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POVZETEK 

Prenova poslovnih procesov za podjetje predstavlja temeljito preureditev in korenito 
spremembo na organizacijskem področju. V zaključni projektni nalogi so opredeljeni osnovni 
pojmi o procesni organiziranosti, o spremembah, o delovanju zaposlenih in vodstva v 
procesno organizirani dejavnosti, predstavljena je tudi obravnavana organizacija. Na podlagi 
anketnega vprašalnika smo ugotavljali vpliv prenove poslovnih procesov na zaposlene. 
Ugotovili smo, da so zaposleni visoko motivirani in pripravljeni na spremembe, v podjetju je 
treba povečati pretok informacij in okrepiti vodenje zaposlenih. Rezultati ankete so 
predstavljeni tudi grafično. V sklepnem delu naloge so s pomočjo hipotez potrjeni zastavljeni 
cilji v nalogi, na koncu pa podani tudi nekateri konkretni predlogi izboljšav za nadaljnji 
razvoj organizacije. 
 
Ključne besede: procesna organiziranost, organizacijska struktura, prenova, spremembe, 
zaposleni, vodstvo, organizacija 
 
 

ABSTRACT 

Renovating business processes represents a thorough rearrangement and a crucial change in 
the field of organization. The final project assignment describes a basic notion regarding 
process-oriented organization, changes and operations of both the employees and managers in 
the process-oriented activity and furthermore includes the presentation of the structure. On the 
basis of a questionnaire we found out how the renovation of business processes influenced the 
employees. We determined that the employees are highly motivated and ready to follow 
changes; the company, however, needs to increase information flow and strengthen the 
management for the employees. The questionnaire results are also presented graphically. The 
final part of the diploma paper confirms the objectives set for this assignment by using 
hypotheses. In the end we also put forth some useful suggestions for improvements to be 
made in the future development of the organization. 
 
Key words: process-oriented structure, organizational structure, renovation, changes, 
employees, management, organization 
 
UDK: 005.418:658.310.8(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 
 
Po širitvi meja in z vključevanjem na svetovne trge se podjetja srečujejo z ovirami, ki se v 
večini primerov kažejo v pomanjkanju mednarodne konkurenčnosti v primerjavi s podjetji v 
bolj razvitih okoljih. Povečevanje konkurenčnosti od podjetja zahteva prilagoditev na 
spremembe, v večini primerov pa tudi spremembo v samem načinu organiziranosti. V 
prihodnosti bodo preživela le tista podjetja, ki bodo sposobna masovno utečene proizvodne 
linije in posplošen trženjski pristop nadomestiti s prilagodljivo proizvodnjo in iskanjem novih 
tržnih poti za znanega kupca. Moderne organizacije danes delujejo v nepredvidljivem 
družbenem, političnem in poslovnem okolju, ki pred njih postavlja zahteve o stalni uspešnosti 
poslovanja. Osnovni dejavniki, ki naj bi privedli do uspešnosti poslovanja, zahtevajo nenehno 
spremljanje pričakovanj in želja odjemalcev, spreminjanje načina dela in organiziranja 
zaposlenih ter posledično nenehno spreminjanje organiziranosti (Schermernhorn, Hunt in 
Osborn 2004, po Verle in Markič 2010, 131). »Zahteva po uspešnosti poslovanja in 
zagotavljanju konkurenčnosti v poslovnem okolju je v mnogih podjetjih povezana s 
prilagajanjem, ponekod tudi s korenito spremembo poslovne strategije.« (Kovačič in Bosilj-
Vukšić 2005, 15) 
 
Kovačič tako ugotavlja, da so poslovni procesi v podjetjih največkrat nepregledni in 
neprilagodljivi, v večini organizacij pa se kažejo kot neenotnost, nepoznavanje celotnega 
procesa s strani izvajalcev, podvajanje dela in razmeroma dolgotrajno čakanje na odobritve, 
podpise in podobno. Takšno stanje je za organizacijo nesprejemljivo, zato je treba procese 
najprej poenotiti, včasih tudi na novo opredeliti oziroma spremeniti (Kovačič in Bosilj-Vukšić 
2005, 13). 
 
Težnja po lastnem napredku nas vodi do velikih sprememb in spreminjanja strukture 
organiziranosti glede na zastavljene smotre in cilje organizacije. Lipičnik (2003, 231) opisuje, 
da sta pojma sprememba in napredek v izredno tesni povezavi, vendar bi bilo napačno na 
vsako spremembo gledati kot na napredek. Lahko pa zagotovo trdimo, da vsak napredek terja 
določeno spremembo. Spremembe za večino podjetij predstavljajo oviro, za premagovanje 
katere je treba zaposlene bolje motivirati, spodbujati ustvarjalnost in prepoznati potenciale 
posameznikov, kar pripomore k boljšemu osebnostnemu razvoju in napredku organizacije. 
 
Poslovni procesi so za podjetje ključnega pomena za obstoj na trgu, predvsem pa lahko ti 
procesi predstavljajo ključno prednost v primerjavi s konkurenco. Identificiramo jih lahko kot 
strateško intelektualno lastnino in konkurenčno prednost pred vse večjimi pritiski konkurence. 
Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
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postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. 
Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen vhodnim 
elementom v proces za naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani 
procesa (Harrington 1997, po Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 29). 
 
Vedno več podjetji, kjer je v ospredje postavljena učinkovitost izvajanja poslovnih procesov 
in uspešnost poslovanja, se odloča za prehod iz funkcijske organiziranosti na procesno, saj le 
ta optimizira ključne dejavnike pri zagotavljanju trajnostnega razvoja organizacijskega 
sistema. Procesna organiziranost pa še ne pomeni prednosti pred konkurenco, če procesi niso 
v celoti optimizirani ali celo spremenjeni. Optimizacija poslovnih procesov je pristop za 
izboljšanje delovanja sistema in pomeni analiziranje in spreminjanje ali prilagajanje 
obstoječih poslovnih procesov. Prenova poslovnih procesov pa predstavlja njihovo temeljito 
preureditev  in korenito spremembo, v nekaterih primerih tudi določanje na novo. 
 
Diplomska naloga torej temelji na prenovi procesov podjetja. Skozi analizo ankete med 
zaposlenimi smo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri so na spremembe pripravljeni zaposleni 
in kakšne spremembe na organizacijskem področju prinaša nova, bolj sistematično urejena 
struktura organizacije. Dotaknili smo se tudi zaposlenih v podjetju in njihovega prispevka k 
uspešnemu razvijanju poslovnega sistema.  

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je predstavitev prenove delovnih procesov podjetja in 
pripravljenosti zaposlenih na spremembe v novem načinu poslovanja. Na podlagi anketiranja 
zaposlenih na posameznih ravneh funkcije v podjetju smo poskušali pridobiti mnenja 
posameznikov o novem načinu delovanja vzpostavljenega sistema. 
 
Cilji diplomskega dela so naslednji: 
Cilj 1: Ugotoviti pridobitve za zaposlene in vodstvo ob maksimalni optimizaciji poslovnih 

procesov podjetja. 
Cilj 2: Predstaviti pripravljenost zaposlenih na spremembe in zaupanje v nov način 

poslovanja. 
Cilj 3: Ugotoviti, kako bolj sistematično opravljanje delovnih nalog in pravilna razporeditev 

dela vodita k večji produktivnosti posameznikov. 
Cilj 4: Proučiti večji del literature o procesnem pristopu organiziranosti podjetij. 
 
V diplomski nalogi bomo poskušali ovreči naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Poslovni procesi so maksimalno optimizirani. 
Hipoteza 2: Zaposleni vodstvu zaupajo in so na spremembe pripravljeni. 
Hipoteza 3:  Produktivnost zaposlenih se povečuje.   
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2 PROCESNA ORGANIZIRANOST 
 
»Procesna organiziranost temelji na verigi vrednosti, izraz pa je uporabljen zato, da nakazuje 
vlogo členov v verigi, ki jo sestavljajo različne dejavnosti, ki dodajajo vrednost končnemu 
izdelku ali storitvi.« (Verle in Markič 2010, 134–135) Vedno večji pritiski konkurence 
podjetja silijo k prilagajanju in sinhronizaciji strateških odločitev za udejanjanje vizije in 
ciljev, h katerim stremi vsako podjetje. 

2.1 Procesna organizacijska struktura 
 
Strukture podjetja so raznovrstna prepletanja sestavin v podjetju, ki skupaj tvorijo sistemsko 
celoto in so medsebojno odvisne. Ena izmed novejših metod organiziranja je procesna 
struktura organiziranosti, s katero se organizirajo zaposleni sodelavci v osnovni dejavnosti. 
Ostale funkcije služijo kot podporni člen osnovnim procesom. Vsi ljudje, ki sodelujejo v tako 
identificiranem procesu, so združeni, tako da lahko enostavno komunicirajo in koordinirajo 
svoja prizadevanja ter neposredno ustvarjajo dodano vrednost za odjemalce (Dimovski idr. 
2005, 113). 
 
Procesni pristop pomeni za organizacijo korenite spremembe. V 90. letih prejšnjega stoletja 
so take spremembe poimenovali tudi z izrazom reinženiring poslovnih procesov, ki se je 
uveljavil po izidu knjige M. Hammerja in J. Chamapyja z naslovom »Reengineering the 
Corporation«. Avtorja menita, da je treba staro organizacijo »ukiniti« in začeti znova, kar 
pomeni temeljito (zakaj to delamo in zakaj tako delamo), korenito (ne ponavljati starih 
vzorcev) in bistveno (veliki in bistveni skoki k izboljšanju) spremeniti organizacijo. Gre za 
opuščanje obstoječih procesov in ustvarjanje novih, ki temeljijo na dejanskih informacijskih 
tokovih, na katerih se vzpostavi tudi nova organizacijska struktura (Nemec 2002, 255–277). 
 
Kljub množici sodobne literature s področja poslovnih procesov Spanyi (2006, po Verle in 
Markič 2010, 134–135) ugotavlja, da v vodstvih organizacij kot prevladujoče zasledujejo 
naslednje cilje: zniževanje stroškov, osredotočenost na posamezne nepovezane poslovne 
procese (kot je proces prodaje, proces nabave, fakturiranja, proizvajanja ali logistike), ne pa 
na celoten poslovni proces, ki poteka skozi več posameznih funkcij, od želje odjemalca, ideje 
po novem izdelku ali storitvi prek raziskav in razvoja do zadovoljitve odjemalca in 
poprodajnih dejavnosti (ang. end to end process). Procesi morajo biti čim samostojnejši in 
morajo obsegati dejavnosti, povezane z razvojem, proizvodnjo in distribucijo izdelkov. 
 
Osnovna načela procesne organiziranosti je postavil Ostroff (1999, po Verle in Markič 2010, 
136), ki jih je razdelil na dve skupini. V prvo skupino uvršča načela oblike (angl. design 
principles), ki pomenijo organiziranje dela v medfunkcijske procese, ki ustvarjajo vrednost, 
poudarjena je vloga skrbnikov, ki prevzemajo odgovornost za procese v celoti, osnovna 
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organiziranost so timi in ne posamezniki. V drugo skupino pa uvršča načela vpeljave (angl. 
principles of implementation), ki omogočajo, da se učinkovitost preoblikovanja procesov 
poveča. 
 
S procesno organiziranostjo pa vedno bolj prehajamo z vertikalne na horizontalno 
organiziranost. Horizontalna komunikacija odstranjuje ovire med oddelki in omogoča lažje 
usklajevanje med zaposlenimi. Taka organiziranost omogoča večji obseg komuniciranja in 
izboljša koordiniranje vodoravno po oddelkih v organizaciji. Vertikalna hierarhija je tako 
opazno sploščena, maloštevilni vrhnji management se ukvarja s tradicionalnimi podpornimi 
funkcijami, kot so finance in kadri (Dimovski idr. 2005, 85–87).  
 
Temeljna delovna enota so samo-usmerjani timi, ki jih sestavljajo zaposleni z različnih 
funkcijskih področij in veljajo za najmočnejši mehanizem za horizontalno povezovanje. So 
stalne delovne skupine, ki jih pogosto uvedejo hkrati z delovnim mestom koordinatorja. Timi 
pogostokrat menjavajo delo, da lahko izdelajo celoten proizvod ali opravijo celotno storitev, 
ukvarjajo se neposredno s strankami in sproti uvajajo spremembe in izboljšave (prav tam).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Horizontalna, procesna organizacijska struktura 
Vir: Dimovski idr. 2005, 113 

direktor 

strategija in komunikacije ravnanje s človeškimi viri finance 

manager in 
skrbnik 
procesa 

manager in 
skrbnik 
procesa 

manager in 
skrbnik 
procesa 

timi

timi

timi

 

 

 

 

 

 



 

5 

2.2 Procesi v podjetju 
 
Kot proces opredelimo vsako dejavnost v podjetju ali zunaj njega. Vendar je pri tem smiselno 
upoštevati le tiste dejavnosti, ki neposredno ali posredno prispevajo k dodani vrednosti 
končnih proizvodov ali storitev. Pri analiziranju in prenavljanju je smiselno upoštevati 
naslednje osnovne značilnosti: cilj procesa, lastnik procesa, začetek in konec procesa, vhodi 
in izhodi, zaporedje in izvajanje samega procesa, ravnanje v primeru neskladnosti, merljive 
značilnosti procesa, prepoznani notranji in zunanji kupci in dobavitelji ter stalno izboljševanje 
(Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 30). 
 
Kralj (2001, 19) razlaga, da je delovanje sistema v tem smislu lahko nezadovoljivo vse do 
propada ali pa zadovoljivo vse do odličnosti v stanju sistema in v doseganju izidov. V skladu 
z uravnoteženjem sistema morajo biti njegove sestavine v pravih medsebojnih razmerjih. 
Možnosti sistema in s tem izidi se lahko boljšajo s sinergijo sestavin. Slikovito se opisuje 
pozitivna sinergija kot 2 + 2 = 5. Žal pa obstaja tudi možnost negativne sinergije (disinergija), 
po kateri je 2 + 2 = 3, to je takrat, ko sestavine niso skladne in ko udeleženci ne sodelujejo, 
ampak si nasprotujejo. 
 
Pri tem je poslovni proces razumljen kot splet soodvisnih sestavin in dejavnosti, s katerimi se 
ustvarja dodana vrednost. To je mogoče doseči s transformacijo nabora vhodov (inputov 
oziroma vložkov ipd.) v specifičen nabor izhodov (izdelkov ali storitev in procesov) (Tenner 
in DeTorro 1996, po Verle in Markič 2010, 134–135). 
 

 
Slika 2: Shematski prikaz poslovnega procesa 

Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 29 
 
Kralj (2005, 430–431) omenja tudi organizacijo procesov, ki pomeni odgovor na to, kako je 
treba nekaj napraviti, izpeljati itd. Organiziranje procesov se nanaša na oblikovanje smotrnih 
zaporedij izvajanja delnih nalog in delov teh nalog. 
 
Organiziranje številnih dejavnosti je neprekinjen proces, ki ga je treba opravljati v vsaki 
organizaciji. Z organiziranjem členimo dejavnosti na potrebne operacije in postavljamo 
logično zaporedje njihovega izvajanja, tako vsako logično zaporedje operacij oblikuje neki 
proces (Perić 1973, 42). Ivanko (1999, 134) nadaljuje z razdelitvijo treh različnih delnih 
procesov. Odnos med delom in sredstvom dela odseva v delovnem procesu, odnos med 
sredstvom dela in predmetom dela v tehnološkem procesu ter odnos med predmetom dela in 
ciljem dejavnosti v preoblikovalnem ali ciljnem procesu. 

PROCES 
VHOD IZHOD 
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Slika 3: Dejavniki poslovnega procesa 
Vir: Ivanko in Brejc 1995, 45 

2.2.1 Vrste poslovnih procesov 
 
Veliko avtorjev ima različne poglede na klasificiranje in členitev poslovnih procesov. Najbolj 
enotni so si največkrat le v tem, da ima vsaka organizacija več procesov, ki potekajo preko 
različnih funkcij. Tako lahko v osnovi razdelimo procese na bistvene ali ključne in podporne 
poslovne procese (Križman in Novak 2002, 24–27). 
 
Bistveni ali ključni (temeljni, osnovni, kritični) procesi so jedro poslovanja in so življenjskega 
pomena za organizacijo. To so procesi, ki dodajajo vrednost za uporabnike in neposredno 
vplivajo na njihovo zadovoljstvo s stalnimi izboljšavami. Povezani so neposredno s 
poslanstvom, strategijo in cilji organizacije, prav tako tudi vplivajo na dolgoročno uspešnost 
poslovanja organizacije. Njihova usmerjenost se kaže v osredotočenosti na rezultate, 
konkurenčni prednosti, prilagajanju organizacije potrebam spreminjajočega se trga in 
poslovnega okolja. Nekateri so mnenja, da ima organizacija lahko največ tri do pet bistvenih 
procesov, in če jih je več kot navedeno, potem jih je vodstvo definiralo preozko. Drugi 
zatrjujejo, da imajo organizacije običajno deset do dvajset ključnih procesov, saj jih je le tako 
mogoče dovolj dobro razumeti in obvladati. 
 
Podporni procesi ne dodajajo vrednosti za kupca neposredno, vendar so pomembni za celotno 
organizacijo in vplivajo na učinkovitost izvajanja bistvenih poslovnih procesov. Podporni 
procesi so med drugim splošno upravljanje, upravljanje finančnih virov, upravljanje človeških 
virov, upravljanje kakovosti itd. 
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2.2.2 Upravljanje poslovnih procesov 
 
Organizacije morajo ves čas stremeti k čim večji učinkovitosti. Ne glede na to, ali gre za 
ključni ali podporni proces, jih mora organizacija izvajati učinkovito, istočasno pa vedno 
iskati priložnosti za izboljšavo. Križman in Novak (2002, 29) opredeljujeta upravljanje 
poslovnih procesov kot množico dejavnosti, s katerimi predvidimo, ovrednotimo in 
obvladujemo zmogljivost poslovnega procesa. Upravljanje poslovnih procesov lahko tako 
skrčimo na naslednje glavne korake: 
 
- Sprememba kulture organizacije – je sprememba v načinu razmišljanja, delovanja in 

govorjenja zaposlenih in vodstva. Kultura organizacije je v bistvu »osebnost« 
organizacije in jo lahko označimo kot skupne predpostavke, prepričanja in obnašanje 
neke delujoče skupine. Velikokrat je v tesni povezavi s strategijo podjetja, posledično pa 
ima velik vpliv na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. Prav ti morajo jasno pokazati 
željo, pripravljenost in zaupanje v spremembe ter vzeti to kot dobrodošlo napoved za 
boljšo prihodnost. 

 
- Določitev in grafični prikaz poslovnih procesov – na začetku mora vodstvo določiti 

ključne poslovne procese, s katerimi realizira izhod – proizvod ali storitev. V 
nadaljevanju sledi pregled popisa procesov in ugotavljanje povezav med njimi ter na 
koncu še ovrednotenje. Ključne poslovne procese razvrstimo glede na pomembnost za 
zagotavljanje dolgoročne strategije in doseganje strateških ciljev organizacije. Grafični 
prikaz procesov je nujno potreben, saj z njim pripomoremo k boljšemu razumevanju 
procesov, s tem pa jih tudi lažje nadgrajujemo in izboljšujemo. Uporabljamo ga tudi zato, 
da lažje komuniciramo z drugimi, testiramo procese in shranjeno sliko urejamo. S 
pomočjo dobrega grafičnega prikaza lahko procesni tim skozi delavnice ugotovi 
medsebojne povezave med ljudmi, tehnologijo in procesi ter prične odkrivati in reševati 
probleme v organizaciji. 

 
- Določitev lastnika procesa – najvišje vodstvo lahko določi lastnika procesa, ki je 

odgovoren za rezultate, zapisovanje in ohranjanje znanja, koordinacijo in izboljšave 
procesov. Odgovoren je za optimizacijo, učinkovitost in uspešnost procesa. Lastnik 
procesa mora: dobro poznati procese in strateške cilje organizacije, biti sposoben 
spodbujati ljudi in vplivati nanje, imeti komunikacijske veščine, poznati tehnologije in 
računalništvo ter načela celovitega upravljanja kakovosti in biti osredotočen na kupca. 

 
- Meritev in ovrednotenje zmogljivosti procesa – procese je treba meriti, saj jih le tako 

lahko obvladujemo in posledično tudi upravljamo. Vsak proces moramo pogledati z 
vidika kupca, konkurence in strateške vrednosti za podjetje. Merjenje zmogljivosti 
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pomeni tudi postavitev pričakovanj, primerjavo pri benchmarkingu1 in stalno 
izboljševanje procesa. Kakovost izdelka ali storitev je odvisna od kakovosti procesa, tega 
merimo preko uspešnosti (zadovoljevanje potreb potrošnika), učinkovitosti (z manjšimi 
stroški ustvariti čim več), časa procesa (pretečeni čas za izvedbo celotnega procesa) in 
fleksibilnost (prilagodljivost na spremembe). 

 
- Analiza poslovnega procesa – v analizo je vključeno razumevanje obstoječih poslovnih 

procesov, prepoznavanje »najboljših praks« in analiza vrzeli poslovnih procesov2. 
 
- Izboljševanje procesa – lahko poteka s pomočjo reinženiringa (BPR – business process 

reengineering) ali s stalnimi izboljšavami (CPI – continuous process improvement). 
Narediti proces uspešen, učinkovit, hitrejši in bolj prilagodljiv lahko dosežemo le z 
njegovim podrobnim proučevanjem, analizo in postopnim spreminjanjem. Pomen besede 
reinženiring si lahko razlagamo kot opuščanje starih procesov in starih navad ter 
ustvarjanje novih praks za izvajanje procesov, ki so največkrat podprti z novo 
informacijsko tehnologijo. Največja razlika med nenehnimi izboljšavami procesa in 
reinženiringom je v začetnem koraku (ali začnemo znova ali izboljšujemo stare prakse). 
Proces stalnih izboljšav poudarja, da je izboljševanje procesa stalna, nikoli končana 
naloga in ne enkratno dejanje. Osredotočamo se na to, kako celoten proces ali del njega 
napraviti bolje, hitreje in z manj sredstvi. 

2.3 Potreba po prenovi poslovanja 
 
Projekti prenove poslovanja se najpogosteje začnejo z vprašanjem vodstva o poslovni 
uspešnosti oziroma o tem, ali počnemo prave stvari (izdelujemo prave izdelke in/ali nudimo 
prave storitve). 
 
Prenovo poslovanja (BPR) smo že v predhodnem poglavju opredelili kot metodologijo 
ravnanja s spremembami, ki vključuje postopne in korenite spremembe oziroma izboljšave, 
hkrati pa jih lahko tesno povezujemo z uvedbo ustreznih tehnologij in rešitev za 
informatizacijo poslovanja. Prenova poslovanja zastopa strategijo korenite »prevetritve« 
obstoječih pravil, prakse in postopkov, njihove »preučitve« in ponovne zasnove ključnih 
poslovnih procesov, izdelkov ali storitev (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 257). Hammer in 
Champy (1993, 3) v zvezi s tem govorita o ideji diskontinuiranega razmišljanja – 
prepoznavanje in opustitev zastarelih pravil in temeljnih predpostavk, ki so bile osnova 
tekočemu poslovanju. Največkrat so razlogi za prenovo poslovanja povezani s cilji prenove. 

                                                
1 Benchmarking je primerjava poslovnih procesov in kazalcev meritve uspešnosti v primerjavi z 
najboljšimi podjetji v panogi. 
2 Analiza vrzeli poslovnih procesov – pri tej analizi ugotavljamo, kakšne razlike obstajajo med 
trenutnim in želenim stanjem. 
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Mnenja različnih avtorjev so si sorodna, največkrat jih namreč opredeljujemo kot usmerjanje 
poslovnih procesov, izboljšanje storitev, povečanje produktivnosti, zmanjšanje 
neproduktivnega časa, zmanjšanje stroškov, izboljšanje kakovosti, povečanje tržnega deleža, 
izboljšanje donosnosti, uskladitev pripojenih procesov, povečanje usmerjenosti k odjemalcu, 
povečanje zadovoljstva odjemalcev. 
 
V začetni fazi preučevanja vsake managerske tehnike je potreben podroben vpogled v njen 
kulturni kontekst. Kot navajata Kovačič in Bosilj-Vukšić (2005, 75), je prenova postala 
popularno orodje managementa za odkrivanje hitrih tehnoloških in poslovnih sprememb v 
današnjem tekmovalnem okolju. Ta nov koncept naj bi predstavljal recept za radikalno 
izboljšanje organizacijske učinkovitosti, uspešnosti in prilagodljivosti. 
 
Z radikalnim spreminjanjem obstoječih procesov se torej želijo doseči boljši procesi, ki vodijo 
k večji učinkovitosti in uspešnosti (Dubrovski 2004, 314–315). Da bi lahko zadovoljili 
sodobne zahteve glede kakovosti, storitev, fleksibilnosti in stroškov, morajo biti procesi 
enostavni. Potreba po enostavnosti močno vpliva na oblikovanje procesov. Omenjene so 
nekatere značilnosti (Hammer in Champy 1993, 51–64): 
- več opravil se združi v eno, tako se ne izgubi osnovna zahteva za zadovoljevanje potreb 

odjemalcev; 
- delavci sprejemajo odločitve brez nadzornikov, kar vodi v zmanjšanje zamud, nižje 

stroške, večjo odzivnost do potrošnikov in višjo motivacijo – opolnomočenje zaposlenih; 
- faze v procesih se izvajajo v naravnem zaporedju, več dela pa je mogoče izvajati 

vzporedno; 
- procesi imajo mnogovrstne različice (večja ali manjša zahtevnost); 
- delo se izvaja na najprimernejših mestih (tudi zunaj podjetja); 
- inšpekcije in kontrole delujejo v zmanjšanem obsegu, ne da bi to vplivalo na kakovost; 
- potrebe po izravnavah in naknadnih uskladitvah so minimalne;  
- postavitev managerjev za posamezne primere (case manager), tako da imajo odjemalci 

stike z eno pristojno osebo; 
- hibridne centralizirane in decentralizirane izvedbe (operacije) so prevladujoče (v istem 

procesu gre za kombinacijo). 

2.4 Prehod na procesno organiziranost 
 
Prenove poslovanja se podjetja večinoma lotevajo z uporabo določenih metodologij, ki jih 
sestavlja bolj ali manj predpisano zaporedje korakov, v okviru teh metodologij pa si pomagajo 
z modeliranjem poslovnih procesov. Prenova poslovanja se začne, ko se vodstvo zave njegove 
nujnosti (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 49).  
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Prvo stopnjo prenove (razumevanje) bi težko opredelili z neposredno merljivimi rezultati, saj 
gre za vzpostavitev izhodišč za razvoj in uveljavitev novega poslovnega modela. Na prvi 
stopnji je to premagovanje strahu pred spremembami. Na spremembe smo pripravljeni le, če 
smo upravičeno nezadovoljni s trenutnim stanjem in poznamo izvor naših težav, če imamo 
jasen cilj in vizijo razvoja ter če imamo ustrezne izkušnje in znanje za uresničevanje poti do 
sprememb. Sledi opredelitev poslovnih procesov in njihovo podrobno spoznavanje, saj 
njihovi izvajalci praviloma poznajo samo delčke, ki jih sami izvajajo, proces kot celota pa jim 
je neznan. Nadaljujemo z izhodiščnim modeliranjem, ki na tej stopnji pomeni opredelitev 
oziroma posnetek trenutnega stanja poslovnih procesov v organizaciji, poleg tega pa tudi 
odpravljanje morebitnih neskladnosti pri njihovem izvajanju. Obstoječe procese s pomočjo 
modelov in orodij za modeliranje analiziramo in jim s simulacijo izvajanja procesov 
pomagamo pri odpravi ozkih grl, zmanjšanju obremenjenosti virov, skrajšanju časa izvajanja 
procesov, znižanju stroškov … Na podlagi analize obstoječega stanja lahko začne podjetje 
razmišljati o njihovi poenostavitvi oziroma prenovi v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. 
Dosežki prenove so krajši časi, manj potrebnega materiala in znižanje stroškov izvajanja. V 
zaključni fazi se opravi optimizacija procesov, ki se kaže v tipizaciji in standardizaciji. 
Optimizacija je cilj prenove poslovnih procesov, pa tudi pogoj za njihovo morebitno 
avtomatizacijo oziroma informatizacijo (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 49–52). 
 
Kovačič zatrjuje, da je prehod na procesno organiziranost organizacije in poslovanja podjetja 
za vsako podjetje nujen, vendar boleč in težek. Veliko podjetij projektov celotne 
reorganizacije ne izpelje do konca. Pri prehodu na procesno organiziranost podjetja je 
priporočljivo pristopiti k projektu z vsemi značilnostmi, kot so imenovanje vodje projekta, 
ciljev, terminov, posameznih faz itd. (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 382) 
 
Vodja projekta naj bo član najvišjega vodstva (uprave), kajti s tem bo projektu dana potrebna 
teža, z dejavnim sodelovanjem pa bo najvišje vodstvo tudi sicer vsem sodelujočim v projektu 
dalo jasno vedeti, da gre za pomembne in zahtevne spremembe. Sam projekt je smiselno 
izvesti v štirih zaključnih fazah (Vrhovšek, Kušer in Matičič 2003): 
- Prva faza se osredotoča na organizacijske ukrepe, potrebne za izvedbo projekta procesno 

usmerjenega sistema. Zanjo so značilni naslednji koraki: vzpostavitev vodilnega tima, 
identifikacija ključnih procesov, imenovanje lastnikov procesa, imenovanje procesnih 
timov in usposabljanje za razumevanje procesnega pristopa. 

- Druga faza je namenjena opisu posameznih procesov in vključuje identifikacijo kupcev, 
opredelitev vsebine procesov, identifikacijo dobaviteljev. 

- Tretja faza pomeni optimiziranje takšnih procesov, ki bodo v vsakem trenutku 
izpolnjevali postavljene zahteve (cilje). Značilnosti za to fazo so: opredelitev potrebnih 
izhodov (rezultatov), optimiziranje procesov z iskanjem tistih aktivnosti, ki prispevajo k 
dodani vrednosti končnih proizvodov ter opredelitev in optimiziranje stičnih točk med 
posameznimi procesi oziroma organizacijskimi enotami. 
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- Četrta faza je namenjena obvladovanju in izboljševanju procesov, kar omogočajo 
naslednji koraki: določitev merljivih značilnosti, uporaba različnih tehnik kakovosti za 
stalno izboljševanje, analiziranje problemov in uvedba ukrepov za izboljševanje 
procesov. 

2.5 Prednosti in slabosti procesne organiziranosti 
 
Če so v funkcijski organiziranosti pomembne vertikalne povezave v posameznih oddelkih, 
komunikacija med samimi oddelki pa je problematična, so v procesni organiziranosti podjetja 
pomembne zlasti horizontalne povezave med poslovnimi aktivnostmi (Kovačič in Bosilj-
Vukšić 2005, 382).  
 
V nestabilnem okolju se funkcijska organizacijska struktura izkaže za zelo neprilagodljivo 
spremembam, komuniciranje je oteženo in odločitve se sprejemajo in uresničujejo prepočasi. 
Ravno slabosti funkcijske orientiranosti silijo podjetja v procesno orientiranost (Kovačič in 
Bosilj-Vukšić 2005, 382): 
- nadzor in odgovornost za uspešnost poslovanja sta v celoti prenesena na vodstvo 

poslovnega procesa (programa, produkta, storitve), 
- poslovne funkcije (nabava, finance, trženje …) skrbijo le za izvajanje dolgoročnih planov 

organizacije, izvršno pa te funkcije skrbijo izključno za izvajanje nalog na dodeljenih 
področjih, 

- zmanjšano je število »vmesnih« vodij (oddelkov), v večini primerov pa tudi število 
nivojev vodenja med izvajalci in krovnim vodstvom organizacije. 

Tako se doseže ob nižjih stroških in višji kakovosti upravljanja izboljšanje prilagodljivosti in 
uspešnosti poslovanja organizacije. 
 
Preglednica 1: Primerjava med tradicionalno in procesno usmerjenima organizacijama 

 Tradicionalno podjetje Procesno podjetje 
Poslovni izid poslovna funkcija poslovni proces 
Organizacijska enota oddelek delovna skupina 
Opis dela ozko določen širok 
Osredotočenost nadrejeni stranka 
Opolnomočenje zaposlenih omejena polna 
Vloga managementa nadzor mentorstvo 
Ključna oseba direktor posl. funkcije lastnik (skrbnik) procesa 
Poslovna kultura konfliktno naravnana sodelovanje 

Vir: Kovačič 2008 
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Ena izmed večjih prednosti procesne organizacije je naravnanost k učinkovitosti izvajanja 
poslovnih procesov in uspešnost poslovanja. Poleg tega je takšna organiziranost prilagojena 
za hitre reakcije na spremembe oziroma dogajanje na trgu.  
 
Veliko organizacij pa je bilo tudi neuspešnih pri uvajanju procesne orientiranosti. Križman in 
Novak (2002, 64) opisujeta običajne napake, ki se pojavljajo pri uvajanju procesne 
naravnanosti: 
- prehitre spremembe (spremembe se poskušajo uvesti čez noč, pri tem pa nastopi 

razočaranje, če je potrebnih za spremembo mišljenja več kot mesec dni); 
- neustrezna pričakovanja (zaposleni skupaj z vodstvom na čelu so slišali za uspeh neke 

organizacije in pričakujejo v naslednjem četrtletju podobne rezultate tudi v svoji 
organizaciji); 

- nepripravljeni udeleženci – vodstvo preveč pričakuje od svojih zaposlencev, obenem pa 
jim ne nudi potrebnih orodij in izobraževanja. Procesna naravnanost pomeni sprejeti nov 
način razmišljanja, kar zahteva veliko izobraževanja, tudi od vodstva; 

- nezainteresiranost najvišjega vodstva – najvišje vodstvo mora biti pripravljeno podpreti 
napore in vedeti, kaj lahko zahteva od ljudi, ki sodelujejo v projektih; 

- iztrošenost osebja – najbolj delavni in inovativni zaposlenci so tudi najboljši v projektih 
izboljšav, vendar jim je treba dati čas, da so lahko uspešni. Uspešnost teh projektov mora 
biti pomembna tudi zanje. 

 
Vila (1998, 326–327, po Ivanko 1999, 36) je razkril tudi nekaj drugih slabosti procesne 
organiziranosti, ki se kažejo zlasti v tem: 
- Zaradi zmanjšanja števila ravni nastane presežek srednjega managementa, kar pomeni 

odpuščanje velikega števila managerjev na srednji ravni. 
- Združevanje nalog in poslov povzroča manjše potrebe po zaposlenih. S tem postane 

ljudem vprašljiva varnost zaposlitve, kar pa ne deluje motivacijsko na njihovo zavzetost 
pri delu. 

- Ameriški raziskovalci navajajo, da bo reinženiring gotovo pripeljal do odpuščanja 
sodelavcev, kar bo negativno vplivalo na stopnjo zaposlenosti. Povečanje ekonomičnosti 
podjetja bo imelo neprijetne posledice za celotno družbo. 

- Vzpenjanje po hierarhični lestvici bo izginilo. To bo terjalo drugačne načine motiviranja 
sposobnih strokovnjakov in tudi drugačen način nagrajevanja. 

- Zahteva se vsestranska opredelitev ustvarjalnih ljudi v timih in hkrati uspešno vodstvo na 
vrhu organizacije. 

- Procesna organiziranost in stili vodenja so usmerjeni v prihodnost, hkrati pa zahtevajo 
trenutno izboljšanje in učinkovito poslovanje. 
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3 SPREMEMBE V NAČINU POSLOVANJA 

3.1 Upravljanje sprememb 
 
Razvoj podjetja temelji na spreminjanju, ki vedno pomeni porušitev obstoječih ravnovesij in 
vzpostavitev novih, to pa naj bi prineslo večjo uspešnost in učinkovitost. Če se podjetje ne 
spreminja, potem se ne more razvijati (Dubrovski 2004, 192). Vsi se zavedamo, da je treba 
spremembe upoštevati in jih s proaktivnim pristopom tudi izkoristiti kot priložnost, toda pri 
načinu pravilnega odzivanja na spremembe se naše teorije, pristopi in modeli lahko 
medsebojno zelo razlikujejo. 
 
Upravljanje sprememb pomeni motivirati zaposlene, da vskočijo v nepoznano prihodnost, 
hkrati pa pridobivanje njihovega zaupanja v managerjevo delo in vodstvo (Evard in Gipple 
2001, po Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 67). Gryskiewicz (1999, 2–8, po Dubrovski 2004, 
194) imenuje proces, ki se začne s spoznanjem, da je sprememba neizogibna, nadaljuje z 
uporabo te spremembe in konča s strateško prednostjo podjetja – stalno spreminjajoče se 
okolje, v katerem deluje sodobno podjetje. 
 
Proces upravljanja sprememb ima svoj začetek v problemu, ki ga podjetje zazna in 
identificira. Ta problem se pojavi ob spremembah v okolju ali v podjetju samem. Ko podjetje 
naleti na problem oziroma potrebo po spremembi, mora sprejeti odločitev o tem, kaj narediti. 
Sprejeto odločitev je treba implementirati, kajti v nasprotnem primeru spremenjeni pogoji 
največkrat pripeljejo do neustrezne oziroma napačne odločitve. Slabo upravljanje se lahko 
kaže v dveh smereh: če sprejmemo slabo odločitev in jo dobro implementiramo ali če 
sprejmemo dobro odločitev in jo slabo, ali sploh ne, implementiramo (Kovačič in Bosilj-
Vukšić 2005, 66–67). 
 
Preglednica 2: Značilnosti sprememb 

Revolucijske spremembe Evolucijske spremembe 
Široko (celovito) usmerjene Ozko (lokalno) usmerjene 
Občasne Stalne 
Transformacijske Transakcijske 
Strateške Operativne 
Dramatične Spoznane kot tekoče 
Radikalne Manj temeljite 

Vir: Dubrovski 2004, 195 
 
Če je prilagajanje podjetja spremenjenim razmeram v okolju načrtovano, tekoče, pravočasno 
in pravilno, lahko govorimo o postopnih ali evolucijskih spremembah. Če pa mora podjetje 
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poslovanje hitro, korenito in dramatično spremeniti, potem spremembe poimenujemo 
revolucijske (Dubrovski 2004, 194–195). 
 
Do revolucijskih sprememb pride zaradi predvidevanja in napovedovanja razvoja na nekem 
področju, ker tako, kot je, za podjetje ne bo več perspektivno ali privlačno. Podjetje mora na 
novo opredeliti poslanstvo, vizijo in dolgoročne cilje poslovanja. Radikalne spremembe 
zahtevajo veliko pozornosti in dramatično spremembo poslanstva ter odločnost v izvedbi, pri 
čemer nenehne izboljšave lahko odvračajo pozornost od korenitosti in nujnosti (Bukovec 
2005, 3). 
 
Kotter (1995, po Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 73–74) je proučeval več kot sto podjetij, ki 
so se skušala preobraziti v boljše tekmece v svetu vedno večje konkurence. Skoraj povsod je 
bil cilj transformacije enak: narediti korenite spremembe v upravljanju podjetja, da bi se lažje 
soočili z novim okoljem. Iz primerov je ugotovil, da več kot 50 % podjetij transformacijo 
konča že v prvi fazi, ko mora organizacija na podlagi podrobnega pregleda trga in konkurence 
predstaviti ugotovitve širšemu krogu ljudi. V prvi fazi je potrebna predvsem motivacija 
zaposlenih in vodstva, za uspeh v nadaljnjih fazah pa mora biti po Kotterjevih raziskavah 75 
% celotnega managementa resnično prepričanega, da sedanje poslovanje ni sprejemljivo in da 
je prišel čas sprememb.  
 
Veliki programi prenove se največkrat začnejo samo z enim ali dvema posameznikoma, 
število se povečuje sorazmerno z uspešnostjo transformacije, vendar pa popolne podpore 
vodilnih v podjetju nikdar v celoti ne doseže. Kotter (1995) prav tako poudarja pomembnost 
komuniciranja, s katerim je treba glavne cilje sprememb prenesti po celotni organizaciji. 
Hkrati se s komunikacijo novih usmeritev že prenaša odgovornost na nižje ravni v 
organizaciji. Spremembe se morajo globoko učvrstiti v kulturi, organizacija pa mora na koncu 
procesa zaposlenim prikazati vpliv novih pristopov, vedenja in odnosov na izboljšano 
poslovanje (prav tam). 

3.2 Strategija do sprememb 
 
Pri prilagajanju poslovanja podjetij novim poslovnim izzivom in pretnjam opažamo v zadnjih 
desetletjih kar nekaj obdobij usmeritev oziroma metod, orodij in pristopov, s katerimi so 
poskušala podjetja odgovarjati na spremembe poslovnega okolja. Pogledi na prenovo 
poslovanja se spreminjajo in sproti prilagajajo poslovnemu okolju in potrebam podjetja. Tako 
lahko zasledimo tri obdobja usmeritev, ki se še vedno razvijajo in dopolnjujejo (Kovačič in 
Bosilj-Vukšić 2005, 61). 
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Celovita prenova poslovanja (e-poslovanje, MPP …) 
usmeritev v povezovanje podjetij 
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Zagotavljanje kakovosti (TQM, odličnost …) 
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usmeritev 
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usmeritev 
navznoter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: Usmeritve in njihova vplivnost na poslovne spremembe skozi obdobja 
Vir: Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 61 

 
Prvi dve obdobji se razlikujeta glede na pogostost in intenzivnost uporabe. Prva skupina 
usmeritev je povezana z ugotovitvijo, da gre pri prenovi poslovnih procesov pravzaprav za 
kompleksno izboljševanje kakovosti poslovanja, kjer je treba uporabiti metode celovitega 
obvladovanja kakovosti (TQM – Total Quality Management). Druga (BPR), ki zagovarja 
korenite spremembe in enkratne posege v poslovni proces, stavi predvsem na uporabo 
sodobne informacijske tehnologije pri prenovi poslovnih procesov znotraj podjetja in 
pozitivne učinke skozi racionalizacijo in standardizacijo postopkov. Zadnja, tretja skupina pa 
preko elektronskega poslovanja (e-poslovanja) tako za organizacije javnega kot tudi 
zasebnega sektorja predstavlja nov izziv, poln korenitih sprememb in drugačnega pristopa k 
obvladovanju teh sprememb, ki ga imenujemo tudi management poslovnih procesov (MPP). 
 
Dubrovski (2004, 198) deli metode in koncepte spreminjanja, s katerimi se te spremembe 
pripravljajo in izvajajo, na evolucijske in revolucijske. Metode evolucijskih sprememb 
sestavljajo vsi tisti povezani ukrepi, ki tekoče, dnevno zagotavljajo spreminjanje v okviru 
postavljenega poslanstva in vizije podjetja, dolgoročnih ciljev in temeljnih strategij ter s tem 
stalno in postopno zagotavljajo večjo uspešnost in učinkovitost poslovanja. Mednje štejemo 
npr.: uvajanje standardov ISO 9000 in 14000, OHSAS 18000, HACCP, modele poslovne 
odličnosti ali TQM, sledenje metodam 20 ključev, six sigma itd. Med metode revolucijskega 
spreminjanja pa Dubrovski uvršča prestrukturiranje (poudarek na spreminjanju struktur) in 
reinženiring (poudarek na spreminjanju procesov). Osnovna razlika med obema je v tem, da 
se druge uporabljajo manj pogosto, so celovite in široko usmerjene, potekajo z večjo 
intenzivnostjo in v krajšem času, so dosti bolj tvegane in hkrati zahtevajo določene žrtve 
(materialna ali nematerialna sredstva). 
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Nekatere spremembe v podjetju uspejo, večina pobud za spremembe pa se mora preložiti na 
kasneje. Eden izmed glavnih razlogov je soočanje z odporom, tako pri zaposlenih kot tudi na 
nivoju managementa. 

3.3 Odpori do sprememb 
 
Glavna problema pri procesu sprememb sta največkrat odsotnost aktivne pomoči nadrejenih v 
organizaciji ter odsotnost močnega vodstva. V organizaciji obstajajo različne skupine, ki 
različno gledajo na spremembe. Pobudniki sprememb največkrat dosežejo začetno podporo le 
ožje skupine. Od tega, kako predstavijo pomen sprememb večini, sta odvisna pripravljenost in 
dojemanje teh ljudi na spremembe (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 68). 
 
Michael Hammer pravi, da sta dve tretjini poskusov prenove poslovanja, s katerimi se je 
srečal, izpuhteli v plamenih, zatrti zaradi odpora ljudi, da bi sledili, in zaradi managerske, 
predvsem višjega managementa, nesposobnosti in strahu (Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 67). 
Evard in Gipple (2001, po Kovačič in Bosilj-Vukšić 2005, 67) navajata pet razlogov, zakaj se 
zaposleni v podjetjih upirajo idejam managementa: 
- občutek izgube nadzora; 
- občutek utapljanja v spremembah; 
- občutek, da je ideja slaba;  
- preveč predhodnih napak; 
- ščitenje svojega obstoja. 
 
Udeleženci lahko v zvezi s spremembo izbirajo med več stališči (Tavčar 1996, 514): 
- spremembo zanikajo – ne sodelujejo pri izvajanju in pobuda za spremembo ima le malo 

možnosti za uspešnost; 
- spremembo ignorirajo – managerji odlagajo spremembe v upanju, da se bo zadeva uredila 

sama od sebe; 
- spremembi se upirajo zaradi čustvenih, ekonomskih, osebnih, družbenih razlogov, ker se 

bojijo, da ne bodo uspeli, ker bežijo pred neznanim ali ker nočejo izgubiti obstoječih 
dobrin; 

- spremembo sprejmejo in se ji prilagodijo – sprejmejo jo kot nov način delovanja in 
življenja, v začetku nemara bolj na silo, kasneje pa se ogrejejo in tvorno sodelujejo; 

- spremembo načrtujejo in poskušajo že vnaprej načrtovati izvajanje sprememb ali odzivov 
nanjo – v takšni organizaciji je uvajanje in izvajanje sprememb lahko in uspešno. 

 
Po teoriji Kurta Lewina (imenovani tudi »Lewinova teorija«) se sprememba v podjetju zgodi 
takrat, ko se sile za spremembe, ki so vedno soočene s silami odpora do sprememb, 
povečujejo, odpor do sprememb pa zmanjšuje, ali pa se oboje pojavi istočasno. V managerski 
praksi to pomeni, da je pri uvajanju spremembe treba ugotoviti moč posameznih sil in temu 
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primerno ukrepati (identificirati sile odpora in jih zmanjšati oziroma povečati sile sprememb). 
Odpor do sprememb je treba odpravljati tako, da ga najprej spoznamo in ugotovimo njegovo 
moč ali stopnjo prisotnosti (Dubrovski 2004, 204). 
 
Za razvoj podjetja je odločilnega pomena zmanjšanje odpora do sprememb, da bi se lahko 
prilagajalo sodobnim razmeram poslovanja. Če so odpori preveliki ali pa vodstvo nujnosti 
spreminjanja ne namenja dovolj pozornosti in zanemarja uvajanje sprememb po 
vsakodnevnih, majhnih korakih, lahko podjetje hitro zaide v krizo, ki pa jo je potem mogoče 
zdraviti le z drastičnimi ukrepi (revolucijsko spreminjanje – reinženiring, prestrukturiranje). 
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4 ZAPOSLENI  V PROCESNO ORGANIZIRANI DEJAVNOSTI 

4.1 Timsko delo 
 
Temeljna razlikovalna značilnost sodobne organiziranosti je njena skupinska oziroma timska 
zasnova. Sodobno organizacijsko zgradbo sestavljajo skupine kot najnižje enote skupnega 
dela. Število delovnih skupin v organizaciji je odvisno predvsem od vrste, obsega in drugih 
značilnosti organizacije, prav vse delovne skupine pa morajo biti med seboj povezane, 
njihovo delovanje pa usmerjeno k doseganju skupnih ciljev (Ivanko 1999, 157). 
 
Veliko različnih avtorjev si je enotnih, da je tim delovna skupina, za katero je značilno, da 
sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri opredeljevanju in doseganju ciljev. Kralj 
(2001, 187) tako poudarja, da v timu obstaja dinamična interakcija med posameznimi člani, ki 
pa se dejavno prilagajajo skupnemu cilju kot dosežkom v izidih. Pri timskem delu ne gre za 
seštevek individualnih načinov reševanja problemov, temveč za bistveno drugačno kakovost 
dela. Timsko delo vključuje več ali manj ljudi, ki morajo med sabo komunicirati, zato je to 
proces, ki ga pri individualnem delu ni ali pa ni pomemben (Lipičnik 1998a, 278). 
 
Eden pomembnejših razlogov za oblikovanje tima je sinergija med njegovimi člani. 
Opredelimo jo kot pojav, pri katerem dva ali več elementov delujočega vzpostavljenega 
sistema doseže večji učinek od tistega, ki bi bil uresničen kot seštevek njihovih posamičnih 
prizadevanj. Organizacije in timi, ki so sposobni doseči sinergijo, imajo pomembno strateško 
prednost pred svojimi konkurenti na trgu (Treven 2001, 176). 
 
Odkrivanje in združevanje pravih ljudi za delo v učinkovitem timu je eden najtežjih izzivov. 
Vsakdo mora kot posameznik prispevati kar največ in poleg tega še skupno delovati. Tim 
zmore veliko težje obremenitve kot posameznik, pri tem pa uporablja širok obseg sposobnosti 
in izkušnje preostalih članov tima. Ključ do uspeha je imenovanje vlog v timu. Po Belbinu 
(1994, po Ivanko 1999, 166) poznamo snovalca, iskalca virov, koordinatorja, tvorca, 
opazovalca, izvajalca, dovrševalca, timskega sodelavca in strokovnjaka. 
 
Prednosti timskega načina dela so predvsem (Treven 2001, 178): 
- motivacija – uspešno zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb; 
- skupna kohezija – tesno povezovanje članov tima; 
- sinergija – s povezovanjem v time se doseže večja storilnost; 
- boljša organizacija – višje razvita organizacija delovnega procesa; 
- skupna kreativnost – strokovnjaki z različnim znanjem z delovanjem v timu ustvarjajo 

novo skupno znanje. Z neposredno komunikacijo nastaja posebna, t. i. ustvarjalna 
komunikacija; 
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- zadovoljstvo – z rezultati timskega dela so zadovoljni vsi udeleženci, kupci in tudi 
zaposleni delavci ter lastniki podjetja. 

 
Nastajajo pa lahko tudi spori – konflikti. Konflikt lahko opredelimo kot situacijo, v kateri si 
udeleženci ali skupine udeležencev nasprotujejo. Spori nastajajo v timu zaradi različnosti 
interesov in na njih zasnovanih ciljev. Spore obvladujemo z izogibanjem, prilagajanjem, 
tekmovalnostjo, kompromisom ali sodelovanjem (Kralj 2001, 187). 

4.2 Vodenje tima 
 
Vodenje je sposobnost vplivati na sodelavce, jih spodbujati in usmerjati k želenim ciljem. 
Skladno s tem nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak izmenjavanje 
večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje (Možina, 1996, 91). 
Treven (2001, 150) govori o dvosmernem povezovanju vodenja in organizacijske kulture. 
Vodje vplivajo na organizacijsko kulturo tako, da jo oblikujejo, vzdržujejo ali spreminjajo z 
namenom, da bi izboljšali delovanje organizacije. 
 
Uspešni vodja si razlaga in interpretira sistem vrednot v kulturi delovanja organizacije ter ga 
prilagaja in občasno tudi spreminja z namenom doseganja večje učinkovitosti in uspešnosti 
organizacije. Prav tako pospešeno sodeluje s člani skupine pri ustvarjanju ugodnega vzdušja 
za doseganje organizacijskih ciljev (Treven 2001, 148). 
 
Ljudje pogosto menijo, da je samo po sebi razumljivo, da imajo vodje posebne interese, 
odlike, znanje in osebnostne lastnosti. Modeli osebnih značilnosti temeljijo na domnevi, da so 
za vodjo značilne naslednje ključne posebnosti (Možina 1996, 95): 
- fizične: mlajši ali srednje starosti, vitalen, visok, vitek, dopadljiv; 
- osebnostne: prilagodljiv, čustveno stabilen, obvladan, samozavesten, prodoren; 
- socialne: prikupen, olikan, popularen, pripravljen sodelovati, izobražen, mobilen, 

naravnan k napredovanju; 
- delovne: usmerjen k nadpovprečnim dosežkom, poln iniciativnosti, odgovoren. 
 
Vodja se pri svojem delu ne sme zanašati samo na svoje značilnosti in osebnostne lastnosti. 
Ker z izkustvenimi raziskavami ni mogoče povezati značilnosti vodij z njihovo uspešnostjo, 
na naslednji razvojni stopnji nastanejo vedenjski modeli vodenja, temelječi na usmerjenosti k 
zaposlenim, skrbi za medsebojne odnose in dobro počutje ter na usmerjenosti k nalogam in 
skrbi za izvajanje delovnih nalog in doseganje ciljev (Hersey in Blanchard 1998, po Svetic 
2010, 359–373). 
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Vedenjski modeli se niso obnesli v vseh primerih. Tako so se pojavili situacijski modeli 
vodenja, ki temeljijo na spoznanju, da mora vodja najprej spoznati samega sebe, svoje 
vedenje ter razumeti vedenje in situacijo, v kateri vodi (prav tam). 
 
Delo vodje tima je zelo kompleksno, saj operativno vodi proces in ljudi ter hkrati izgrajuje 
tim. Ko vzpostavi pravi tim in uresniči celovito povezanost ter pripadnost vseh članov, se 
njegove obveznosti spremenijo. Takrat lahko veliko odgovornosti prenese na člane tima, on 
sam pa z manjšim naporom doseže več in se pri tem počuti veliko prijetneje in zadovoljnejše 
(Treven 2001, 154–156). 
 
Vodilnim ljudem se pogosto očita ukvarjanje z nepomembnimi opravili, namesto da bi se 
posvetili vprašanjem razvoja podjetja in vodenja ljudi. Zelo pomembno je, da je vodja tima 
sposoben pravilnega ravnanja z ljudmi v različnih okoliščinah. Zaposleni morajo razumeti 
vizijo organizacije, vodja pa si mora prizadevati, da bi se čim več zaposlenih identificiralo z 
njegovo vizijo. Vodja tima je (po Brajša 1996, 126) predvsem organizator in usklajevalec. 
Moral bi manj govoriti in odločati, več pa poslušati in spodbujati pogovor. Nima nedotakljive 
pravice, da presoja o bistvenem in pomembnem, temveč mora pomagati članom tima, da 
ločijo pomembno in bistveno od nepomembnega in nebistvenega. Odgovoren je za timsko 
komunikacijo in za medsebojno prilagajanje članov tima. 
 
Sodobno pojmovanje vodenja poudarja razsežnosti vodenja, ki temeljijo na fleksibilnosti in 
individualizaciji pristopov k sodelavcem; uvajanju »mehkih« vodstvenih dejavnikov, kot so 
zaupanje, spodbujanje in pomoč sodelavcem; na podpiranju procesa učenja in razvoja; na 
vključevanju sodelavcev v proces odločanja in delegiranju nalog (Svetic 2010, 359–373). 

4.2.1 Coaching 
 
Organizacije, ki se zavedajo razvoja zaposlenih, ne le strokovnega, temveč tudi osebnostnega, 
se predvsem v zadnjem obdobju vse bolj lotevajo tudi coaching pristopa. Ne zadostuje samo, 
da zaposlenim posredujemo informacije o dogodkih in spremembah v podjetju, treba je tudi 
izbrati pravilen način dostopanja do njih in uporabiti ustrezno metodo podajanja teh 
informacij, da jih zaposleni razumejo tako, kot je treba, in nimajo napačnih predstav in 
interpretacije. Treba je znati pravilno pristopiti in posredovati informacijo, hkrati pa imeti do 
zaposlenih korekten in pošten odnos (Zaposlitev.net 2012). 
 
Po definiciji mednarodne zveze za coaching (International Coach Federation – ICF) pomeni 
coaching interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne 
procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju 
boljših rezultatov. S pomočjo coachinga se odvija nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči 
izjemne rezultate v svojem življenju, karieri, podjetjih in organizacijah (Harmonija 2012).  
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Coaching je oblika individualnega profesionalnega svetovanja in podpore posameznika pri 
doseganju zahtevnejših ciljev in premagovanju ovir, ki jih posameznik ima. Cilj coachinga je 
odkriti in okrepiti posameznikove zmožnosti in sposobnosti, ga motivirati in tako čim bolje 
usmeriti v delovanje za dosego želenih ciljev. Coaching kot proces torej združuje notranje 
vire, sposobnosti in moč posameznika, da zmore preseči lastne omejitve in da od sebe da 
največ kot posameznik, kot član družine, širše skupnosti ali kot član delovne skupine, 
oddelka, podjetja … (Glotta Nova 2012). 
 
Skozi proces coachinga zaposleni poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo 
uspešnost in izboljšajo kakovost svojega življenja. Rezultati usposabljanj za pridobivanje 
veščin coachinga se odražajo predvsem v kakovostnem medosebnem komuniciranju 
zaposlenih, sposobnosti sprejemanja odločitev, ustreznem odzivanju na nepredvidljive in 
zahtevne situacije in večji prožnosti. Druge veščine in kompetence, ki jih s coachingom 
razvijejo posamezniki ali skupine, so še: aktivno poslušanje, postavljanje učinkovitih 
vprašanj, motivacija in samomotivacija, poznavanje sebe in drugih, ustvarjalnost, upravljanje 
sebe, sposobnost učinkovitega učenja, strateško mišljenje, doseganje ciljev, vodenje, 
usmerjenost k rezultatom (prav tam). 
 
Treba je vsekakor razlikovati coaching od preostalih, sorodnih oblik usmerjanja ljudi k ciljem, 
kot so: mentorstvo, svetovanje, trening, poučevanje, terapija idr. Temeljna razlika med 
coachingom in drugimi oblikami je preprosto v tem, da coach nima odgovorov in ne 
strokovnega znanja. Deluje na osnovi predpostavke, da ima posameznik vse vire, ki jih 
potrebuje, vključno s sposobnostjo, da odkrije in uporabi lastne vire (Dragovič 2012). 

4.2.2 Organizacija lastnega dela 
 
Organiziranje dela pomeni stalno in sistematično preučevanje poteka dela, nalog in 
problemov ter iskanje primernih poti, načinov in metod dela za doseganje predvidenih ciljev 
in rezultatov v okviru lastnega dela, dela v skupini ali celotni organizaciji (Ivanko in Brejc 
1995, 140). 
 
Ko govorimo o organizaciji lastnega dela, je predvsem pomembno, kako delavci izrabijo svoj 
delovni čas na delovnem mestu. Izraba delovnega in ostalega časa je seveda od delavca do 
delavca zelo različna in včasih zelo neustrezna. Da bi izboljšali izrabo delovnega časa, 
moramo najprej ugotoviti trenutno stanje. Lipičnik priporoča, da pri tem opravimo vsaj troje 
(Lipičnik 1998a, 113–114): 
- Opisati je treba sedanjo porabo delovnega časa. To lahko naredimo zelo natančno 

(zapisovanje vseh nalog v nekem časovnem razdobju in porabljenega časa za te naloge) 
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ali pa bolj okvirno (iz razporeda podobnih nalog našim po spominu določimo porabljen 
čas za posamezne dejavnosti). 

- Kritično pregledamo zapisane aktivnosti in porabljen čas, nato pretehtamo in ugotovimo, 
kje porabljamo preveč časa in za katere naloge premalo. 

- Proučimo in poiščemo konkretne rešitve in pripomočke za skrajšanje oziroma 
preprečevanje pomanjkanja časa. Če ne moremo sami opraviti naloge, jo delegiramo 
drugim oziroma zaprosimo za strokovno pomoč. Pri tem lahko uporabljamo tudi različne 
metode in tehnike, ki nam lahko v precejšni meri pomagajo, da skrajšamo čas sestankov, 
razgovorov itd. 

 
Nepoznavanje metod in tehnik za organiziranje dela na eni in zaostrovanje zahtev po količini 
in kakovosti opravljenega dela na drugi strani povzročata, da se zaposleni srečujejo s 
številnimi negativnimi pojavi, kot so: preobremenjenost, utrujenost in razdrobljenost dela 
(Možina 1981, po Ivanko in Brejc 1995, 139). 
 
Organizirati sebe pa navsezadnje le ni tako težko. To namreč lahko napravimo že v treh 
korakih (Lipičnik 1998a, 311): 
 
Prvi korak – izdelava seznama nalog, ki jih je treba opraviti. Na tej stopnji še ni jasno, katere 
naloge so pomembne in katere ne, pomembno je le, da je vse narejeno.  
 
Drugi korak – ugotavljanje pomembnih in nepomembnih nalog. Da bi ugotovili, katere naloge 
so za posameznega delavca pomembne, si je treba zastaviti vprašanji: zakaj sem tukaj, kaj je 
bistvo mojega dela. Takšne naloge se navadno na prej izdelanem seznamu označijo kot 
pomembne, vse druge so nepomembne. Pomembnosti nalog ne gre zamenjevati z nujnostjo. 
Nujne so vse tiste naloge, ki jih je treba opraviti nemudoma ali pa vsaj v najkrajšem mogočem 
času. 
 
Tretji korak – časovna razporeditev nalog. Pri tem se uporabljajo izsledki ugotavljanja 
pomembnih in nepomembnih, nujnih in manj nujnih nalog. Pomembnim nalogam bomo 
namenili več časa kot manj pomembnim. Najprej bomo opravili pomembne in nujne naloge, 
postopoma pa bomo proti koncu opravljali manj pomembne in ne nujne. 
 
Pri načrtovanju in razporejanju nalog ni posebnih ovir. Delo je dokaj preprosto, in če 
žrtvujemo malo časa za planiranje, nam ga bo veliko ostalo za nadaljnjo izvedbo. 

4.3 Nagrajevanje 
 
Pri nagrajevanju se v glavnem srečujemo z vprašanjem, kako nagraditi ljudi v skladu z 
njihovo pomembnostjo za organizacijo. Nagrade običajno delimo na finančne in nefinančne. 
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Sistem nagrajevanja pa vključuje tudi filozofijo, strategijo, politiko, načrtovanje in procese, ki 
jih uporablja organizacija za razvoj in vzdrževanje sistema nagrad (Lipičnik 1998b, 247). 
 
Vsaka organizacija ima uveljavljen določen sistem nagrajevanja. Sistem nagrajevanja ne 
zajema samo plač, ampak opredeljuje tudi druge mehanizme motivacije v zvezi z ugodnostmi 
pri delu. Sistem plač v organizaciji ima svoje ekonomske korenine v strategiji plač v družbi, v 
širšem okolju in temu se mora tudi prilagajati. V sistemu plač organizacija opredeli najnižjo 
plačo, osnovno plačo, plačo zaradi napredovanja, dodatke in druge prejemke. Nagrajevanje so 
plače in indirektne bonitete, ki jih zaposleni prejema v organizaciji. Bonitete so oblika 
nagrajevanja in jih dobimo poleg plač – različni programi, storitve, plača za čas, ko se ne dela 
ipd. Ko organizacija določa sistem nagrad, delovno mesto obravnava ločeno od delavca. 
Zahtevnost delovnega mesta se določi z izbrano metodo vrednotenja dela, ki določi notranja 
relativna razmerja med delovnimi mesti in notranjo hierarhijo del (Merkač Skok 1998, 99). 
 
Lipičnik (1998a, 194) razlaga o dveh pomembnih vlogah pri nagrajevanju. Prva je neposredno 
motiviranje, da zaposleni v svoje delo vlagajo več truda, tako podjetje prepozna njihove 
sposobnosti. Druga vloga nagrajevanja pa naj bi posredno pripomogla k večji predanosti, 
samoiniciativnosti, motiviranosti zaposlenih, ki čutijo, da so za svoj trud pravično nagrajeni. 
Nagrajevanje zagotavlja izpolnitev obljub in uresničitev pričakovanj zaposlenih. Tako lahko 
organizacije ohranijo visoko stopnjo motivacije zaposlenih. Sistem nagrajevanja pogosteje 
pomeni usklajeno politiko in prakso neke organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede 
na njihov prispevek, zmožnosti in pristojnosti tudi glede na njihovo tržno ceno.  
 
»Uspešno opravljeni sistemi plač in nagrajevanje so ključni procesi, ki omogočajo 
transformacijo strateških poslovnih ciljev in podjetniških vrednot v delo oziroma delovne 
rezultate,« nas prepriča Zupan (2006, 3). 

4.3.1 Denarno nagrajevanje 
 
Ljudje potrebujejo denar in si ga tudi želijo. To je močan, vendar ne edini motivator. V 
vsakem primeru denar motivira, ker je neposredno ali posredno povezan z zadovoljevanjem 
mnogih potreb. Denar igra različne vloge za različne ljudi kot tudi za isto osebo v različnih 
časovnih obdobjih. Denar je pogosto prevladujoči dejavnik, ko se ljudje odločajo ostati pri 
istem delodajalcu ali izbrati drugega. Plača ali nagrajevanje delavcev sodi med psihološke 
stimulatorje za delo. Zato se v organizacijah srečujemo z vprašanji, kako določiti višino plače, 
da bo omogočila delavcem normalno življenje in hkrati vplivala na zavzetost delavcev za 
delo. Rezultati vrednotenja dela so uporabni v različne namene. Najpogosteje se uporabljajo 
pri določanju višine osnovne plače. Zahtevnost dela, ki je osrednja razsežnost vrednotenja 
dela pri nas, ima močan vpliv na višino plače, vendar ni in ne more biti edina. Pri določanju 
višine plače se upoštevajo še drugi elementi, kot so npr. uspešnost delavcev, posameznikov ali 
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skupin, ustvarjalnost, inovativnost in drugi dejavniki, ki prispevajo k uspešnosti cele 
organizacije ali celo družbe (Lipičnik 1998b, 253–260). 
 
Plačni sistemi v organizacijah morajo zagotoviti optimalno nagrajevalno strukturo za 
zaposlene. Obvladovati morajo strošek dela in maksimizirati njegov prispevek k poslovnemu 
rezultatu. Plače urejamo na dva temeljna načina (Merkač Skok 1998, 99): 
- določamo osnovne plače, ki so vezane na zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe in 

zahtevnost dela ter 
- plače za dosežke, motivacijski del plače – stimulacija. 
 
Predpisi za oblikovanje plač so zapisani v Zakonu o delovnem razmerju (ZDR, 126. člen) in 
določajo, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno 
v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačila, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. 
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni 
del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali 
pogodbo o zaposlitvi. 
 
Osnovni plači se lahko dodajajo različne vrednosti, ki so odvisne od uspešnosti, zmožnosti, 
pristojnosti in izkušenj. Prav tako lahko dodamo plačilo za posebne zmožnosti. Če teh plačil 
ne vključimo v osnovno plačo, jih lahko dodamo v obliki spremenljive plače. Glavni dodatki 
k osnovni plači so (Lipičnik 1998b, 248–249): 
- plačilo individualne uspešnosti, ki povečuje osnovno plačo ali pa nastopa v obliki sistema 

bonusov; 
- bonusi – nagrade za uspešno delo, ki se izplačujejo v enkratnih zneskih glede na 

rezultate; 
- nagrada za storilnost –  nagrade, povezane z doseganjem predhodno postavljenih ciljev; 
- provizije – posebna oblika nagrade za storilnost, tako prodajalci dobijo delež od prodaje, 

ki so jo dosegli; 
- plačilo servisne dejavnosti, ki se običajno povečuje v konstantnih korakih po določeni 

lestvici; 
- plačilo za zmožnosti, ki ga včasih imenujemo tudi plačilo za izobrazbo; 
- plačilo pristojnosti, odvisno od ravni pristojnosti, ki jo doseže posameznik; 
- plačilo za osebni razvoj (kariera), plačilo, ki ga navadno dobijo ljudje s svojim 

napredovanjem; 
- dodatki, ki jih ljudje dobijo za nadurno delo, delo v izmenah itd. 
 
Pomembno je, da sistem plač omogoča (Merkač Skok 1998, 100–101): 
- vrednotenje delovnih mest (določanje vrednosti delovnih mest, ki je praviloma vedno 

enako in stabilno); 
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- prav tako je pomembno, da sistem plač omogoči razlikovanje med posamezniki na istem 
delovnem mestu, glede na njihova znanja, spretnosti in uspehe in jim omogoči različno 
plačo na istem delovnem mestu. 

 
Podjetja pri določanju višine plač pa vendarle niso povsem svobodna. Kot smo že prej 
omenili, se morajo podrejati določenim pravilom iz kolektivnih pogodb za določene panoge. 
V kolektivnih pogodbah so zapisana pravila pri urejanju plač, dogovorjena med predstavniki 
delavcev in predstavniki delodajalcev. Kolektivne pogodbe nimajo namena predpisovati 
postopka določanja plač, ampak v zaščito delavcev predpisati minimalne zneske, ki jih mora 
zagotoviti za plače delodajalec in s tem omogočiti dostojno življenje svojim delavcem 
(Lipičnik 1998b, 263). 
 
V splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo je predvidena osnovna plača delavca kot tisti 
stabilni del plače, ki mu pripada v vsakem primeru, ne glede na poslovanje organizacije, ob 
optimalni delovni angažiranosti posameznika. Povprečna struktura plače sestavlja (Merkač 
Skok 1998, 102–103): 
- Delež fiksne osnove: veljavna splošna kolektivna pogodba pravi, da osnovna plača 

delavca za poln delovni čas ne more biti nižja od izhodiščne plačne tarifne skupine 
(povprečni fiksni delež znaša 77,4 %).  

- Variabilni del: gre za del plače, ki pripada delavcu pod določenimi pogoji, in je nad 
osnovno, fiksno plačo. Kolektiva pogodba določa skupna izhodišča in govori o tem kot o 
plači na podlagi delovne uspešnosti, kakovosti, gospodarnosti, inovativnosti, meri pa se 
bodisi individualno bodisi skupinsko. 

- Napredovanje: napredovanje delavca je predvideno kot napredovanje na drugo delovno 
mesto ali kot napredovanje na istem delovnem mestu v višji plačilni razred, zaradi 
izpolnjevanja določenih zahtev dela, usposobljenosti, spretnosti in znanj ter seveda 
delovne uspešnosti. 

- Dodatki: zaposlenim pripadajo po veljavni splošni kolektivni pogodbi dodatki zaradi 
delovnih razmer za posebne obremenitve pri delu, za neugodne vplive okolja, za 
nevarnosti in za delo v manj ugodnem delovnem času. 

- Bonitete: med bonitete je mogoče šteti najrazličnejše ugodnosti, od nižjih cen za nakup 
izdelka do cenejšega prevoza, dopustovanja, plačila različnih obveznosti ipd. 

4.3.2 Nedenarno nagrajevanje 
 
Dodatki, prejemki in nadomestila so v okviru »življenjskega svežnja« nadgradnja osnovne 
plače. So tudi sistemi plačil, po katerih se programi nagrajevanja v dejavnostih, predvsem pa 
v organizacijah, ločujejo med seboj. Za zaposlene so enako pomembni kot »čiste« plače. Pri 
zaposlenih se krepi težnja po ohranitvi raznovrstnih oblik prejemkov in ugodnosti v kakršni 



 

26 

koli obliki, temu pa nasprotujejo delodajalci zaradi slabšanja ekonomskega položaja podjetij 
(Lipičnik 1998b, 287). 
 
Za podjetja, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, kakor tudi za druga (proizvodna) 
podjetja ter njihove zaposlene je poleg plače zelo pomemben tudi sistem nedenarnega 
nagrajevanja. To so t. i. posredne finančne nagrade in nefinančne nagrade (priznanja, pohvale, 
dosežki, osebni in intelektualni razvoj ter različne ugodnosti pri delu). Ugodnosti pomenijo 
zaposlenim sestavino nagrajevanja, ki jo lahko prejmejo kot dodatek k plači. Za večino 
podjetij je sistem nagrajevanja kljub uporabi nedenarnih nagrad pomemben dejavnik za 
pridobivanje, motiviranje in ohranjanje zaposlenih v delovnem razmerju. Sistem nagrajevanja 
se med podjetji razlikuje zaradi različnih značilnosti organizacij in okolja (Treven 2001, 247–
248).  
 
Iz skupne porabe uživajo zaposleni v organizacijah še številne druge ugodnosti, nekatere niti 
nimajo materialne oblike niti niso individualizirane. Oglejmo si nekaj teh (Lipičnik 1998b, 
288): 
- stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, 
- socialne pomoči delavcem in upokojencem v materialni stiski, 
- pokritje pogrebnih stroškov, 
- stroški kolektivnega zavarovanja in dodatnega zavarovanja, 
- izdatki za preventivno zaščito delavcev, 
- izdatki za rekreacijo in počitniško dejavnost, 
- dodatna sredstva za izboljšanje prehrane, 
- posojila individualnim graditeljem, 
- posojila za plačilo dohodnine. 
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5 UVEDBA PROCESNE ORGANIZIRANOSTI V PODJETJU 

5.1 Predstavitev podjetja Alpod, d. o. o. 
 
Podjetje Alpod, d. o. o., je specializirano trgovsko podjetje za prodajo talnih oblog in 
nekaterih drugih, za polaganje enostavnih talnih oblog. Podjetje talne obloge kupuje praktično 
po vsem svetu in jih prav tako prodaja po vsej Evropi, ponaša pa se tudi s tem, da je največji 
distributer lesenih talnih oblog JV Evrope. Podjetje Alpod je matična družba skupine Alpod, 
ki jo poleg nje sestavljajo še Alpod – Europod na Hrvaškem, Alpod Flooring v Srbiji in Alpod 
Slovakia na Slovaškem. Število vseh zaposlenih ob koncu leta 2012 je 82, od tega kar 47 v 
matični družbi v Sloveniji (Alpod, d.o.o. 2011a). 
 
Podjetje je naravnano izrazito izvozno, saj večji del prodajnega programa izvozi v države 
nekdanje Jugoslavije bodisi preko odvisnih družb v tujini bodisi neposredno iz matičnega 
podjetja. Preostali del se nanaša na prodajo veleprodajnim kupcem v Sloveniji, prodajo s 
storitvijo končnim ali veleprodajnim kupcem ter končno obdelavo kupljenih surovin. V 
okviru izbranih prodajnih programov podjetje zastopa uveljavljene svetovne blagovne 
znamke, pospešeno pa razvija tudi svojo lastno blagovno znamko, imenovano Floor Experts 
(prav tam). 

5.1.1 Organiziranost in struktura pred spremembo 
 
Iz glavnih poslovnih usmeritev, poslanstva in ciljev lahko opredelimo prodajo in nabavo kot 
dve glavni funkciji podjetja, katerima sledijo marketing, proizvodnja, računovodstvo, 
kontroling, zagotavljanje kakovosti, IT, HR in administracija. Management v kratkoročnem 
smislu izvaja vodenje organizacije, dolgoročno pa oblikuje njegovo rast in razvoj. Prav tako 
management podjetje tudi formalno predstavlja navzven poslovnemu okolju in uradnim 
inštitucijam (Alpod, d.o.o. 2011b). 
 
Podjetje je organizacijsko razdeljeno na 10 enakovrednih oddelkov: prodaja odvisnim 
družbam, veleprodaja v tujini, veleprodaja v Sloveniji, maloprodaja v Sloveniji, prodaja s 
storitvijo v Sloveniji, marketing, nabava, logistika in skladišče, proizvodnja in »skupne 
službe«. Oddelki so funkcionalno gledano zaokrožene enote, ki jih vodijo vodje oddelkov. 
Zadnji oddelek »skupne službe« se od drugih loči po svoji naravi, saj so vanj vključene vse 
podporne funkcije, ki skrbijo za učinkovito delovanje celotnega podjetja. Ta oddelek vodi 
neposredno direktor podjetja (prav tam). 
 
V prilogi 1 je predstavljena struktura in organigram podjetja Alpod, d. o. o. Na organigramu 
so znotraj posameznih oddelkov navedena delovna mesta zaposlenih, ki izvajajo dela in 
dejavnosti teh oddelkov. Pri tem gre za prikaz različnih tipov delovnih mest znotraj oddelkov.  
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5.1.2 SWOT analiza 
 
Pred vodenjem mora vsako podjetje poznati svoj trenutni položaj na posameznem področju 
glede na konkurenco in okolje, v katerem posluje. V ta namen je bila zaposlenim na 1. 
prodajni konferenci v letu 2009 predstavljena analiza SWOT, na kateri je vodstvo podrobneje 
opredelilo svoje prednosti in slabosti ter obenem nevarnosti in priložnosti v primerjavi s 
konkurenco. Splošne sestavine ekonomskega okolja in razmere v panogi prodaje talnih oblog 
določajo naslednje značilnosti: gradbeništvo in investicije v nepremičnine (v zadnjih treh letih 
zaznavamo močan padec dejavnosti v gradbeništvu in počasno rast investicij v nepremičnine), 
uvoz materialov z Daljnega vzhoda (konstantno nihanje razmerja tečajev med EUR/USD) ter 
pritiski konkurence iz evropskih držav (vedno večje zaostrovanje konkurence s pritiski na 
cene in posledično zmanjšanje marž tako v veleprodaji kot v maloprodaji) (Alpod, d.o.o. 
2009–2011). 
 
Preglednica 3: SWOT analiza podjetja 

Notranje in zunanje prednosti Notranje in zunanje slabosti 
- širina programa in ponudbe 
- dobro ime 
- zaloga – hitra dobava 
- izbor več dobaviteljev za posamezen program 
- ekskluzivni programi 
- kakovostna vgradnja materialov 
- znanje in usposobljenost zaposlenih 
- lastna proizvodnja 

- organiziranost (neučinkoviti notranji procesi) 
- pretok informacij med posameznimi oddelki 
- obvladovanje stroškov 
- prepočasna rast na nekaterih segmentih 
- marketinška podpora 

Notranje in zunanje priložnosti Notranje in zunanje nevarnosti 
- težave konkurence pri objektnih poslih 
- tvegani posli pri manjših nezavarovanih 
ponudnikih 
- prihod strokovnjakov zaradi manjšega obsega 
dela 
- nižje cene pri dobaviteljih 
- povečanje prodaje na novih trgih 

- likvidnost 
- devalvacija nekaterih valut 
- zmanjševanje porabe končnih kupcev 
- zmanjšanje števila investicij 
- vedno večji pritiski na cene 
- povečevanje terjatev 

Vir: Alpod, d. o. o. 2009–2011 
 
V obdobju, ki sledi, namerava podjetje začeti lastno finalno proizvodnjo parketa. Na ta način 
se bodo zmanjšale zaloge končnih izdelkov, skrajšali se bodo dobavni roki, omogočena bo 
bistveno večja izbira materialov in barv končnim kupcem ter posledično bistveno lažje 
konkuriranje evropskim proizvajalcem, ki vedno bolj krajšajo prodajne verige do končnega 
kupca. Nevarnosti, na katere morajo biti še posebej previdni, so: oteženo poslovanje zaradi 
posledic gospodarske krize in predvsem oteženo pridobivanje finančnih virov pri bankah 
zaradi težav v bančnem sektorju. V ta namen je treba zmanjšati zadolženost in povečati delež 
lastniškega kapitala v virih (Alpod, d.o.o. 2009–2011). 
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5.2 Uvedba procesne organiziranosti 
 
Na osnovi predstavitve organiziranosti in obstoječe strukture podjetja, opravljene SWOT 
analize in pridobljenih teoretičnih znanj na področju procesnega pristopa v nadaljevanju 
predlagam novo procesno obliko organiziranosti. Nova struktura naj bi v kar največji meri 
zadovoljila potrebe in želje notranjih udeležencev, predvsem pa se osredotoča na kupca, 
njegove potrebe, želje in pričakovanja. Z novo organizacijsko strukturo se želijo pospešiti 
želja po spremembi, kreativnost in odgovornost zaposlenih, to pa je mogoče doseči le z 
organiziranim delovanjem v delovnih timih, uspešnim medsebojnim komuniciranjem in 
prenašanjem znanja ter močno kulturo podjetja. S horizontalnimi povezavami se vse bolj 
odpravlja delovanje hierarhije in nadzora nad posameznikom, ustvarja se prožnost kadrov, 
povečuje se upoštevanje idej in pobud ter s tem opolnomočenje zaposlenih. Le na takšen 
način se je mogoče čim bolje prilagajati zahtevam današnjih kupcev, njihovim potrebam in 
željam. 
 
Temelj nove strukture so trije osnovni procesi, ki združujejo naslednje poslovne funkcije: 
nabava in prodaja, razvoj in proizvodnja. Ti trije ključni procesi odločilno vplivajo na razvoj 
in ponudbo pravega izdelka, ki je po meri kupcu in njegovim potrebam. Za zadovoljevanje 
potreb pa potrebujemo zadovoljne in primerno nagrajene delavce, ki bodo sami odločali o 
svojem delu in ga nadzirali. Vloga vodje se spremeni v mentorstvo, katerega glavni cilj je 
koordiniranje vseh dejavnosti, ki so potrebne za izvedbo procesa, tehnična podpora 
zaposlenim in prenos informacij o rezultatih do vodstva. Skrbnik procesa po drugi strani 
odgovarja za doseganje ciljev in delegiranje nalog v procesu. 
 
Ob uvedbi lahko opredelimo tri osnovne procese: 
- posredovanje izdelka in storitev odvisnim družbam in veleprodajnim kupcem – proces A, 
- razvoj izdelka (lastne blagovne znamke) – proces B, 
- proizvodnja in dodelava za končnega kupca – proces C. 
 
Področje financ, logistika in skladiščenje, TQM, marketing, IT, HR in kakovost tako ostajajo 
temeljna poslovna funkcija, vendar jih zaradi njihove narave in vpliva na kupca 
opredeljujemo kot podporni proces. Pomembno strateško vlogo ima tudi kontroling, ki sicer 
sodeluje pri upravljanju podjetja v poslovnem smislu, ne pa tudi pri predstavljanju in 
zastopanju podjetja v pravno-formalnem smislu. Za vsak proces se določi skrbnik procesa (v 
praksi je to največkrat pomočnik direktorja), vodje funkcijskih oddelkov se spremenijo v 
mentorje, katerih naloga je skrb za zaposlene, izobraževanje in podpora. Bistvo procesnega 
pristopa so delovni timi oziroma skupina zaposlenih, ki so odgovorni za proces. Njihova 
naloga je čim bolj učinkovito doseganje zastavljenih ciljev procesa, za to pa je potrebna 
učinkovita komunikacija, koordinacija in samonadzor, delitev znanja ter aktivna izmenjava 
informacij (Alpod, d.o.o. 2011a). 
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Analiza trga, tržne 
priložnosti,  psiho. 
interakcija 
udeležencev 
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Glede na potrebe podjetja Alpod, d. o. o., na učinkovitosti in uspešnosti ter na usposobljenosti 
in znanju temelječi organizaciji, predlagam naslednjo organizacijsko strukturo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Horizontalna procesna struktura podjetja Alpod, d. o. o. 

 

5.3 Postopek raziskave 
 
Namen raziskave je bil proučiti pripravljenost zaposlenih in vodstva na novo organiziranost in 
bodoče spremembe, ki za zaposlene prinašajo bolj organizirano opravljanje dela. S pomočjo 
vprašalnika smo pridobili različna mnenja in poglede na organiziranost, spremembe, oceno 
zadovoljstva in na splošno medsebojnih odnosov zaposlenih po reorganizaciji. V nalogi je 
bila uporabljena opisna metoda s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je tudi sicer najbolj 
razširjena in uporabljena metoda pridobivanja primarnih podatkov. Nadalje je bil določen 
vzorec oziroma določitev populacije, iz katere je razvidno, da so v anketi sodelovali vsi 
zaposleni v matični družbi Alpod, d. o. o. Podskrajnik, vrhovni management smo iz raziskave 
izločili. 
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5.3.1 Oblikovanje vprašalnika 
 
Pri sestavi anketnega vprašalnika smo upoštevali splošna pravila za sestavo vprašalnika, ki 
narekujejo, da naj bodo vprašanja čim bolj jasna, kratka, brez strokovno zapletenih izrazov, 
primerna in razumljiva za vse stopnje izobraženosti udeležencev. Vsebinsko je bil vprašalnik 
razdeljen na tri osnovne sklope: 
1. prepoznavanje ciljev podjetja in lastnega dela, 
2. zaznavanje sprememb v poslovanju, 
3. mnenja in predlogi za izboljšano poslovanje. 
Vprašanja so bila v večini primerov zaprtega tipa z že podanimi odgovori in možnostjo 
podajanja predlogov. Na preostala vprašanja so morali anketiranci podati svojo oceno, pri 
enem vprašanju pa so morali podati mnenje o razmerah pred sistemizacijo in po njej. V 
vprašalniku je bila že na začetku podana izjava o namenu in zagotovitvi anonimnosti.  

5.3.2 Zbiranje podatkov 
 
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo vprašalnika (priloga 2), ki je bil zaposlenim 
posredovan preko e-pošte. Določen je bil rok za oddajo izpolnjenih vprašalnikov – teden dni. 
V raziskavi je sodelovalo 39 od skupno 44 zaposlenih, kar predstavlja 88,6 % anketiranih, 3 
zaposleni so bili v času anketiranja na bolniškem dopustu, 2 udeleženca pa iz neznanih 
razlogov nista sodelovala pri anketiranju. Odgovori iz vprašalnikov so bili statistično obdelani 
in grafično prikazani s pomočjo računalniškega programa Excel. 
 
V raziskavi je sodelovalo 39 zaposlenih, od tega je bilo 79 % (31) moških in 21 % (8) žensk. 
Zaposleni so bili na začetku ankete vprašani tudi po stopnji izobrazbe. Deleže po spolu in 
glede na izobrazbo opredeljuje slika 6. 
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Slika 6: Zaposleni po izobrazbi in spolu 



 

32 

 
Slika 7: Pogodbena zaposlitev 

Zaposleni so morali na začetku opredeliti tudi status zaposlitve v podjetju. Največji delež jih 
je zaposlenih za nedoločen čas (97 %), le eden pa je zaposlen pogodbeno za določen čas, kar 
je lahko velik pokazatelj varnosti zaposlitve. Študentskega dela trenutno v podjetju ni. 

5.3.3 Analiza raziskave 
 
Seznanjenost s cilji in poslanstvom podjetja 
Anketiranci so bili vprašani, v kolikšni meri so seznanjeni s cilji in poslanstvom podjetja. 
Podajali so ocene od 1 (slabo) do 5 (izvrstno), med katerimi sta bila najpogostejša odgovora 
oceni 3 in 4, njihovo povprečje pa skupno znaša 3,33. Slika 8 prikazuje deleže najpogosteje 
podanih ocen. 

 
Slika 8: Seznanjenost s cilji in poslanstvom podjetja 
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Poznavanje ciljev lastnega dela 
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Slika 9: Prepoznavanje ciljev lastnega dela 

Pri tretjem vprašanju so anketiranci odgovarjali na vprašanje o prepoznavanju ciljev lastnega 
dela. Na voljo je bila možnost podajanja več odgovorov. Velika večina, kar 66 % 
anketirancev, cilje lastnega dela prepozna, 2 % jih ciljev ne prepoznava, preostalih 32 % pa 
svoje cilje prepoznava občasno, glede na situacijo, v kateri se nahajajo. 
 
Seznanjenost z novim načinom organiziranosti procesov 
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Slika 10: Seznanjenost z novim načinom organiziranosti procesov podjetja 

Slika 10 prikazuje seznanjenost zaposlenih z novim načinom organiziranosti procesov 
podjetja. Več kot polovica (57 %) jih je srednje seznanjenih z novo organiziranostjo, nekaj jih 
je dobro seznanjenih (23 %), manjši del (10 %) jih je slabo seznanjenih, le 5 % pa jih je 
seznanjenih zelo dobro ali zelo slabo. Glede na rezultate lahko ugotovimo, da novega načina 
organiziranosti vodstvo zaposlenim bodisi ni dovolj dobro predstavilo ali pa zaposleni nimajo 
interesa za spremembe v novem načinu organiziranosti in opuščanje starih navad. 
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Organizacija lastnega dela 

31%

8%61%
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Slika 11: Organiziranost lastnega dela 

Organiziranost lastnega dela pri zaposlenih po reorganizaciji je v več kot 60 % dovolj 
funkcionalna za normalen potek dela, vendar hkrati priznavajo, da bi lahko bili bolje 
organizirani. 31 % jih je dobro organiziranih, le 8 % pa jih je mnenja, da je njihovo delo slabo 
organizirano. 
 
Organizacija dela sodelavcev 

5% 5%

82%

8% dobra

slaba

različno od posameznika do 
posameznika

vsak se trudi po svojih 
najboljših močeh

 
Slika 12: Organiziranost dela pri sodelavcih po reorganizaciji 

Mnenja zaposlenih o organiziranosti sodelavcev so precej enotna, saj anketiranci v večini 
primerov menijo, da je organiziranost različna od posameznika do posameznika. Preostali del 
je skorajda enakomerno porazdeljen med odgovore dobra organiziranost, slaba 
organiziranost ali vsak se trudi po svojih najboljših močeh. Ugotovimo lahko, da so mnenja v 
večinskem odgovoru precej razdeljena, saj odgovor skriva bodisi dobro bodisi slabo mnenje o 
organiziranosti pri določenem sodelavcu. Rezultat nekako nakazuje razmerje 50 : 50. 
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Napredovanje 

 

Slika 13: Možnosti napredovanja po reorganizaciji 

Novi sistem naj bi omogočal lažje napredovanje po mnenju 11 % anketiranih zaposlenih, 17 
% jih odgovarja, da je bilo napredovanje lažje po starem sistemu. V največ primerih (69 %) 
sistem napredovanja zaposlenim ni znan, 3 % pa jih je mnenja, da napredovanje ni bilo 
mogoče ne po starem ne po novem sistemu. Iz dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da 
vodstvo možnosti napredovanja zaposlenim ni predstavilo dovolj podrobno. 
 
Nagrajevanje 

 
Slika 14: Zaupanje v novi način nagrajevanja 

Najbolj enotna mnenja smo dobili pri vprašanju o novem načinu nagrajevanja zaposlenih. 
Skoraj enak delež smo dobili pri odgovorih, da je novi način nagrajevanja na delovnem mestu 
posameznika težko merljiv (33 %) in da bi moralo biti nagrajevanje za uspešno 
implementacijo dovolj stimulativno (28 %). Dobri petini (23 %) sistem nagrajevanja ni dovolj 
dobro poznan, novi način nagrajevanja podpira 16 % anketiranih. Nagrajevanja po do zdaj 
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zbranih podatkih ne odklanja nihče. Rezultati kažejo precejšnjo skeptičnost glede vpeljevanja 
nagrajevanja, saj večina anketiranih zatrjuje, da je nagrajevanje na njihovem delovnem mestu 
težko merljivo, če temu dodamo še precej velik odstotek nepoznavanja novega načina 
nagrajevanja, potem lahko sklepamo, da v več kot polovici primerov zaposleni ne odobravajo 
novega načina nagrajevanja. Vzroke lahko iščemo v trenutni krizi, ki se odraža v zmanjšanju 
obsega poslovanja. 
 
Timsko delo 
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Slika 15: Odnos zaposlenih do timskega dela 

Slika 15 prikazuje, da tretjini zaposlenih delovanje v timu ustreza, le manjši del jih raje deluje 
samih, saj so za posledice uspeha ali neuspeha odgovorni sami. Najmanj jih odgovarja, da 
najraje timsko delujejo v primerih, ko sami dodajajo vrednost k uspehu. 
 
Učinkovitosti pretoka informacij 
Zaposleni so ocenjevali učinkovitost pretoka informacij med posameznimi oddelki. Možnost 
izbire je bila od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro), povprečje pa prikazuje preglednica 4. 
 
Preglednica 4: Učinkovitost pretoka informacij med oddelki 

Učinkovitost pretoka informacij: Ocena 

med vodstvom in drugimi funkcijami podjetja  2,79 

med prodajo in drugimi funkcijami podjetja 3,21 
med nabavo in drugimi funkcijami podjetja 2,95 

med skladiščem in drugimi funkcijami podjetja 2,82 

med montažnim oddelkom in drugimi funkcijami podjetja 3,28 

med računovodstvom in drugimi funkcijami podjetja 3,56 
 
Iz preglednice je razvidno, da je učinkovitost pretoka informacij v povprečju največja med 
računovodskim oddelkom in drugimi funkcijami, sledita mu montažni oddelek in prodaja, še 
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nekoliko nižjo oceno pa ima oddelek nabave. Najnižje ocenjeni podatek je učinkovitost 
pretoka informacij med vodstvom in drugimi funkcijami podjetja, le malo nad tem je ocena 
učinkovitosti pretoka med skladiščem in drugimi funkcijami podjetja. Najbolj bode v oči 
podatek o slabi komunikaciji med vodstvom in drugimi funkcijami podjetja, saj bi največjo 
podporo zaposlenim pričakovali ravno od najvišjega managmenta. Ugotovimo lahko, da je 
največje spremembe mogoče sprejeti le ob dovolj dobri in stalno prisotni podpori vrhovnega 
managementa. 
 
Mnenja o upoštevanju predlogov 
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Slika 16: Upoštevanje predlogov izboljšav delovnih procesov 

Iz vrnjenih vprašalnikov smo od zaposlenih pridobili mnenja o upoštevanju podanih 
predlogov pri izboljšavi procesov. Zaposleni so mnenja, da so njihovi predlogi za izboljšavo 
delovnih procesov dobro sprejeti, in v enakem deležu (41 %) odgovarjajo tudi, da so njihovi 
predlogi sprejeti negativno. Mnenja so torej med vsemi udeleženci ankete zelo različna. Med 
preostalimi odgovori (18 %) lahko zasledimo še: delno – po navadi ostane le pri ideji, kakor 
kdaj, nekateri predlogov ne podajajo, spet drugim pa se zdijo njihovi predlogi prezrti. 
 
Vpliv sprememb pri delu zaposlenih 
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Slika 17: Vpliv sprememb v načinu poslovanja na delo zaposlenih 
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Večina zaposlenih, tj. 56 %, vpliva sprememb v poslovanju pri svojem delu ne zaznava, 31 % 
jih je mnenja, da imajo dela več kot prej, preostali del (13 %) pa zatrjuje, da je njihovo delo 
bolje organizirano. Iz rezultatov lahko sklepamo, da spremembe v novem načinu 
organiziranosti trenutno še niso vidne. 
 
Ocenjene spremembe pred in po sistemizaciji 
Pri trinajstem vprašanju so anketirani zaposleni ocenjevali spremembe na posameznih 
področjih pred in po sistemizaciji. Izbirali so med odgovori boljše, slabše ali brez večjih 
sprememb. Preglednica 5 prikazuje deleže najpogosteje izbranih odgovorov po področjih. 
 
Preglednica 5: Ocena sprememb pred in po sistemizaciji 

Sprememba boljše brez večjih 
sprememb slabše 

klima v podjetju 5 % 67 % 28 % 
odnosi med sodelavci 3 % 69 % 28 % 
zadovoljstvo zaposlenih 3 % 82 % 15 % 
motivacija zaposlenih 28 % 59 % 13 % 
izobraževanje zaposlenih 13 % 79 % 8 % 
stimulacija v obliki materialne ali nematerialne 
nagrade 8 % 87 % 5 % 

zaznavanje sprememb 18 % 82 % 0 % 
dodana vrednost lastnega dela 28 % 69 % 3 % 
konsistenca operativnih sestankov in njihova 
učinkovitost 21 % 64 % 15 % 

podpora nadrejenih 21 % 72 % 8 % 
obseg poslovanja 21 % 77 % 3 % 
zadovoljstvo kupcev/poslovnih partnerjev 21 % 72 % 8 % 
 
Iz preglednice je razvidno, da zaposleni sprememb na večini področij ne občutijo, saj delež 
povsod presega 59 % ali več. Najpogostejši odgovori, kjer spremembe niso zaznane, so pri 
stimulaciji v obliki podane nagrade, področje zadovoljstva zaposlenih in zaznavanje 
sprememb pri poslovanju. Največji napredek je mogoče občutiti pri motivaciji zaposlenih in 
dodani vrednosti lastnega dela, najslabše ocenjena odgovora pa sta bila odnosi med sodelavci 
in klima v podjetju. Čeprav so v podjetju vpeljali nov način organiziranja, rezultati v večini 
podanih odgovorov kažejo, da zaposleni sprememb ne občutijo. Največje premike je mogoče 
zaznati v motivaciji zaposlenih, kar lahko jasno nakazuje na dejstvo, da so zaposleni na 
spremembe pripravljeni, potrebujejo le še pravo usmeritev na poti za dosego ciljev. 
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Ocenjevanje zadovoljstva pri delu 
Zaposlene smo spraševali po oceni zadovoljstva pri opravljanju dela na relevantnih področjih. 
Možnost podajanja ocen je bila med 1 (zelo slabo) in 5 (zelo dobro). Povprečne ocene 
prikazuje preglednica 6. 
 
Preglednica 6: Povprečna ocena zadovoljstva pri opravljanju dela 

Ocena zadovoljstva pri opravljanju dela Ocena 

zadovoljstvo z delovnimi razmerami 3,92 

zadovoljstvo s sodelavci 3,67 

zadovoljstvo z vodstvom 3,56 

zadovoljstvo z neposredno nadrejenim 3,79 
zadovoljstvo s plačo 3,10 

zadovoljstvo z nagrajevanjem 2,56 

zadovoljstvo z napredovanjem 2,69 
zadovoljstvo z delovnim časom 3,26 

zadovoljstvo s statusom v podjetju 3,26 
 
Zaposleni so pri opravljanju dela v podjetju ocenili kot najbolj zadovoljujoče delovne 
razmere, sledi zadovoljstvo z neposredno nadrejenim in zadovoljstvo s sodelavci. Najmanj 
zadovoljstva so izrazili pri nagrajevanju in napredovanju. Nezadovoljstvo z nagrajevanjem in 
napredovanjem je povezano z nepoznavanjem teh dveh sistemov, kar nakazujejo odgovori na 
vprašanji glede možnosti napredovanja in zaupanja v sistem nagrajevanj. 
 
Mnenja o prihodnosti v podjetju 
Anketo smo končali z informativnim vprašanjem zaposlenih o njihovi bližnji prihodnosti v 
podjetju. Slika 18 prikazuje deleže najpogostejših odgovorov. 
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Slika 18: Mnenja zaposlenih o njihovi prihodnosti v podjetju 
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Zaposleni v 59 % svojo prihodnost vidijo v trenutnem podjetju, od tega jih želi 23 % v 
prihodnje delati na drugem delovnem mestu. Enak delež zaposlenih (36 %) svojo prihodnost 
načrtuje v drugem podjetju na enakem delovnem mestu kot zdaj, le 5 % pa se jih vidi v 
povsem drugi dejavnosti. Po rezultatih lahko sklepamo, da je več kot tretjina zaposlenih 
nezadovoljnih s trenutnim stanjem v podjetju.  

5.4 Ugotovitve in priporočila 
 
Iz rezultatov analize lahko povzamemo temeljne ugotovitve, ki prikazujejo, da se spremembe 
v obdobju od uvedbe nove organiziranosti do danes še niso povsem zasidrale v mišljenje in 
način dela zaposlenih. Večji premiki so sicer prisotni v motivaciji in dodani vrednosti lastnega 
dela zaposlenih, kar jasno nakazuje na visoko stopnjo pripravljenosti na implementacijo 
sprememb. Za uspešno izvedbo začrtane poti in ciljev pa zaposleni nujno potrebujejo aktivno 
podporo najvišjega managementa.  
 
Zaposleni so kljub odsotnosti pomoči na splošno zadovoljni z delovanjem vodstva, predvsem 
cenijo dobro poslovanje in odnos neposredno nadrejenih managerjev. Napake so vidne v 
pomanjkanju komunikacije in učinkovitosti prenosa pomembnih informacij med posameznimi 
oddelki, predvsem pa bode v oči najnižje ocenjena komunikacija med vodstvom in vsemi 
drugimi funkcijami v podjetju. Zaposleni so najbolj zadovoljni z delovnimi razmerami, z 
neposredno nadrejenim in s sodelavci, čeprav jih skoraj tretjina meni, da so se odnosi po 
sistemizaciji med sodelavci generalno poslabšali. 
 
Splošna organiziranost dela zaposlenih je na zadovoljivi ravni, kar nam potrjujeta sliki 3 in 5. 
Zaposleni namreč cilje svojega dela uspešno prepoznavajo, prav tako pa svojo organiziranost 
dela ocenjujejo kot zadovoljivo, kar bi lahko v bodoče pospešili z morebitnim mentorstvom 
ali coachingom v novem načinu organiziranosti. 
 
V začetku naloge smo si zastavili cilje, ki jih bomo poskušali ovreči s pomočjo treh 
postavljenih hipotez: 
- H1: Poslovni procesi so maksimalno optimizirani 
Za povečanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja je potrebna odločna sprememba v načinu 
razmišljanja in delovanja vseh zaposlenih. Za maksimalno optimizacijo poslovnih procesov je 
potrebna opustitev zastarelih pravil in temeljnih predpostavk, ki so delovali v preteklosti. Ob 
vseh upoštevanih navedbah in ugotovitvah iz analize smo primorani hipotezo 1 ovreči. 
- H2: zaposleni vodstvu zaupajo in so na spremembe pripravljeni 
Zaposleni so v anketi jasno izrazili simpatije do vodstva in njihovega dela, kar lahko 
razberemo tudi iz zgoraj navedenih ugotovitev. Prav tako lahko ugotovimo visoko stopnjo 
pripravljenosti zaposlenih na spremembe kljub odsotnosti aktivne pomoči vodstva. Glede na 
zbrana dejstva hipoteze 2 ne moremo ovreči. 
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- H3: produktivnost zaposlenih se povečuje 
Produktivnost zaposlenih se glede na ugotovitve o splošni dobri organiziranosti, povečevanju 
motivacije in dodani vrednosti lastnega dela konstantno povečuje. Hipoteze 3 prav tako ne 
moremo ovreči. 
 
Iz analize raziskav in ugotovitev lahko povzamemo, da je, če želi podjetje povečati svojo 
konkurenčnost na trgu z bolj učinkovitim in uspešnim izvajanjem poslovnih procesov, 
priporočljiva vpeljava nove organiziranosti poslovnih procesov. Skladno s tem je potrebna 
močna sprememba kulture podjetja in nov način razmišljanja zaposlenih in vodstva. Na 
osnovi ugotovitev raziskave predlagam vrhnjemu managementu naslednje: 
- Prevetritev poslovnih procesov s procesnim pristopom. Večja pozornost naj se nameni 

učinkovitemu in uspešnemu izvajanju poslovnih procesov. Za vsak proces naj bo določen 
skrbnik procesa, znotraj delovnih timov pa mentor za usklajevanje in izvajanje nalog.  

- Za seznanjenost z novo organiziranostjo mora vodstvo poskrbeti z dobro in predvsem 
učinkovito komunikacijo med zaposlenimi. Na ta način bodo tudi zaposleni v večji meri 
seznanjeni s poslanstvom in cilji podjetja. Priporočljivo je tudi večkrat na leto 
izpostavljati poglavitne spremembe in, če je mogoče, vključiti zaposlene v strateško 
oblikovanje ciljev. 

- Omogočata naj se učinkovita in uspešna komunikacija med zaposlenimi ter prosto in 
skorajda obvezno podajanje predlogov in mnenj posameznikov. Pri tem lahko vodstvo 
zelo hitro prepozna morebitne potenciale posameznikov in posledično lažje razmišlja o 
možnosti napredovanja zaposlenih. Dobri predlogi naj bodo tudi uspešno nagrajeni bodisi 
v obliki finančne ali nefinančne stimulacije. Spodbujajo naj se inovacije, letno 
izobraževanje in prepoznavanje potencialov zaposlenih. 

- Priporočamo letno raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih, podobno tej. Na podlagi 
rezultatov lahko vodstvo kmalu dobi jasno sliko o mnenju in prihodnosti zaposlenih v 
podjetju. 
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6 SKLEP 
 
Z vključevanjem podjetij na svetovne trge se vedno več podjetij sooča z naraščajočo 
konkurenco in potrebo po prilagajanju vedno zahtevnejšim kupcem. Poleg vseh že znanih 
dejavnikov konkurenčne prednosti, od kakovosti do nižjih cen, vse bolj začenjajo veljati tudi 
drugi dejavniki konkurenčnosti, kot so npr. znanje, inovacije, razvoj, sposobnost hitrega 
prilagajanja in odzivanja organizacije na spremenjeno okolje. Ravno sposobnosti hitrega 
prilagajanja in odzivanja na spremembe sta bistveni sestavini v zadnjem času vse bolj razvite 
strukture organiziranosti procesov, tj. procesne strukture. Procesni pristop pomeni korenito 
spremembo v načinu razmišljanja in delovanja tako zaposlenih kot managementa. V projekte 
prenove poslovnih procesov je vključeno veliko število tako notranjih sodelavcev kot 
zunanjih svetovalcev. Ker je za uspešnost projektov nujno zagotoviti vzdrževanje in stalno 
izboljševanje procesov tudi po končani prenovi, pomeni prenova stalen in nikoli končan 
proces. 
 
Zastavljeni cilji naloge so temeljili na raziskavi prednosti, ki jih prinaša nova organiziranost, 
poleg tega smo predstavili spremembe na organizacijskem področju in pripravljenost 
sodelujočih na te spremembe. S pomočjo odgovorov, ki smo jih dobili od zaposlenih na 
vprašanja o njihovem delu, smo poskušali ugotoviti, kolikšna je njihova storilnost. S pomočjo 
vprašalnika je bil naš namen ugotoviti, kakšno vzdušje po reorganizaciji vlada v podjetju in 
ali so spremembe na kakršenkoli način povečale prizadevanja za celovito podobo podjetja. 
Analiza raziskave nam je dala odgovore glede seznanjenosti s cilji in organiziranostjo podjetja 
ter glede učinkovitosti sodelovanja in komuniciranja, ocene lastnega dela in dela sodelavcev, 
mnenja o predlogih izboljšav ter različne ocene o splošnem stanju v organizaciji. 
 
Izpolnjeni cilji v diplomski nalogi: 
- Cilj o ugotavljanju pridobitev za zaposlene in vodstvo smo izpolnili, saj je v podjetju 

vzpostavljen nov način nagrajevanja, prav tako se motiviranost zaposlenih veča. Nov 
način dela prinaša bolj urejeno notranjo organiziranost, večjo osredotočenost na 
potrošnika in bolj organizirano vodenje. 

- Cilj o ugotavljanju pripravljenosti zaposlenih na spremembe in zaupanje v nov način 
poslovanja je bil prav tako izpolnjen. V organizaciji je prisotna visoka stopnja motivacije, 
dodana vrednost zaposlenih se veča, prav tako število operativnih sestankov in njihova 
učinkovitost. Zaposleni vodstvu zaupajo, kar se kaže z dobrim poslovanjem podjetja in 
pozitivnim odnosom neposredno nadrejenih managerjev. 

- Cilj o prepoznavanju večje storilnosti posameznikov z bolj sistematičnim opravljanjem 
delovnih nalog in pravilno razporeditvijo dela je bil izpolnjen prek ugotavljanja ciljev 
lastnega dela, organizacije lastnega in sodelavčevega dela, zavedanja o uspešnosti 
timskega dela. 
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- Cilj o spoznavanju procesnega pristopa organiziranosti podjetij smo prav tako izpolnili s 
prebiranjem domače in tuje literature. 

 
Iz analize podanih odgovorov lahko ugotovimo, da je v podjetju treba več časa nameniti 
medsebojni komunikaciji, predvsem med vrhovnim managementom in zaposlenimi. Rezultati 
ankete prav tako kažejo pomanjkljivosti glede organiziranosti poslovnih procesov in premalo 
aktivnosti za premik razmišljanja in željo po spremembah med zaposlenimi. Zaposleni 
spodbujajo nagrajevanje in napredovanje, vendar pa raziskava kaže, da trenutno niso dovolj 
dobro obveščeni o točnem poteku in načinu ocenjevalnih kriterijev za pridobivanje bonitet. 
Vzrok lahko leži v tem, da trenutno sistem nagrajevanja in napredovanja še ni povsem 
aktiven. 
 
V prihodnje lahko pričakujemo, da bo vedno več podjetij podvrženih potrebam po stalnem 
spreminjanju in prilagajanju ter usmerjenosti k nenehnim izboljšavam. Le na ta način bodo 
lahko dosegala konkurenčno prednost v mednarodnem smislu. Tako lahko z gotovostjo 
trdimo, da usmerjenost k strateškemu delovanju in osredotočenost na vsa bistvena področja 
izvajanja procesov ostajata poglavitna pogoja uspešnosti poslovanja. 
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Intervju z g. Matjažem Štefanom, direktorjem podjetja  

1. Kateri so po vašem mnenju poglavitni razlogi za uvedbo nove organiziranosti 
podjetja? 

 
Razloge za uvedbo nove organiziranosti lahko najdemo v potrebi po nenehni rasti podjetja, 
povečani internacionalizaciji, želji in stremenju k izboljšanju rezultatov poslovanja podjetja 
ter prestrukturiranju podjetja. 
 
2. Kako je potekala sistemizacija in na kakšen način so bili v njo vključeni zaposleni? 
 
Na tem mestu bi bilo treba poudariti, da je bila sistemizacija izvedena s pomočjo zunanjih 
izvajalcev. Posledice so vidne v bolj hierarhični strukturi. Zaposleni so z zunanjimi svetovalci 
individualno opravljali razgovor, na podlagi zbranih podatkov in dejstev pa sta se ocenila 
delavčev potencial in razporeditev na delovno mesto. 
 
3. Ja prišlo zaradi sistemizacije do kakšnih kadrovskih sprememb (v smislu odpuščanja 

ali novega zaposlovanja, morebitni kadrovski premiki)? 
 
Odpuščanja v času od začetka uvajanja pa vse do danes ni bilo. V tem težkem času in vse 
večjem poglabljanju ekonomsko-gospodarske krize smo v podjetju še na novo zaposlili dva 
delavca. Največje kadrovske spremembe so se zgodile pri oblikovanju oddelkov z vodji 
oddelkov, kjer smo zapolnili nekatere kapacitete vodstvenih položajev. 
 
4. Kakšno je po vašem mnenju strokovno znanje zaposlenih in ali prepoznate 

potenciale pri vseh zaposlenih? 
 
Enotne ocene tako pri oceni strokovnega znanja kot pri potencialnih lastnostih posameznikov 
ni mogoče podati. 
 
5. Kako so po vašem mnenju na spremembe pripravljeni zaposleni in ali menite, da so 

zaposleni dovolj dobro obveščeni o novem načinu delovanja? 
 
Pred uvedbo sprememb so bili zaposleni dobro obveščeni, saj se je nova organiziranost že kar 
nekaj časa napovedovala. Zaposlene smo redno obveščali preko elektronske pošte, pozvani o 
spremembah so bili večkrat tudi na kratkih jutranjih sestankih. Pripravljenost lahko ocenimo 
kot srednje dobro. Nov način delovanja še ni povsem vpeljan, vendar že lahko vidimo prve 
pozitivne učinke delovanja sistema. 
 
6. Kakšno je po vašem mnenju zaupanje zaposlenih v nov način nagrajevanja? 

Prevladuje optimizem ali skeptičnost? 
 



Priloga 2 

 

Pri vzpostavitvi sistema nagrajevanja je bilo v očeh zaposlenih videti precej skeptičnosti. 
Zaradi trenutnega stanja v gradbeni dejavnosti in posledičnega zmanjšanja obsega poslovanja 
sistem nagrajevanja trenutno še ni aktiven. 
 
7. Kje pričakujete največji preskok oziroma izboljšave ob uvedbi nove organiziranosti? 
 
Notranje prednosti ob uvedbi nove organiziranosti vidimo predvsem v večji osredotočenosti 
na kupca kot osrednjem dejavniku povečevanja obsega poslovanja, v večjem pomenu vodij 
oddelkov, ki se bodo bolj aktivno posvečali vodenju in usklajevanju skupine. Ob delujočem 
sistemu nagrajevanja se od zaposlenih pričakuje predvsem večje zavedanje pomembnosti 
doseganja lastnih rezultatov. 
 
8. V čem prepoznate prednosti pred konkurenco ob uvedbi nove organiziranosti? 
 
Prednosti lahko pričakujemo v boljši notranji organiziranosti in s tem posledično večji 
konkurenčnosti na trgu. Sicer zelo težko govorimo o prednostih v primerjavi s konkurenčnimi 
podjetji, saj so ta podjetja nekajkrat manjša in primerjava ne bi pokazala realne ocene stanja. 
 
9. So bili sprejeti kakšni predpisi za izboljšanje kakovosti poslovanja? 
 
Predpisov za izboljšanje kakovosti v tem času ni bilo sprejetih veliko, še največ je bilo tistih, 
ki določajo pooblastila vseh nivojev na cenovnem in prodajnem področju. Vsekakor pa z 
uvedbo nove proizvodne linije v bližnji prihodnosti sledi marsikateri nov predpis in izboljšave 
nadzora v kakovosti poslovanja. 
 
10. Nameravate podobne ukrepe izvajati tudi v hčerinskih družbah? 
 
Nagrajevanje in podobne sestavine organiziranosti bodo vidni tudi v hčerinskih družbah, 
vendar pa so za uvedbo podobnih ukrepov poslovalnice žal premajhne. 
 
11. Kje vidite še rezerve in morebitne možnosti za nenehne izboljšave? 
 
Vedno nekje obstajajo možnosti boljše notranje organiziranosti. V ta namen je treba izboljšati 
pretok informacij, uvesti stalno izobraževanje zaposlenih in predvsem bolj agresivno 
kadrovsko politiko. 
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