni: specializacija in profesionalizacija.
► rutinska

Prednosti
► so

v njeni racionalnosti (manjš
(manjši stroš
stroški),
specializaciji in profesionalizaciji,
► naloge iste funkcije se opravljajo na istem
mestu,
► enotno nastopa navzven,
► razvoj posameznih funkcij je zelo intenziven,
► zmogljivosti so izkoriš
izkoriščene in
► sposobna je doseč
doseči funkcijske cilje.
► poveč
povečani

Slabosti
► se

pojavljajo v nestabilnem okolju, ker se
tež
težko prilagaja spremembam zaradi togosti
in centralizacije (poč
(počasna komunikacija,
sprejemanje odloč
odločitev itd.),
► pojavlja se nepovezanost in neusklajenost
med posameznimi funkcijami,
► cilji podjetja so nepregledni,
► odloč
odločanje je poč
počasno,
► oblika ni prikladna za velika podjetja.
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PoslovnoPoslovno-enotna organizacijska
struktura

►
►
►
►
►

Ta organizacijska struktura je decentralizirana oblika.
Posamezne funkcije so organizirane po proizvodih oz. po
proizvodnih programih decentralizirano kot divizije.
Določ
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
strateš
strateški deli poslovnih funkcij.

Prednosti in slabosti
► Organizacija

je bolj prilagodljiva in
fleksibilna od funkcijske organizacijske
strukture.
► Slabost je v tež
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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Projektna organizacijska
struktura

Značilnosti
► usmerjena

k nalogam,
usmerjenost,
► časovna razporeditvena usmerjenost,
► stroš
stroškovna odgovornost,
► organizacija z omejenim časom trajanja,
► dinamič
dinamični znač
značaj,
► interdisciplinarno timsko delo,
► posebnost polož
položaja znotraj organizacije.
► sistemska

Prednosti in slabosti
► Prednost

je v mož
možnosti izvajanja
kompleksnih nalog, motiviranosti zaposlenih
za izvajanje nalog, njihovi visoki
usposobljenosti in fleksibilnosti.
► Slabosti so v nevarnosti podvajanja vodenja,
hipertrofiji vodstva, nevarnosti, da projekti
postanejo sami sebi namen itd.

25

Projektnomatrična organizacijska
Projektno-matrič
struktura

Prednosti in slabosti
► Prednosti

so v tem, da omogoč
omogoča mobilnost ljudiljudihitro premeš
premeščanje, je fleksibilna in omogoč
omogoča
enakopravnost sodelavcev.
► Slabosti pa so v premalo opredeljenih
pristojnostih, skupnem odloč
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.

Mrež
Mreža podjetij
► Vsako

podjetje deluje na svojem področ
področju,
kjer pridobiva prednosti, prednosti pa
pridobiva tudi zaradi sodelovanja.
► Med seboj so povezana elektronsko,
kratkoroč
kratkoročne pogodbe zamenjuje dolgoroč
dolgoročno
dogovarjanje in medsebojni odnos.
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Oblikovanje dela
► Krož
Kroženje

med delovnimi nalogami.
oziroma širitev delovnih

► Dodajanje

nalog.
► Obogatitev dela.
► Gibljivi delovni čas.

SKUPINSKO DELO

Opredelitev pojmov skupina in
tim
► Skupina

je iz dveh ali več
več posameznikov, ki
so v medsebojni interakciji oziroma so med
seboj odvisni.
► Člani skupine pridobijo ali oblikujejo skupne
ali podobne vrednote, stališ
stališča, preprič
prepričanja
in mnenja, cilje in ideale.
► Poznamo dve vrsti skupin: formalne in
neformalne.
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Nastajanje skupine
Oblikovanje skupine ali formiranje.
Nasprotovanje ali negiranje.
► Pristajanje ali normiranje.
► Izvajanje ali implementacija.
► Zaključ
Zaključevanje ali rezultiranje.
rezultiranje.
►
►

Oblikovanje skupine ali formiranje
► posamezniki

iš
iščejo svoje mesto in vlogo v
skupini,
► se spoznavajo med seboj, ocenjujejo drug
drugega,
► ugotavljajo s kom bi se povezali,
► ocenjujejo vodjo itd.
► Poseben pomen ima količ
količina in kakovost
informacij, ki jih člani dobijo.

Nasprotovanje ali negiranje
► ko

se je skupina med sabo nekoliko
spoznala, se mnogokrat zač
začnejo pojavljati
nasprotovanja med posameznimi člani ter
med člani in vodjo, nesodelovanje,
posamezniki lahko zavrač
zavračajo naloge,
nekateri člani se lahko izolirajo ipd.
► Nasprotja se morajo analizirati in ustrezno
reš
rešiti, saj je to pogoj za normalno rast
skupine in sodelovanje članov.
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Pristajanje ali normiranje
► če

skupina »prež
preživi«
ivi« fazo nasprotovanja, se zač
začno
člani povezovati in sodelovati med seboj,
► sodelovati z vodjo,
► izraž
izražati mnenja,
► vplivati drug na drugega,
► se povezovati pri delovnih nalogah,
► pojavi se živahnejš
ivahnejša medsebojna komunikacija;
► vodja navadno v tej fazi postane bolj
demokratič
demokratičen, pritegne člane skupine k
sodelovanju itd.
► Za to stopnjo je znač
značilna precejš
precejšnja socializacija.

Izvajanje ali implementacija
► skupina

sedaj iš
išče najboljš
najboljšo pot za izvajanje
nalog in za doseganje zastavljenih ciljev;
► med člani vlada sodelovanje in zaupanje,
► vodja posluš
posluša mnenja članov in prož
prožno vodi
skupino, prilagojeno potrebam različ
različnih
članov in delovnim nalogam.

Zaključevanje ali rezultiranje
► Skupina,

ki je dosegla cilje lahko ostane
skupaj in prevzame nove naloge ali se
razpusti in njeni člani oblikujejo nove
skupine.
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Oblike delovanja skupine
► Sodelovanje.
► Tekmovanje;

prijateljsko, nasprotovalno.
nasprotovalno.
► Nadvladanost.
Nadvladanost.
► Podrejenost.

Faze v timskem delu
►
►
►
►
►

FORMING – zač
začetno stanje se izbere
skupina, ki je prvič
prvič skupaj.
STORMING – pojav notranje napetosti, ko
se člani borijo za vloge.
NORMING – tim zač
začne »drž
držati skupaj«
skupaj«.
PERFORMING – učinkovito delo: velika
stopnja zaupanja in pomoč
pomoči.
DEFORMING (ADJOURNING) – faza po
»razpustitvi tima«
tima«.

Timska vloga
► skupek

pravil in prič
pričakovanj, ki
opisujejo vedenje in delovanje
posameznika kot člana tima.
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Ključne vloge članov tima
► 1.

Company worker (implementer)
implementer) – »izvrš
izvrševalec«
evalec«
Chairman (coordinator)
coordinator) – »usklajevalec«
usklajevalec«
► 3. Shaper – »izzivalec«
izzivalec«
► 4. Innovator (plant)
plant) – »inovator«
inovator«
► 5. Resource investigator – »iskalec virov«
virov«
► 6. MonitorMonitor-evaluator (critic)
critic) – »ocenjevalec«
ocenjevalec«
► 7. Team worker – »timski delavec«
delavec«
► 8. CompleterCompleter-finisher – »zaključ
zaključevalec naloge«
naloge«
► 9. Specialist – »specialist«
specialist«
► 2.

Company worker ali izvrševalec
► Spreminja

zamisli in nač
načrte v praktič
praktične
delovne postopke.
► Sistematič
Sistematično in uspeš
uspešno izvaja dogovorjene
nač
načrte.
► Osebnostne poteze so stanoviten in
zadrž
zadržan.

Chairman ali usklajevalec
► Nadzira,

kako se tim pomika proti skupnemu
cilju in pri tem kar najbolje izrablja
razpolož
razpoložljive vire.
► Odkriva timske prednosti in slabosti in skrbi,
da vsak član lahko uporabi svoje najboljš
najboljše
potenciale.
► Osebnostne poteze: stanoviten, prevladujoč
prevladujoč,
ekstrovertiran.
ekstrovertiran.
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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 skupinskih
dejavnosti.
► Osebnostne poteze: nestrpen, prevladujoč
prevladujoč,
ekstrovertiran.
ekstrovertiran.

Innovator ali inovator
► Pospeš
Pospešuje

nove ideje in strategije s posebno
pozornostjo za poglavitna vpraš
vprašanja.
► Poskuš
Poskuša premagati vse tež
težave pri timskem
pristopu pri problemih, s katerimi se tim
sreč
srečuje.
► Osebnostne poteze: prevladujoč
prevladujoč,
inteligenten, introvertiran.

Resource investigator ali iskalec
virov
Raziskuje in poroč
poroča o idejah, razvoju in
virih zunaj skupine.
► Oblikuje zunanje stike, ki bi lahko koristili
timu, in vodi vsa pogajanja v zvezi s tem.
► Osebnostne poteze: stanoviten,
prevladujoč
prevladujoč, ekstrovertiran.
ekstrovertiran.
►
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MonitorMonitor-evaluator ali ocenjevalec
► Analizira

probleme ter vrednoti ideje in
predloge, tako da je tim bolje pripravljen na
uravnoveš
uravnovešene odloč
odločitve.
► Osebnostne poteze: inteligenten,
stanoviten, introvertiran.

Team worker ali timski delavec
► Podpira

člane v njihovih moč
močnih toč
točkah
(gradi na predlogih).
► Odpravlja pomanjkljivosti pri posameznih
članih in izboljš
izboljšuje komunikacijo med njimi.
Goji kulturo timskega dela.
► Osebnostne poteze: stanoviten,
ekstrovertiran,
ekstrovertiran, ne prevladuje.

CompleterCompleter-finisher ali
zaključ
zaključevalec naloge
► Kolikor

je mogoč
mogoče, ščiti tim pred napakami.
Skrbi, da se naloga izvrš
izvrši in da se česa ne
izpusti.
► Odkriva tiste vidike dela, ki potrebujejo več
več
kot obič
običajno pozornost, in vzdrž
vzdržuje obč
občutek
za nujno.
► Osebnostne poteze: nestrpen, introvertiran.
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Vrste timov
Loč
Ločimo:
► Formalne,
► virtualne,
► globalne in
► samousmerjajoč
samousmerjajoče se time.
time.

VODENJE

Opredelitev
► Vodenje

lahko opredelimo kot vplivanje na
obnaš
obnašanje ali delovanje posameznika in
skupine v podjetju ter tako usmerjanja
njihovega delovanja k postavljenim ciljem.
► Pomembno je, da na zač
začetku loč
ločimo pojma
menedž
ž
ment
in
vodenje.
.
mened
vodenje
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Vodenje je lahko:
► Medosebno,

kjer se spraš
sprašujemo, kako lahko
posamezen vodja vpliva na sodelavce in

► organizacijsko,

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

Vodenje usmerjeno k delovnim
nalogam
► znač
značilno

podrobno strukturiranje skupne naloge in
opredeljevanje delovnih nalog;
► oblikovanje delitve dela v skupini in oblikovanje
komunikacijske strukture v skupini,
► usmerjanje posvetovalnih in odloč
odločitvenih procesov,
► sprejemanje odloč
odločitev v okviru svojih pristojnosti,
► uresnič
uresničevanje lele-teh in
► nadzor nad njihovim izvajanjem.

V zadovoljstvo usmerjeno vodenje
► poudarja

oblikovanje odprtega
komuniciranja in zaupanja v skupini,
► spodbujanje moč
močnega obč
občutka pripadnosti s
pomoč
pomočjo skupinske kulture in
► oblikovanje skupine kot tima ter
► usmerjanje posameznika k osebnemu
razvoju in tako oblikovanje zadovoljstva ob
delu.
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Stili vodenja
► Vodja

uporablja izključ
izključno statusni polož
položaj
kot nač
način usmerjanja podrejenih,
► Vodja se opira na statusno, osebnostno in
strokovno avtoriteto,
► Skupina sama izbira vodjo, ki uporablja
samo strokovno in osebnostno avtoriteto za
usmerjanje dela.

Temeljne oblike obnašanja vodij
► strnjeni

stil kot visoka stopnja usmeritve k
nalogom in ljudem,
► prizadevni stil z usmeritvijo samo k
nalogom,
► zavzeti, socialno usmerjeni stil z usmeritvijo
le k ljudem,
► zadrž
zadržani stil kot nizka stopnja usmeritve k
nalogam in ljudem.

Povečevanje moči - taktike
► Uporaba

dejstev in podatkov za predstavitev ideje.
in dobrikanje pred dajanjem ukazov.
► Razvijanje koalicij in pridobivanje naklonjenosti
drugih.
► Pogajanje kot dogovarjanje za izmenjavo koristi.
► Neposredni pritisk z opozarjanjem, ki zahteva
posluš
poslušnost.
► Iskanje pomoč
pomoči pri viš
višje postavljenih v hierarhiji v
podjetju.
► Uporaba formalno predpisanih ukrepov.
► Prijateljstvo

36

Učinkovito vodenje v timskem
delu
Elementi vodenja:
►-

oblikovanje komunikacij,
► - delegiranje,
► - motiviranje,
► - reš
reševanje konfliktov.

Pomen inteligence čustev v
zvezi z vodenjem
► Prepoznavanje

čustev ovirajo različ
različni
stereotipi in nepoznavanje različ
različnih kultur.

► Pomembno

je vzduš
vzdušje odprtega miš
mišljenja in
timskega dela, da lahko vsi člani delujejo
kreativno in prispevajo ideje.

► Ko

vodja delegira naloge članom se sooč
sooča z
osebami, ki razmiš
razmišljajo drugač
drugače, ravnajo in
obč
občutijo drugač
drugače.
► Vodja se prav tako sreč
sreča s svojimi čustvi,
saj je vodenje samega sebe pogoj za
vodenje drugih.
► Ko je v tim vključ
vključenih več
več članov, so
odloč
odločilni čustveni odnosi med njimi.
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RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI V
ORGANIZACIJI

Kadrovski menedžment
► je

proces, v katerem organizacija
sistematič
sistematično in integrirano s svojo poslovno
strategijo nač
načrtuje potrebe po kadrih,
► kadruje, razvija ter vrednoti svoje kadre,
► jih nagrajuje in
► vzdrž
vzdržuje z njimi uč
učinkovite odnose.

Menedžment človeških virov
► pomeni

upravljanje s kadrovskim znanjem,

► sposobnostmi,
► spretnostmi

in
► osebnostnimi lastnostmi.
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Ravnanje z zaposlenimi
► obsega

planiranje kadrov,
s selekcijo in izborom,
► razvoj kadrov in njihovo vrednotenja z
motiviranjem in nagrajevanjem tudi
organizacijski in informacijski model
kadrovske dejavnosti ter
► nač
načela vzdrž
vzdrževanja odnosov med
menedž
menedžmentom in zaposlenimi.
► kadrovanje

Ravnanje z zaposlenimi
►
►
►
►
►
►
►

Oblikovanje organizacijske strukture, delovnih mest in
spremljanje uspeš
uspešnosti organizacije.
Nač
Načrtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih.
Zagotavljanje in spremljanje uspeš
uspešnosti.
Usposabljanje in razvoj zaposlenih, menedž
menedžerjev,
menedž
menedžment karier.
Vrednotenje dela, plač
plače, plač
plačilo po uspeš
uspešnosti, vključ
vključitev
zaposlenih v odloč
odločanje, komuniciranje z njimi.
Zagotavljanje zdravstvenega varstva in varstva pri delu ter
druž
družbenega standarda.
Izvajanje zaposlitvene in osebne administracije, kadrovski
informacijski sistem, formaliziranje politik in programov.

Razvoj kadrov v organizaciji
► Kariera

je sredstvo za zadovoljevanje
osebnih ambicij.
► Nač
Načrtovanje kariere mora izhajati iz
razmiš
razmišljanj posameznika o najboljš
najboljših
mož
možnostih za napredovanje in izbiro
ustreznih korakov za dosego teh mož
možnosti.
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Nač
Načrtovanje kariere je proces, v
katerem zaposleni:
► Spoznajo

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

Življenjski cikel kariere:
Deli kariere (early
(early (do 30), mid (30(30-40), late
(okoli 50), zaključ
zaključek (60)
► Pripravnik (Raziskovanje).
► Sodelavec (Napredovanje).
► Mentor (Vzdrž
(Vzdrževanje).
► Pokrovitelj (Zrela kariera).

Driverjev model kariernih
vzorcev
► Navpič
Navpična

ali vertikalna kariera.
ali horizontalna kariera.
► Stalna ali stabilna kariera.
► Spiralna ali ciklič
ciklična kariera.
► Prehodna
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Karierna sidra
► Tehnič
Tehničnono-funkcionalno

sidro.
sidro.
► Sidro samostojnosti in neodvisnosti.
neodvisnosti.
► Sidro varnosti in stabilnosti.
► Sidro podjetniš
podjetniške ustvarjalnosti.
► Menedž
Menedžersko

Zakaj sta usposabljanje in
razvoj tako pomembna?
► Laž
Lažje

privabljanje in zadrž
zadržanje.
konkurenč
konkurenčnost (produktivnost).
► Uvajanje novih tehnologij (prilagodljivost).
► Izboljš
Izboljšanje storitev za stranko.
► Bolj etič
etično poslovanje.
► Hitrejš
Hitrejša integracija po združ
združitvah in prevzemih.
► Poveč
Povečanje kohezivnosti med različ
različnimi profili
zaposlenih.
► Izboljš
Izboljšana

Izobraževanje
► je

nač
načrtno pridobivanje znanja, spretnosti,
sposobnosti z nekega področ
področja (ne za
konkretno delovno mesto) ter vrednot,
navad in kritič
kritičnega odnosa – vzgojna
sestavina (največ
(največkrat formalno).
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Usposabljanje
► razumemo

kot neko vmesno etapo med
izobraž
izobraževanjem in delom ali kot »dodatni
trening«
trening« tistih znanj, sposobnosti in navad,
ki so potrebna za opravljanje določ
določenega
dela v okviru celote neke dejavnosti.

Povezava uč
učenje, izobraž
izobraževanje
in usposabljanje

Poznamo več vrst usposabljanje:
► Obvezno

usposabljanje.
/ tehnič
tehnično usposabljanje.
► Medosebno usposabljanje in reš
reševanje
problemov.
► Razvojno (karierno
(karierno)) usposabljanje.
► Strokovno
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Načrtovanje kadrov
► opredelimo

kot proces analize in napovedovanja
potrebnega prihodnjega stanja in prepoznavanje
mož
možnosti za reš
reševanje morebitnega pomanjkanja
ustreznih kadrov ali pa njihovega presež
presežka.
► Namen je čimbolj predvideti, kdaj in koliko ter
kakš
kakšne delavce bo podjetje potrebovalo za
prihodnje izzive.
► Gre za spremljanje, predvidevaje in predlaganje
ukrepov v zvezi s tokom ljudi znotraj podjetja.

Načrt kadrov
►
►

►

►

Napoved povpraš
povpraševanja po človeš
loveških virih ali kadrih z
vidika potreb poslovanja.
Pregled in napoved (neto) notranje ponudbe, ki odgovarja
na vpraš
vprašanje, kakš
kakšne so naš
naše notranje rezerve za
izpolnjevanje zahtev trenutne in prihodnje poslovne
aktivnosti.
Pregled in napoved zunanje ponudbe. Ta faza zajema
pregled in napoved gibanja trga kot celote, pregled in
napoved relativnega polož
položaja obravnavane organizacije in
pregled ter napoved razvitosti posrednikov na trgu delovne
sile.
Napoved presež
presežka ali primanjkljaja človeš
loveških virov ali
kadrov ter predlog za reš
reševanje tega neravnovesja.

Pridobivanje, izbiranje in
uvajanje sodelavcev
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Notranji viri (objava prostih delovnih mest, napredovanja, rotacije,...).
rotacije,...).
Oglaš
Oglaševanje na javnih mestih in v sredstvih javnega obveš
obveščanja.
Neposredno (samoiniciativno) javljanje kandidatov: na vrata in preko
preko
e-poš
pošte.
Priporoč
Priporočila s strani članov organizacije.
Stiki s šolami in fakultetami.
Štipendiranje in pripravniš
pripravništvo.
Dnevi odprtih vrat.
Karierni sejmi (npr. Moja Kariera 09).
Javne služ
službe za zaposlovanje (Zavod za zaposlovanje).
Zasebne agencije za zaposlovanje (lovci na glave).
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Kandidata lahko preverimo s:
► Inteligenč
Inteligenčnimi

testi.
fizič
fizičnih sposobnosti.
► Testi sposobnosti za uč
učenje.
► Testi osebnostnih lastnosti.
► Testi interesov.
► Testi znanja za delovno mesto.
► Testi vedenjskih vzorcev.
► Testi

Uvajanje
► sistematič
sistematičen

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

Cilji uvajanja
► pri

novem delavcu ustvariti pozitiven vtis o
organizaciji in delu,
► posredovati potrebne informacije za
uspeš
uspešno delo,
► pospeš
pospešiti socializacijo (ustvariti nove
odnose),
► zagotoviti več
večjo varnost pri delu,
► zagotoviti hitro doseganje potrebne
uspeš
uspešnosti in uč
učinkovitosti pri delu.
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KULTURA IN ETIKA

Organizacijska kultura
► je

le ena globljih, najbolj razš
razširjenih in
najvplivnejš
najvplivnejših dimenzij organizacijske klime.
► Pomeni celoto spoznanj,
spoznanj, ki so za človeka
podlaga pri smiselni interpretaciji izkuš
izkušenj in
oblikovanje bodoč
bodočega delovanja.
► Kulturo sestavljajo: nazori, vrednote, pravila
vedenja, norme, simboli, ipd.

Ravni kulture
► Prva

raven – proizvodi.
raven – vrednote.
► Tretja raven - temeljne predpostavke, ki so
najgloblja raven
► Druga
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Dve razsež
razsežnosti organizacijske
kulture
► Prva

je časovni horizont spreminjanja
organizacijske kulture.
► Druga razsež
razsežnost pa je povezana z
vplivno skupino, ki organizacijsko kulturo
oblikuje in ima na njo vpliv.

Nastajanje organizacijske
kulture
► skupinska
► vodenje

dinamika,

in

► učenje.

Skupinska dinamika
► Proces

vzpostavljanja skupnega
pomenskega okvirja.
► Moč
Moč in kompleksnost kulture neke
skupine ocenjujemo glede na število norm,
stopnjo njihove stabilnosti in medsebojne
povezanosti.
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Vloga vodje v skupini
► Oblikovanje

in ohranjanje skupine ter njeno
vzdrž
vzdrževanje. Sem spada sooblikovanje
standardov in norm, integracija skupine ter
njeno podpiranje, itd.
► Vsakodnevno delo v skupini kot je
pridobivanje in dajanje informacij, mnenj,
preverjanje konsenza, odloč
odločanje in nadzor,
itd.

Kultura kot proizvod učenja
► Skupinski

proces uč
učenja je bolj kompleksen
kot individualni nač
način uč
učenja.
► V njem člani organizacije ali skupine
pridobivajo podobne nač
načine percepcije,
obč
občutenja in obnaš
obnašanja.

Dva tipa uč
učenja glede na posledice
za stabilnost nauč
naučenega:
► Učenje

v situaciji pozitivnega reš
reševanja
problemov.
problemov. To uč
učenje vodi v krepitev
nauč
naučenega, če reš
rešitev deluje dlje časa.
► Učenje v situaciji izogibanja napetostim,
napetostim, ki
tudi proizvaja pozitivno krepitev nauč
naučenega.
Če napetost ustrezno zmanjš
š
amo,
s tem
zmanj
prepreč
č
imo
negativne
posledice,
ki
jih
prepre
napetost povzroč
povzroča.
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Vloga vodstva pri nastajanju
organizacijske kulture
► neposredni mehanizmi

artikulacije
kulture in
► posredni mehanizmi artikulacije
kulture.

Med neposredne mehanizme
spadajo:
► Sistem

posveč
posvečanja pozornosti vodstva
najrazlič
najrazličnejš
nejšim vidikom organizacijskega
življenja (č
(čemu vodstvo posveč
posveča pozornost)
in nadzor, ki ga izvaja.
► Reakcije vodilnih na kritič
kritične dogodke in
krize v organizaciji. Zaposleni se kolektivno
učijo in pomnijo. Pomembno je, na kakš
kakšen
nač
način se obvladujejo konflikti, alocirajo
sredstva, strukturira moč
moč itd.

► Natanč
Natančno

oblikovanje vloge vodje. Neformalna
sporoč
sporočila vodstva so zelo pomembni mehanizmi
učenja in sporoč
sporočanja kulture, zato je obnaš
obnašanje
vodij v tem smislu odloč
odločilno.
► Kriteriji za napredovanje, kadrovanje, upokojitev in
ekskomunikacijo.
ekskomunikacijo. Visoko stopnjo sporoč
sporočilnosti nosi
delovanje, ki se nagrajuje ali graja. Vodenje je
tako zelo konsitentno.
konsitentno. Najpomembnejš
Najpomembnejši element
utrjevanja in ohranjanja organizacije kulture pa so
sistemi kadrovanja.
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Med posredne mehanizme pa
priš
prištevamo:
► Organizacijsko

obliko in strukturo.
► Najrazlič
Najrazličnejš
nejši sistemi in rutinski postopki v
organizaciji. Najbolj vidni del življenja v
organizaciji so rutine, postopki, poroč
poročila,
naloge, vse, kar je potrebno opraviti. Ti
postopki omogoč
omogočajo dolgoroč
dolgoročno
predvidljivost in s tem zmanjš
zmanjšujejo
negotovost in nepredvidljivost v
medsebojnem delovanju zaposlenih.

► Zgodbe,

mite, parabole o pomembnih dogodkih in
ljudeh v organizaciji. Gre za sekundarne
mehanizme. Ko se organizacija razvije, se del
njene zgodovine prelije v zgodbe. Te zgodbe lahko
pospeš
pospešujejo kulturo in socializirajo nove člane.
► Formalna stališ
stališča in trditve o organizacijski
filozofiji. So znak natanč
natančnih stališ
stališč in vrednot
vodstva in imajo tako relativno omejeno razlagalno
moč
moč pri analizi organizacijske kulture. Te formalne
trditve imajo vlogo programa za pridobivanje tistih
članov v organizaciji, ki se s tem programom ne
strinjajo.

Tipologije organizacijske kulture
► stabilni,
► reaktivni,
► anticipativni,
anticipativni,
► eksploativni

in ustvarjalni tip kulture.
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Stabilni tip kulture
► člani

podjetja so introvertirani,
v preteklost in imajo zelo velik
odpor do sprememb.
► Njihov cilj je ohranjanje polož
položaja status quo.
quo.
► usmerjeni

Reaktivni tip
► introvertirano

usmerjen,
► so pa člani usmerjeni v sedanjost in
► pripravljeni na minimalno tveganje.

Eksploativni tip
► člani

usmerjeni navzven in nenehno iš
iščejo
spremembe.
► Cilj je s spremembami zmanjš
zmanjšati
neprič
nepričakovane nevarnosti.
► Nenehno želijo biti v akciji.
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Usklajevalni tip
► člani

usmerjeni navzven, v prihodnost,
katero prič
pričakujejo,
► bolje pa bi bilo, da bi jo sami oblikovali.

Deal in Kennedy - tipologija
► prodajna

ali poslovna kultura,
► špekulativna kultura,
► procesna kultura,
► sistemska kultura.

Prodajna ali poslovna kultura
► predvideva,

da je tveganje relativno majhno
in povratna informacija hitra, znač
značilnost
podjetij s to kulturo je pragmatič
pragmatičnost.
► Člani so usmerjeni k hitrim odloč
odločitvam, delu
v timu in razvijanju obč
občutka lojalnosti in
pripadnosti podjetju.
► Pomanjkljivost je, da v ospredje stopa
količ
količina na škodo kakovosti.

51

Špekulacijska kultura
► tveganje

veliko in povratna informacija je
hitra.
► V ospredju je hiter zasluž
zaslužek.
► Bolj kot potrpež
potrpežljivost in preudarnost sta
cenjeni hitrost in konkurenč
konkurenčna kreativnost.
► To je podjetje posameznika, ki želi uspeti.

Procesna kultura
► tveganje

majhno, povratna informacija pa je
poč
počasna.
► Ta kultura je najbolj primerna za upravne služ
službe,
velika podjetja in administracijo. V ospredje stopa
nač
način opravljanja naloge ne pa rezultat.
► Ta podjetja so previdna, malenkostna in
prilagodljiva.
► Odloč
Odločitve se pripravljajo poč
počasi in natanč
natančno.
► Taka kultura je znač
značilna za upravni aparat.

Sistemska kultura
► znač
značilna

veliko tveganje in poč
počasne
povratne informacije.
► Veliko tveganje lahko zelo ogrož
ogroža prež
preživetje
podjetja.
► Odloč
Odločitve se sprejemajo na vrhu, poudarek
je na izkuš
izkušnjah.
► V takem podjetju je nemogoč
nemogoče narediti hitro
kariero.
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Oblikovanje organizacijske
kulture
► analiza,
► vrednotenje

in
► oblikovanje kulture.

Analiza kulture
► ugotavljanje

različ
različnih izraznih oblik obstoječ
obstoječe
kulture.
► Prva raven so dejavniki okolja, kot so tehnološ
tehnološke
in ekonomske določ
določjivke na eni strani in druž
družbene
ter kulturne določ
določljivke na drugi strani.
► Druga raven so dejavniki menedž
menedžmenta, kot so
strategije, cilji, strukture in procesi ter sistem
vodenja.
► Tretja raven so ključ
ključni dejavniki kulture, kot so
osebnostne znač
značilnosti menedž
menedžerjev, obič
običaji,
simboli in komuniciranje.

Tehnike zbiranja podatkov so:
► analize

dokumentov,
podjetja,
► vpraš
vprašalniki, s katerimi ugotavljamo
usmeritev podjetja,
► opazovanje sestankov in pogovori.
► obhod
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Vrednotenje kulture
► Prvi

korak je sistematič
sistematično preuč
preučevanj
strategije in ciljev podjetja, pa tudi drugih
situacijskih dejavnikov in opredeljevanje
zahtev, ki jih uresnič
uresničevanje strategije
postavlja pred organizacijsko kulturo.
► Drugi korak je ugotavljanje ujemanja sli
razhajanja med zahtevami, ki jih strategija
in cilji postavljajo organizacijski kulturi in
ugotovljeno organizacijsko kulturo.

Doseženi rezultati so 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.

Oblikovanje kulture
► Prva

naloga je opredelitev tež
težišča delovanja.
Določ
Določijo se ključ
ključna področ
področja razhajanj med
strategijo in organizacijsko kulturo. Osnova
so rezultati faze ocenjevanja.
► Druga naloga je izdelava osnov za njeno
oblikovanje. V ta sklop uvrš
uvrščamo izpeljavo
in sprejem nujnih ukrepov, ki jih sprož
sproži
vodstvo podjetja.
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► Tretja

naloga je aktivno oblikovanje
organizacijske kulture. Delo temelji na
timskem delu. Izdela se akcijski nač
načrt za
oblikovanje.
► Četrti korak obsega kontrolo in spremlja
potek akcijskega nač
načrta delovne skupine.
Podoben postopek poteka tudi pri
spreminjanju organizacijske kulture.

Etika
► Etika

je filozofska panoga, ki se ukvarja s
tematiko »človeš
loveškega hotenja in ravnanja z
vidika dobrega in zla, moralnega in
nemoralnega«
nemoralnega«
► Etika podjetja obravnava merila ravnanja
podjetja glede na dobro in zlo

Etika menedž
menedžmenta obsega
problem na treh ravneh:
► etika

do zunanjega okolja organizacije, kot
so razmerja s poslovnimi partnerji,
konkurenti,
► etika znotraj podjetja,
► osebne dileme menedž
menedžerjev.
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Omejitve etičnosti
► nemarnost,
► neznanje

ali nizka stopnja osebnega
etič
etičnega razvoja menedž
menedžerjev;
► pretirani pritiski upravljavcev na uspeš
uspešnost,
neprimerna urejenost organizacije,
► neustrezno vodenje, klima in kultura;
► pretirani pritisk konkurence,
► znač
značilnosti kultur in
► spremenljivosti zunanjih okolij organizacije

Izboljšave etičnosti
► zavzetost,
► znanje

in
stopnja osebnega etič
etičnega
razvoja menedž
ž
erjev.
mened

► visoka

Najpomembnejš
Najpomembnejše lastnosti
poslovnež
poslovneža
► strokovnost,
► zaupnost,
► poš
poštenost,
► resnič
resničnost

in

► prizadevnost.
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Kodeks poklicne etike
► Določ
Določa

minimalne standarde upravljanja in
izvajanja posameznih dejavnosti, za katero
je bil izdelan.
► Določ
Določa jasna stališ
stališča javnosti, kaj lahko
upravič
č
eno
prič
upravi
pričakuje od določ
določenega poklica
oz. dejavnosti.

Hvala!
Vpraš
Vprašanja?
Sreč
Srečno na izpitu.
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