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POVZETEK
Podjetja, ki želijo biti prilagodljiva in biti odzivna na spremembe okolja, v katerem
delujejo, morajo začeti čim prej z implementacijo učečega se podjetja.
Uvedba učečega se podjetja zahteva številne aktivnosti, v katerih sodelujejo posamezniki
in skupine. Posameznik je pomemben v učečem se podjetju, vendar brez timskega dela si
ni mogoče zamišljati uspešnega učenja v podjetju.
Osrednja vloga pri uvedbi učečega se podjetja je podpora vrhnjega menedžmenta.
Menedžment mora sprejeti vrsto ukrepov in aktivnost za postavitev temeljev in do končne
uvedbe učečega se podjetja, predvsem v smislu zagotavljanju finančnih virov, sprejetju
listine o učečem se podjetju, določiti time in zagotavljati nadzor nad delom posameznikov
kot skupin.
V podjetju je potrebno vzpostaviti klimo za spremembe in učenje. Vodje morajo svoje
sodelavce motivirati za posamično kot organizacijsko učenje.
Vodje so tisti, ki morajo poznati svoje sodelavce do takšne mere, da vedo izbrati prava
orodja za motiviranje.
Učenje prinaša osebno rast posameznika in omogoča napredovanje.
Učenje je tisto, ki daje znanje, znanje je dobrina in vrednota podjetja, s katerim postanejo
podjetja konkurenčna in uspešna. Znanje je konkurenčna prednost podjetja, zato ga je
potrebno nenehno pridobivati in zagotavljati njegov prenos na vse zaposlene.

Ključne besede:

učeče se podjetje, znanje,
menedžmenta, učenje, znanje

v

timsko

delo,

podpora

vrhnjega

SUMMARY
ANALYSIS AND CONCEPT OF A LEARNING ORGANIZATION MODEL
Companies that want to adjust and be responsive to the changing environments in which
they do business, have to start with the implementation of a “learning company” as soon
as possible.
The implementation of a learning company requires numerous activities in which
individuals and teams cooperate. An individual is important in a learning company;
however without teamwork it is impossible to imagine a successful learning process in a
company.
The central role in the implementation of a learning company is the support of the top
management. Management has to accept a series of measures and activities to setup the
foundation and final implementation of a learning company above all in the sense of
ensuring the funds, arranging documents for the learning company, assigning teams and
ensuring supervision of individual work and the work in teams.
It is necessary to create an atmosphere for change and learning in a company. Team
leaders have to motivate their co-workers for individual and organisational learning.
Leaders are the people who have to know their co-workers to such a degree that they
know which motivational tools to choose from.
Learning brings about personal growth of an individual and enables promotion.
Learning is what gives knowledge. Knowledge is a commodity and value of a company.
With knowledge companies become competitive and successful.
Knowledge is a competitive edge of a company that is why it has to be constantly
acquired and ensuring its transfer to all the employees.

Key words:

A learning company, knowledge, teamwork, top management
support, learning

vi

KAZALO
IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA ............................................................. III
POVZETEK ................................................................................................................ V
SUMMARY................................................................................................................ VI
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................................ XI
KAZALO GRAFOV: .............................................................................................. XI
KAZALO SLIK: .................................................................................................. XIV
1

UVOD .................................................................................................................1

2

UČEČA SE ORGANIZACIJA ....................................................................................4
2.1 DEFINICIJE UČEČE SE ORGANIZACIJE ............................................................4
2.2 MODELI UČEČE SE ORGANIZACIJE..................................................................5
2.2.1 Sengejev model ..................................................................................5
2.2.2 Daflov model ......................................................................................8
2.2.3 Watkinsov in Marsickov model ..............................................................8
2.3 MODELI UČEČE SE ORGANIZACIJE RAZVITI V SLOVENIJI ............................... 10
2.3.1 Model USP 8K in standard S-10 .......................................................... 10
2.3.2 Model Foture-0® .............................................................................. 12

3

PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE ORGANIZACIJE ................................................... 13
3.1 DEJAVNOSTI DELNIŠKE DRUŽBE CM CELJE, D.D. ........................................... 14
3.2 POSLOVNE ENOTE DRUŽBE .......................................................................... 15
3.3 PRILAGAJANJE TRŽNIM RAZMERAM IN VIZIJA DRUŽBE .................................. 15
3.4 ČLOVEŠKI VIRI DRUŽBE ............................................................................... 16
3.5 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI ................................................................ 17

4

PREDSTAVITEV MODELA FOTURE -0® IN NJENIH ELEMENTOV............................ 18
4.1 POSTAVITEV TEMELJEV ZA ZAČETEK PROCESA REORGANIZACIJE V
UČEČO SE ORGANIZACIJO ........................................................................... 19
4.1.1 Podpora vrhnjega menedžmenta k implementaciji sprememb................ 21
4.1.2 Ocena želenih poslovnih potreb poslovanja .......................................... 22
4.2 IZGRADNJA PODPORNIH OKOLIJ .................................................................. 23
4.2.1 Oblikovanje iniciativ........................................................................... 23
4.2.2 Izgradnja drevesa menedžmenta znanja v učeči organizaciji ................. 25

vii

4.2.3 Vloga in analiza socialnih mrež kot podpornega okolja za
udejanjanje učeče se organizacije .......................................................26
4.2.4 Izgradnja zakladnice znanj in sposobnosti............................................27
4.2.5 Zagotovitev podpore informacijsko-komunikacijskih tehnologij ..............28
4.3 OBLIKOVANJE CELOVITE STRATEGIJE IN IDENTIFIKACIJA STRATEŠKIH
CILJEV ........................................................................................................30
4.3.1 Oblikovanje strateških ciljev, vizije, poslanstva in planov .......................30
4.3.2 Proces planiranja učeče se organizacije ...............................................30
4.3.3 Oblikovanje celovite poslovne in funkcijske strategije ...........................31
4.3.4 Ustvarjanje učeče se organizacije skozi organizacijske procese
učenja ..............................................................................................31
4.3.5 Prilagoditev organizacijske strukture strategije učeče se organizacije .....32
4.4 PROCES
VODENJA
PRI
OBLIKOVANJU
KLIME
ZA
ŠIRJENJE
ORGANIZACIJSKEGA ZNANJA........................................................................33
4.4.1 Zaposleni ..........................................................................................34
4.4.2 Motiviranje........................................................................................35
4.4.3 Tehnike stalnega izobraževanja in učenja ............................................36
4.4.4 Vzpostavitev celovitega sistema poslovodenja znanja ...........................37
4.5 OBLIKOVANJE IN IMPLEMENTACIJA UČEČE SE ORGANIZACIJE .......................38
4.5.1 Opolnomočenje zaposlenih .................................................................39
4.5.2 Narava virtualnega timskega dela učeče se organizacije ........................39
4.5.3 Procesni organizacijski ustroj ..............................................................40
4.6 SPREMLJANJE PROCESA REORGANIZACIJE IN VREDNOTENJE DOSEŽKOV........41
4.7 ZASIDRANJE SPREMEMB V PODJETJU IN ŠIRITEV KONCEPTA UČEČE SE
ORGANIZACIJSKE KULTURE..........................................................................43
4.7.1 Prilagoditev kulture nenehnega učenja ...............................................44
4.7.2 Vloga menedžerja pri med organizacijskih procesih povezovanja ...........44
5

ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE ......................................................................46

6

DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE ......................................................................47

7

PREVERITEV HIPOTEZ ...................................................................................... 100
7.1 1. HIPOTEZA: ALI SO V OBRAVNAVANEM PODJETJU ŽE PRISOTNE
ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE? .................................................... 100

viii

7.2 2. HIPOTEZA: ALI
V OBRAVNAVANEM PODJETJU
ŽE OBSTAJA
MOTIVACIJA
ZAPOSLENIH
ZA
IMPLEMENTACIJO
UČEČE
SE
ORGANIZACIJE? ........................................................................................ 100
7.3 3. HIPOTEZA: V OBRAVNAVANEM PODJETJU SE SLABO GOSPODARI Z
ZNANJEM ZAPOSLENIH. ............................................................................. 101
7.4 4. HIPOTEZA: V OBRAVNAVANEM PODJETJU NE OBSTAJA SISTEM
RAZVOJA KADROV. .................................................................................... 101
8

PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI ................................................ 102

9

UPORABNOST REZULTATOV ............................................................................. 103

10 IMPLEMENTACIJA REZULTATOV RAZISKOVANJA ................................................ 104
10.1
STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU –
ELEMENT 1 ............................................................................................... 104
10.1.1 Postavitev temeljev za začetek procesa reorganizacije v učečo se
organizacijo .................................................................................... 104
10.1.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 1. ELEMENTA - Postavitev
temeljev za začetek procesa reorganizacije v učečo se organizacijo ..... 105
10.2
STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 2 ............................................................................................... 105
10.2.1 Izgradnja podpornih okolij ............................................................... 105
10.2.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 2 ELEMENTA – Izgradnja
podpornih okolij .............................................................................. 106
10.3
STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU –
ELEMENT 3 ............................................................................................... 106
10.3.1 Oblikovanje celovite strategije in identifikacija strateških ciljev ............ 106
10.3.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 3. ELEMENTA –
Oblikovanje celovite strategije in identifikacija strateških ciljev ............ 106
10.4
STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 4 ............................................................................................... 107
10.4.1 Proces vodenja pri oblikovanju klime za merjenje organizacijskega
znanja ............................................................................................ 107
10.4.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 4. ELEMENTA – Proces
vodenja pri oblikovanju klime za merjenje organizacijskega znanja ...... 107
10.5
STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 5 ............................................................................................... 108
10.5.1 Oblikovanje in implementacija učeče se organizacije .......................... 108

ix

10.5.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 5. ELEMENTA –
Oblikovanje in implementacija učeče se organizacije........................... 108
10.6
STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 6 ............................................................................................... 109
10.6.1 Spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje dosežkov ............... 109
10.6.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 6 ELEMENTA –
Spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje dosežkov ............... 109
10.7
STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 7 ............................................................................................... 110
10.7.1 Zasidranje sprememb v podjetju in širitev koncepta učeče se
organizacije .................................................................................... 110
10.7.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 7. ELEMENTA – Zasidranje
sprememb v podjetju in širitev koncepta učeče se organizacije ............ 111
11 ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 112
LITERATURA IN VIRI .............................................................................................. 116
PRILOGA................................................................................................................ 121

x

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO GRAFOV:
Graf 1: Struktura zaposlenih po spolu.........................................................................47
Graf 2: Starost .........................................................................................................48
Graf 3: Kako dolgo ste že zaposleni v obravnavanem podjetju? ....................................49
Graf 4: Kako dobro poznate strategijo in cilje podjetja? ...............................................50
Graf 5: Kako dolgo že opravljate dela in naloge na sedanjem delovnem mestu?............51
Graf 6: Naše podjetje izgubi odlična znanja, če odidejo ključni ljudje ............................52
Graf 7: Naše podjetje ima jasen načrt učenja .............................................................52
Graf 8: Naše podjetje je odprto za protislovne informacije ...........................................53
Graf 9: Naše podjetje se izogiba ponavljajočim se napakam .........................................54
Graf 10: Naše podjetje se vede v skladu s tem, kar ve .................................................55
Graf 11: STRATEGIJA- v strategiji prevladuje naravnanost k učenju ..............................55
Graf 12: Podjetje nudi usposabljanje v skladu s cilji .....................................................56
Graf 13: Pri učenju in usposabljanju se upoštevajo cilji podjetja in zaposlenih................57
Graf 14: Podjetje ne nudi izobraževanj .......................................................................58
Graf 15: Podjetje nudi izobraževanje vsem zaposlenim v enaki meri .............................59
Graf 16: Podjetje mi pogosto nudi možnost izobraževanja ............................................60
Graf 17: Podjetje zaposlenim nudi možnost rednega usposabljanja in izobraževanja.......61
Graf 18: Pred kratkim sem se udeležil izobraževanja...................................................62
Graf 19: Želel bi se večkrat udeležiti izobraževanj, kot mi to omogoča podjetje ..............63
Graf 20: Zaposleni se učimo z izmenjavanjem znanja med sabo ..................................63
Graf 21: Zaposleni med seboj aktivno sodelujemo in prenašamo znanje med sabo .........64
Graf 22: Podjetje organizira seminarje znotraj podjetja ................................................65
Graf 23: Podjetje organizira seminarje zunaj podjetja .................................................66
Graf 24: Podjetje sofinancira študij ob delu oz. tečaje, usposabljanja ...........................67
Graf 25: Zaposleni imamo možnosti, da se učimo na izkušnjah in iz dobre prakse drugih
podjetij ....................................................................................................................68
Graf 26: Metode rotacije dela in zgledi dobrih praks - izmenjava znanj in vzpostavitev
medsebojnih razmerij ...............................................................................................69

xi

Graf 27: URJENJE IN IZOBRAŽEVANJE KADROV: Trening na delovnem mestu, kandidati
se usposabljajo v oddelku......................................................................................... 70
Graf 28: ALI SO POSAMEZNIKI, KI SPODBUJAJO UČENJE IN INOVACIJE, CENJENI? ...... 71
Graf 29: ALI JE VREDNO TVEGATI, INOVIRATI IN SE UČITI IZ NAPAK? ....................... 72
Graf 30: CIKLI NENEHNEGA UČENJA IN SAMORAZVOJ: Zaposleni imajo možnost za
nenehno izboljševanje, spodbuja se podajanje predlogov, velik pomen ima samo učenje in
samorazvoj ............................................................................................................. 72
Graf 31: UČENJE: Zaposleni imajo možnost za stalno učenje na osnovi izkušenj, znanje se
odkrito prenaša med vse zaposlene ........................................................................... 73
Graf 32: NAČIN DELA: Uveljavljanje - poseben način dela v med funkcijskih timih z
medsebojnim sodelovanjem in razvijanjem timskega učenja ........................................ 74
Graf 33: VODSTVENI SLOG MENEDŽMENTA: Vodje uporabljajo tvegan slog vodenja, radi
eksperimentirajo in se soočajo z izzivi in nepričakovanimi situacijami v okolju ............... 75
Graf 34: POLITIKA ODLOČANJA: V našem podjetju prevladuje sprejemanje odločitev z
udeležbo; vsi zaposleni pri tem nenehno sodelujejo z vodstvom in dajejo predloge za
izboljšave, za katere prejmejo variabilne nagrade ....................................................... 76
Graf 35: MODEL ODLOČANJA: Prevladuje decentralizacija procesa odločanja v celotni
organizaciji.............................................................................................................. 77
Graf 36: RAZVIJALCI IN SKRBNIKI SPOSOBNOSTI: Posamezniki znotraj učečih se timov
prevzamejo neformalne vloge izumiteljev novih sposobnosti ........................................ 78
Graf 37: VARIABILNO NAGRAJEVANJE: Zaposlenim se omogoča podajanje predlogov in
pobud ter razmišljanj ............................................................................................... 79
Graf 38: DENARNE NAGRADE ................................................................................... 80
Graf 39: SOCIALNE NAGRADE: Ljudje so opaženi, junaki ........................................... 81
Graf 40: ALI JE PRESOJENO, KDAJ JE POSAMEZNA SPODBUDA PRIMERNA IN KDAJ JE
NAJUČINKOVITEJŠA? ............................................................................................... 82
Graf 41: INFORMACIJSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA: Informacijska
podpora in orodja za prenos menedžmenta znanj imajo temeljno vlogo v podjetju ........ 83
Graf 42: ORGANIZACIJSKA KULTURA: Gradi na zaupanju in razkrivanju, odprtem
posredovanju in prenosu znanja................................................................................ 84
Graf 43: DOLGOROČNA ZAVEZANOST: Člani podjetja si prizadevajo dajati pobude in so
osebno dolgoročno vezani razvoju podjetja ................................................................ 85
Graf 44: SPODBUJANJE KOMUNICIRANJA PREKO DIALOGA IN POSTAVLJANJE VPRAŠANJ
JE PRIPOROČLJIVO ................................................................................................. 86
Graf 45: NENEHNO EKSPERIMENTIRANJE: Daje podjetju možnost za razvoj novih
alternativ ................................................................................................................ 86

xii

Graf 46: PROMOCIJA IN USTVARJANJE KARIERE ........................................................87
Graf 47: LJUDEM JE OMOGOČENO, DA DELAJO TISTO, V ČEMER UŽIVAJO ...................88
Graf 48: ALI SE NAVEDENE INCIATIVE UPORABLJAJO UČINKOVITO? ...........................89
Graf 49: ZAPOSLOVANJE: Notranje zaposlovanje se izvaja vedno, ko je mogoče, da
izčrpamo notranje znanje ..........................................................................................90
Graf 50: IZBOR: Razvoj več funkcijskih sposobnosti – prednost imajo posamezniki, ki
podpirajo timsko delo in učinkovito komunikacijo ........................................................91
Graf 51: Delavnice komunikacijskih sposobnosti in
druge aktivnosti potrebne za
komunikacijo............................................................................................................92
Graf 52: Redni formalni treningi in predstavitev programov e-učenja o novih tehnologijah
- zaposlenim se omogoči stalno izobraževanje.............................................................93
Graf 53: PRESOJANJE USPEŠNOSTI: Sistem presojanja uspešnosti je vezan na način
doseganja rezultatov oz. ciljev ...................................................................................94
Graf 54: Pri presojanju uspešnosti upoštevamo povečanje napredka in učinka ...............95
Graf 55: Hitrejše akcije in iznajdljivost skušamo doseči s postavljanjem časovno manj
oddaljenih ciljev .......................................................................................................96
Graf 56: Kombinacija individualnih in timskih ciljev ......................................................97
Graf 57: NAGRAJEVANJE: Vezano na uspešnost posameznikov in timov ........................98
Graf 58: NAGRAJEVANJE: Prepoznavanje izrazito visoke participacije in zavzetosti za cilje
..............................................................................................................................99

xiii

KAZALO SLIK:
Slika 1: Sengejev model ............................................................................................. 6
Slika 2: Watkinsov in Marsickov model učeče se organizacije ......................................... 9
Slika 3: Model USP 8K .............................................................................................. 10
Slika 4: Organizacijska shema CM Celje d.d................................................................ 13
Slika 5: Konceptualni model udejanjanja učeče se organizacije – Model Foture-0 ......... 19
Slika 6: Zakladnica menedžerskih znanj in sposobnosti v učeči se organizaciji ............... 28
Slika 7: Kroženje znanja skozi informacijski sistem...................................................... 38

xiv

1

UVOD

Organizacija, ki želi biti uspešna, se mora začeti spreminjati in pričeti z uvajanjem učeče
se organizacije.
Tradicionalne organizacije temeljijo na hierarhiji, centralnem odločanju, nefleksibilnosti,
kar vse vpliva na tog odziv na spremembe v okolju delovanja organizacije. Današnji časi
zahtevajo od organizacije hitre odzive, prilagodljivost, vendar je to možno le z znanjem
zaposlenih.
V času globalizacije in hitrih sprememb morajo organizacije preiti iz tradicionalne oblike
organiziranosti v učečo se organizacijo.
Učeča se organizacija je organizacija za premagovanje ovir v okolju, kjer se odvija oster
boj s konkurenco. Organizacije z znanjem zaposlenih lahko ponudijo odlične in kakovostne
izdelke, kar je tudi ena izmed največjih konkurenčnih prednosti organizacije.
Teorija o učeči se organizaciji se je kot znanstvena disciplina začela razvijati v
osemdesetih letih in je v vzponu svojega razvoja ter je vedno bolj aktualna in potrebna.
Pri uvajanju novih procesov, ki so nujni v času sprememb in prilagajanj na trgu, je nujno,
da imamo zaposlene, ki imajo znanje, s katerim lahko te procese obvladujejo.
Vsak zaposleni mora biti seznanjen z vizijo in cilji družbe, saj je le tako možno, da bo
pridobival znanje, ki mu bo pomagalo dosegati cilje.
Nenehno pridobivanje novih znanj je nujno potrebno za kakovostne izdelke z visoko
dodano vrednostjo.
Uvajanje učeče se organizacije je dolgotrajen proces, ki ga ni mogoče izvesti iz danes na
jutri. Vodilni in odgovorni v organizacijah iščejo hitre rešitve, ki bi dale rezultate v čim
krajšem času. Organizacije, ki spodbujajo učenje in to nenehno ter usklajeno s cilji
organizacije, postanejo uspešne, saj so pripravljene na različne spremembe na trgu.
Ovire na poti napredovanja organizacije vedno obstajajo, vendar so te ovire, če obstaja
znanje v podjetju, premagljive.
V družbi, ki jo bom obravnaval, je glavna dejavnost gradbeništvo, ki je po končanem
projektu avtocest v Republiki Slovenji v globoki krizi.
Kriza je še večja, ker se podjetje ni znalo pravočasno prilagoditi spremembam, kar se
kaže v slabem vodenju, nespametnih naložbah ter premalo vlaganja v znanje zaposlenih,
predvsem v spodbujanje inovativnosti in kreativnosti.
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V magistrskem delu bom preizkusil naslednje hipoteze:
1. Ali so v obravnavanem podjetju že prisotne značilnosti učeče se organizacije?
2. Ali v obravnavanem podjetju že obstaja motivacija zaposlenih za implementacijo
učeče se organizacije?
3. V obravnavanem podjetju se slabo gospodari z znanjem zaposlenih.
4. V obravnavanem podjetju ne obstaja sistem razvoja kadrov.

Namen magistrskega dela je predstavitev vseh sedmih elementov Fotura - 0® in jo
primerjati z analizo stanja v obravnavani organizaciji. Na podlagi teoretičnih spoznanj
proučiti koristi, ki bi za organizacijo predstavljale dodano vrednost in kakovostne izdelke.
Vsaka organizacija mora stremeti k znanju, saj le z znanjem lahko postane uspešna
organizacija, ki je na trgu konkurenčna.
S proučitvijo literature in analizo podatkov, pridobljenih z anketo v organizaciji, bom
ugotovil stopnjo prisotnosti elementov Fotura - 0® v organizaciji ter morebitne vzroke
njene neprisotnosti. Le z ugotovitvami je možno postaviti pravilno diagnozo in zdravljenje
njene implementacije.
Cilj raziskave je, ugotoviti ali obravnavana organizacija deluje v smeri učeče se
organizacije in če je že kateri od sedmih korakov modela Fotura - 0® vsaj delno prisoten
oz. implementiran v organizaciji. Na podlagi rezultatov raziskave želim vodstvu
organizacije svetovati, kako naprej odpirati poti za razvoj učeče se organizacije v naši
organizaciji.
Na podlagi ugotovitev s pomočjo raziskave je možno začeti implementacijo učeče se
organizacije.
S pomočjo modela Fotura - 0® je možno uvesti kateri koli korak na podlagi prioritete
družbe in potreb, vendar je le potrebno pričeti pri temeljih.
Moj cilj je, da proučim prisotnost vseh sedmih elementov modela Fotura - 0®, ki jih bom
poskusil nadgraditi in s tem povečati njihovo učinkovitost in uspešnost v napredovanju
podjetja na poti učeče se organizacije.

V Sloveniji je bilo na področju učeče se organizacije narejenih kar nekaj raziskav.
S sodelovanjem med Gospodarsko zbornico Slovenije in Inštitutom za razvoj učečega
podjetja so se raziskave na področju učečega se podjetja izvajale do leta 2006.
Raziskave kažejo, da podjetja sicer vlagajo velike vložke v pridobivanje znanja, vendar se
z znanjem slabo gospodari, kar se kaže v prenosu znanja.
Slaba stran je tudi usposobljenost menedžmenta za uvajanje učeče se organizacije, kakor
tudi spremljanje in merjenje učinkov vlaganja v znanje zaposlenih.
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Rezultati raziskav kažejo, da se podjetja zavedajo, da zaposleni postajajo vse bolj
pomemben dejavnik konkurenčne prednosti.
Pomanjkljivost se kaže tudi na področju inovativnosti, kar ima za posledico slabši odziv na
spremembe na trgu in prilagodljivost na te spremembe.
Pri zasnovi in izvedbi raziskave sem uporabil različne metode:
Metodo diskrepcije sem uporabil za opis pojavov in predmeta raziskovanja, predvsem v
prvem delu raziskave.
Z anketno metodo sem zbiral podatke in informacije ter mišljenja zaposlenih.
Za analizo podatkov pridobljenih z anketo, sem uporabil statistično metodo.
Komparativno metodo sem uporabil v poglavju, kjer sem primerjal različne modele učeče
se organizacije med seboj.
Analizno metodo in metodo sinteze sem uporabil za spoznanje, odkrivanje obstoječega
stanja v obravnavani organizaciji ter za povezovanje ugotovljenega v celoto.
Po poglavjih magistrskega dela sem opisal kot sledi:
-

V uvodu sem opisal problem in predmet raziskovanja, hipoteze, namen in cilj
raziskovanja, uporabo metod, oceno dosedanjih raziskav.
V drugem poglavju sem predstavil učečo se organizacijo in opisal pomembnejše
modele učeče se organizacije.
V tretjem poglavju sledi predstavitev obravnavane organizacije, v kateri bom
poskusil uresničiti, če že ne popolno implementirati učeče se podjetje.
V četrtem poglavju sem predstavil model Foture–0® po posameznih elementih.
Peto poglavje vsebuje zasnovo in izvedbo raziskave, v kateri sem uporabil
vprašalnik s 117 vprašanji.
V šestem poglavju sem predstavil dosežene rezultate raziskave in obrazložil
rezultate z grafi.
V sedmem poglavju sem potrdil oz. zavrnil postavljene hipoteze.
V osmem poglavju sem nakazal prispevek raziskave k stroki oz. znanosti.
V devetem poglavju sem prikazal uporabnosti rezultatov.
V desetem poglavju sem prikazal ukrepe implementacije na podlagi rezultatov
raziskovanja.
V enajstem zaključnem poglavju sem strnil spoznanja raziskovanja.

V našem okolju se ideja o učečem se podjetje pojavi v devetdesetih letih preteklega
stoletja in v tem času sta se razvila dva modela učečega se podjetja, in sicer USP 8K in
Foture–0®.
Interes podjetja je, da postane uspešno in za dosego tega cilja je nujno in potrebno, da
se v podjetju začnejo učiti in to znanje prenašati vse zaposlene.
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2

UČEČA SE ORGANIZACIJA

Teoretiki so o učeči se organizacija razvili različne definicije, vendar je zaznati, da
sporočajo s svojimi opredelitvami enotno sporočilo, da če želijo biti organizacije
prožne, prilagodljive in uspešne, morajo čimprej začeti z uvajanjem učeče se
organizacije. Znanje je tisto, ki prinaša konkurenčno prednost in nas naredi
drugačne od ostalih organizacij.
2.1

DEFINICIJE UČEČE SE ORGANIZACIJE

Učečo organizacijo lahko opredelimo kot organizacijo, kjer se zaposleni s ciljem doseganja
želenih rezultatov učijo in izpopolnjujejo svoje sposobnosti in sposobnosti skupine, v
kateri delajo. Temu cilju so prilagojeni vsi njeni deli, vsi poslovni procesi in vsi zaposleni.
Pogoja za obstoj učeče se organizacije sta sodobna tehnologija in novi način razmišljanja.
V organizaciji se razvija čisto drugačen obrazec razmišljanja, ki favorizira ne le osebne,
temveč tudi timske cilje (Ivanko, 2007, str. 130) .

»Učenje v organizaciji je proces, s katerim organizacija spoznava procese in stanja v
okolju in se jim prilagaja. Ker je okolje zelo turbolentno, se organizacija mora dostikrat
odzvati zelo hitro. Uspešnejša je tista organizacija, ki se uči hitreje.« (Kovač in dr., 1999,
str. 124).
Učeča se organizacija, tehnično gledano, je bila vedno preprosta vizija. Realnost se
razvija, zato se mora vizija učeče se organizacije razvijati še bolj. Njen namen ni, da
obstaja kot ideja, njen namen je generativa v svetu. Če upoštevamo vizijo samo v smislu
uresničevanja nečesa, da bi postavili zelo enostavno vizijo, lahko po drugi strani en niz
zelo vzvišene vizije, realnost premika bolj kot posledico. Pomembna vizija učeče se
organizacije je vedno bila, da je »druga vrsta bitja« učeče se organizacije še vedno
skupina ljudi, ki skupaj delajo, skupaj krepijo svoje zmogljivosti za ustvarjanje rezultatov,
ki jih resnično zanimajo. Učenje je zmožnost, da okrepi svoje zmogljivosti za izpolnjevanje
nekaj res zanimivega (Fulmer,1998, str. 33-42).

Opredelitve učeče se organizacije so številne. Nekatere pomembnejše med njimi so
predvsem naslednje(Dimovski et al. v: Ivanko, 2007, str. 130):
-

-

Senge: Učeče se organizacije so organizacije, v katerih ljudje nenehno razvijajo
svoje možnosti, da bi ustvarili rezultate, ki si jih resnično želijo, in kjer so novi,
ekspanzivni vzorci mišljenja zaželeni in naravni, timska prizadevanja se svobodno
vzpostavljajo, zaposleni se kontinuirano učijo, da bi znali prepoznati celoto
delovanja.
Za približevanje inovativno učeči se organizaciji je ključnih pet disciplin: sistemsko
mišljenje, osebno mojstrstvo, mentalni modeli, skupna vizija in timsko učenje.
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-

-

-

-

2.2

Argyris: Učeča se organizacija je proces prepoznavanja in popravljanja napak.
Organizacije se učijo preko individualnega učenja posameznikov, ki imajo do nje
vlogo agentov.
Argyris, Schön: Organizacijsko učenje se pojavi, ko organizacije pridobivajo
informacije (znanje, razumevanje, know-how, tehnike ali postopke) kakršne koli
vrste na kakršen koli način.
Daft, Marcic: Učeča se organizacija zahteva specifične spremembe na področjih
vodenja, menedžmenta in organizacijske strukture, pri delegiranju moči
zaposlenim (opolnomočenju), procesu komunikacije, participativni strategiji in
prilagodljivi kulturi.
Garvin:Organizacijsko učenje poteka v učeči se organizaciji, ki je sposobna
ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje ter prilagajati vedenje, ki odseva nova
znanja in razumevanje.

MODELI UČEČE SE ORGANIZACIJE

O učeči se organizaciji se je pričelo intenzivnejše zanimanje v 80 letih prejšnjega stoletja.
Zainteresiranost se pojavi tudi v Sloveniji in tako nastaneta dva modela:
- USP 8K in
- Foture -0®
Eden izmed večjih tujih strokovnjakov na področju učenja in organizacijskih sprememb je
Peter Senge, katerega poznamo po knjigi Pet disciplin.
Intenzivni razvoj modelov učeče se organizacije kaže na dejstvo, da je znanje, ki ga lahko
pridobimo z učenjem, začelo postajati pomembna dobrina. V nadaljevanju bom opisal
najpogostejše modele, ki so plod dela tudi domačih in tujih strokovnjakov.
Učeča se organizacija se ukvarja z uspešno in učinkovito uporabo novega znanja in
tehnologije ter prilagajanju sprememb skozi posameznika , ekipe in organizacijskega
učenja (Maynard, 2010, str. 310).
2.2.1

SENGEJEV MODEL

Po Sengejevem mišljenju obstojijo le organizacije, ki se hitro prilagajajo spremembam,
kar lahko dosežemo le s sposobnostjo za učenje.
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Slika 1: Sengejev model

Vir: Senge v: Dimovski et al., (2005 str. 92)

Sistemsko mišljenje
Je peta disciplina, ki povezuje vse ostale, disciplina za videnje celote namesto delov. Gre
za način razmišljanja, ki priznava pomen celote med njenimi sestavni modeli. Sistemsko
mišljenje je metodologija za videnje celotne slike in spoznanja vzorcev in medsebojne
povezanosti delov celote.

Osebno obvladovanje (mojstrstvo)
Ta disciplina vključuje samorazvoj, vztrajno razjasnitev in poglabljanje osebne vizije,
usmerjanje naše energije, razvijanje vztrajnosti in objektivnega gledanja realnosti. Nanaša
se na individualno učenje in Senge pravi, da se organizacije ne morejo učiti, dokler se ne
učijo njegovi člani. Pomemben vidik osebnega obvladovanja je tudi to, da ima posameznik
jasen pogled na trenutno resničnost brez kakršnih koli predsodkov in napačnih predstav.

Miselni modeli
Vsak posameznik ima svoj pogled na svet, svoje pojmovanje in predpostavke. Miselni
model je način, kako posameznik gleda na svet. Je nekakšen okvir za procese našega
mišljenja, ki določa, kako razmišljamo in ravnamo. Organizacija je tudi nekakšen
organizem, zato mora tudi razmišljati kot kolektiv.

Razlika med organizacijskim učenjem in učečo se organizacijo je, da se organizacijsko
učenje nanaša na študijo učnih procesov znotraj in med organizacijami, predvsem z
akademskega vidika, učečo se organizacijo pa se obravnava kot enoto - idealno obliko
organizacije, ki ima sposobnost naučiti se učinkovitosti. Lahko pa so razlike tudi iz
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drugačnega zornega kota. Medtem ko organizacijsko učenje kaže, da je pozitivno, opisno,
ideje učeče se organizacije kažejo, da so normativne in predpisane v svoji naravi
(Škerlevaj, Dimovski, 2006, str. 75-90).
Sodobno upravljanje mišljenja se korenito spreminja po dveh novih prepričanjih:
Upravljanje organizacijskih znanj je bistvenega pomena za doseganje konkurenčne
uspešnosti;
- Upravljanje znanja je glavna skrb in mora postati osnovno znanje sodobnega
menedžerja.
Pomemben izziv pri upravljanju znanja za izvedbo učeče se organizacije je ustvariti
gospodarske in organizacijske spodbude za delavce na področju znanja, da ohranijo tiho
znanje v podjetju. Glavni izziv na področju upravljanja znanja je preoblikovanje osebnega
in tihega znanja v organizacijsko znanje. Vse večje stopnje okoljskih sprememb in
tehnološke zahtevnosti zahtevajo organizacijske oblike, v katerih so na znanju temelječe
informacije široko razširjene (Dimovski, Penger, 2004, str. 17).
-

»Problem mentalnih modelov ni v njihovi pravilnosti ali napačnosti v neoprijemljivosti, saj
so pod nivojem naše zavesti. Praviloma se teh modelov ne zavedamo in ne odkrivamo in
ravno zato bo npr. dojemanje in sprejemanje novega tipa organizacije še posebno
zahtevno, ker obstaja dogma tradicionalne hierarhije. Porajajo se vprašanja, kako se
pogovarjamo ob konfliktih, kdo koga nadzoruje, kako smo organizirani, kako se soočamo
s problemi… na stari način ne bo šlo več – vzpostaviti se bo morala nova dogma vizije,
vrednot in mentalnih modelov.«(Gorišek,2011, str. 100).

Skupna vizija
Vizija je skupna slika prihodnosti, ki spodbuja predanost in vključenost. Zgrajena mora biti
na posameznih vizijah njenih članov. Pomeni, da vizije ne ustvarja samo vodja v učeči se
organizaciji, temveč mora biti oblikovana prek interakcije med člani in s člani organizacije.
»Skupna vizija organizacije mora biti zgrajena iz individualnih vizij njenih članov. V učeči
se organizaciji torej organizacijske vizije ne bi smelo kreirati vodstvo, ampak bi morala
nastati z interakcijo posameznikov v organizaciji. Vloga liderja v kreiranju skupne vizije je
delitev njegove osebne vizije s člani s ciljem, da bi tudi druge vzpodbudil k temu, da
podelijo svoje vizije in ne zato, da bi z njo vplival nanje. Vizija organizacije bi morala
temeljiti na teh vizijah.«(Raos, 2002, str. 171).

Timsko učenje
Timi so osnovne učne enote v sodobni organizaciji. Timsko učenje se začne z dialogom, ki
je sposobnost, da skupaj razmišljamo v prostem pretoku znotraj skupine (Ivanko, 2007,
str. 132).
Za delovanje sistema je pomembno, da vseh pet elementov deluje kot celota. To je
svojevrsten izziv, ker je veliko težje združevanje skupine orodij, kot pa njihovo posamično
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vpeljevanje. Sistemsko mišljenje je zato peta disciplina, ker v eno telo združi tudi vse
ostale discipline. Če bi npr. obstajala samo vizija, je to zgolj slikanje lepih slik o
prihodnosti, ki bi jih nihče ne razumel. Brez sistemskega mišljenja je vizija zgolj seme v
suhi zemlji. Tudi sistemsko mišljenje lahko doseže svoj potencial samo s skupno
zgraditvijo skupne vizije, mentalnih modelov, timskega učenja in osebnega mojstrstva.
Graditev skupne vizije predstavlja zavezanost dolgoročnosti. Mentalni modeli se
osredotočajo na iskanje pomanjkljivosti v sedanjem načinu gledanju sveta. Timsko učenje
nas uči gledati celo sliko, ki je nad individualno perspektivo. Osebno mojstrstvo nas
spodbuja, da se učimo iz tega kako naša dejanja vplivajo na svet. Brez zavedanja bistva
osebnega mojstrstva pa smo prepričani, da nekdo drug povzroča naše probleme (Senge,
1993 v Abram, 2008, str. 4).
2.2.2

DAFLOV MODEL

V učeči se organizaciji gre za prehod iz rutinskih nalog v opolnomočne vloge. Rutinska
naloga označuje vnaprej točno predpisano delovno nalogo, ki je dodeljena posamezniku.
Opolnomočna vloga pa je del dinamičnega socialnega sistema, ki ima pravice in dolžnosti,
ki posamezniku pusti odprte roke pri doseganju cilja. Pri takem načinu dela posameznik
igra vlogo v organizaciji, ki se je lahko stalno spreminja in oblikuje. Zelo malo je
predpisanih procedur, znanje in kontrola sta domena posameznega zaposlenega, ki se ga
spodbuja, da probleme rešuje v sodelovanju z drugimi zaposlenimi in s kupci (Daft, 2003).
V učeči se organizaciji je zato zaslediti postopno in intransformacijsko spreminjanje. Pri
postopnem spreminjanju organizacija postopoma spreminja osnovne operacije in delovne
procese v različnih delih organizacije. Pri transformacijskem spreminjanju pa gre za
preoblikovanje celotne organizacije (Daft, Marcic, 2004 in Daft, 2003 v Abram, 2008, str.
17). Po Daftu učeča se organizacija pomeni, da je vsak zaposleni vključen v iskanje in
reševanje problemov. Tak način dela organizaciji omogoča stalno eksperimentiranje,
izboljševanje in povečanje njenih sposobnosti. Temelji na enakosti, odprtih informacijah,
nizki stopnji hierarhije in kulturi, ki spodbuja prilagodljivost ter omogoča, da organizacije
izkoristijo ponujene priložnosti in zmorejo obvladovati krize. Menedžerji poudarjajo
opolnomočenje zaposlenih in spodbujajo sodelovanje med oddelki z drugimi
organizacijami (Abram v: Zupančič, 2011, str. 22).
2.2.3

WATKINSOV IN MARSICKOV MODEL

Po definiciji Watkinsove in Marsickove (1993, str. 8-9) je učeča se organizacija tista, ki se
stalno uči in spreminja. Učenje je prisotno na individualni, timski in organizacijski ravni ter
ravni skupnosti, v kateri organizacija deluje. Proces učenja, ki poteka v organizaciji, je
stalen in strateško naravnan, je del delovnih procesov in hkrati teče vzporedno z njimi.
Rezultat učenja so spremembe v znanju, prepričanjih in obnašanju ter povečana zmožnost
organizacije za inoviranje in rast.
»V učeči se organizaciji imajo zaposleni dobro razvito sistemsko mišljenje in si zato dobro
predstavljajo, kako deluje organizacija kot celota, vedo, kako lahko naloge uresničijo in
imajo zanje razpoložljiva sredstva ter imajo znanje za uspešno delo z ljudmi. Vsi v
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organizaciji imajo dostop do informacij, kako planirati učenje ter kako ovrednotiti in
zadovoljiti svoje potrebe skladno s potrebami organizacije«(Watkins &Marsick, 1993, str.
17, v Bricelj Belčevski, 2010, str. 12)

Slika 2: Watkinsov in Marsickov model učeče se organizacije

Vir: K. E. Watkins & V. J. Marsick v: Bricelj Belčevski (2010, str. 12)
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2.3
2.3.1

MODELI UČEČE SE ORGANIZACIJE RAZVITI V SLOVENIJI
MODEL USP 8K IN STANDARD S-10

»Standard imenovan USP S 10 so oblikovali na desetih načelih listine članov inštituta USP,
po katerih se učeče podjetje loči od klasičnega.
Gre za področja, ki so najpomembnejša za uspešnost organizacij (vizija znanja in učenja,
vodenje, organizacijska kultura, celovitost sistema, odzivnost na okolje) in ki podrobneje
razčlenjujejo proces učenja in gospodarjenja z znanjem (organizacijsko učenje,
gospodarjenje z znanjem, ustvarjanje učnih priložnosti za zaposlene, naložbe v znanje,
učinkovitost naložb v znanje) (Turk, 2005, v Kelemina, 2009, str. 136).

Slika 3: Model USP 8K

Vir: Jaklič in drugi (2006, str. 172)

Ključne aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v posameznih korakih (Možina, Kovač, 2006,
str. 172-173):
Prvi korak:

Pristop k učečemu se podjetju Vodstvo sprejme Listino učečega se
podjetja, s katero se zaveže, da bo delovalo v skladu z načeli učečega se
podjetja.
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Drugi korak: Analiza razvojne stopnje USP in okvirni program USP. Na podlagi analize
stanja (z vidika USP) se izdela okvirni program (nabor temeljnih
projektov) uvajanja in razvoja učečega se podjetja, ki ga potrdi vodstvo.

Tretji korak: Postavitev podpornih okolij in organizacija projekta USP 8K. Vodstvo
podjetja imenuje ustrezne projektne time; ti začnejo z lastnim
usposabljanjem in izdelovanjem programskih vsebin svojega dela. Izvede
se prvo celovito informiranje o projektu in pridobivanje podpore med
zaposlenimi.

Četrti korak: Ustvarjanje strateške infrastrukture učečega se podjetja. Vodstvo podjetja
izdela in sprejme t.i. strateški kredo. To pomeni, da oblikuje oziroma
obnovi vizijo, poslanstvo, cilje, strategije itd. kot strateško platformo za
novo razvojno obdobje. Že pojem »strateški kredo« pomeni, da vodstvo
komunikaciji oziroma participaciji sodelavcev pri ustvarjanju nove razvojne
paradigme (USP) nameni posebno pozornost. Izvede se tudi strateška
analiza organizacijske kulture (mitov, navad, miselnih vzorcev, vrednot);
postavijo se cilji in poti nadaljnjega razvoja organizacijske kulture.

Peti korak:

Vzpostavitev komunikacijskega sistema. V tem koraku se v podjetju
oblikuje, vzpostavi celovita komunikacijska mreža na vseh ravneh
organizacije. Pri tem je pomembna predvsem sprostitev ovir za nemoteno
komunikacijo.

Šesti korak: Postavitev mreže sistemskih projektov učečega se podjetja. V šestem
koraku se vzpostavi mreža sistemskih projektov učečega se podjetja. Pri
tem ima osrednjo vlogo projekt gospodarjenja z znanjem. Nadvse
pomembno je, da projekte vodimo mrežno, v medsebojni povezavi kot
celovit sistem.

Sedmi korak: Ocenjevanje stanja in utrjevanje sprememb. Sedmi korak predstavlja
ponovno oceno stanja, doseženega do tega koraka. Pravimo ji tudi
kontrolna točka. Ugotovi se uspešnost uvedenih sprememb, okrepijo se
aktivnosti na tistih področjih, kjer smo z rezultati nezadovoljni. Pozitivne
dosežke oziroma premike utrjujemo.
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Osmi korak:

2.3.2

Načrtovanje nadaljnjega dolgoročnega razvoja učečega se podjetja. Z
osmim korakom zaokrožimo »kulturni obrat« učečega se podjetja. S
temeljito analizo se dotaknemo vseh ključnih elementov USP in začnemo
načrtovati prehod na višjo razvojno stopnjo.

MODEL FOTURE-0®

Model Foture – 0® je slovenski model učeče se organizacije, ki so ga idelali

slovenski strokovnjaki. Je primeren za implementacijo tako v organizacije javnega
sektorja kot za gospodarske družbe.
Model Foture – 0® je značilen tudi po tem, da ga ni potrebno izvajati po vrstnem
redu oz. po korakih.
Za uspešno implementacijo je potrebno sestaviti manjše time. Ena od značilnosti
je tudi, da na podlagi zaupanja in dodelitvi kompetenc ni potrebno pretiranega
nadzora, kar pomeni tudi zmanjšanje stroškov nadzora.
Molekurni pristop je značilen v tem, da vsaka sprememba vpliva na ostale elemente in
prav ta značilnost loči ta model od ostalih obstoječih modelov.
Celoviti konceptualni model temelji Foture-0® na elementih, ki predstavljajo kritične
prehode v smislu že implementiranih sprememb na poti k učeči se organizaciji (Penger,
Dimovski, 2006,str. 430).
Model Foture -0® je sestavljen iz sedmih elementov, ki jh ni potrebno implementirati po
zaporedju, ker se ti med seboj dopolnjujejo (Dimovski, Penger, Škerlavaj, Žnidaršič, 2005,
str. 136):
1. element

Postavitev temeljev

2. element

Izgradnja podpornih okolij

3. element

Oblikovanje celovite strategije

4. element

Proces vodenja in klima znanja

5. element

Oblikovanje in implementacija modela

6. element

Spremljanje procesa in vrednotenje

7. element

(Za)sidranje in širitev koncepta

Uresničevanje učeče se organizacije izhaja iz procesnega vidika menedžmenta, ki se
razvija prek štirih menedžerskih funkcij; od planiranja, organiziranja, vodenja in
kontroliranja. Navedenim funkcijam vsebinsko sledi model Future-O® (Penger, Dimovski,
2006, str. 430).
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3

PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE ORGANIZACIJE

Družba CM Celje, d.d. je bila ustanovljena leta 1962, takrat kot Cestno podjetje Celje, z
namenom gradnje in obnove cest.
Na osnovi premišljenih vlaganj v tehnološki razvoj se je družba hitro prilagajala tržnim
razmeram. Ključnega pomena za njen nadaljnji razvoj je bila vključitev v Nacionalni
program izgradnje avtocest v Sloveniji leta 1995. Podjetje se je postopoma iz izvajalca
nizkih gradenj razvilo tudi v izvajalca visokih gradenj. Družba se že petdeseto leto ponaša
z bogato tradicijo izvajalca zahtevnih gradbenih objektov.

Slika 4: Organizacijska shema CM Celje d.d.

Vir: Intranet CM Celje d.d. (2012)
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3.1

DEJAVNOSTI DELNIŠKE DRUŽBE CM CELJE, D.D.

Družba CM Celje d.d. je gradbeno podjetje, ki se ukvarja z nizko in visoko gradnjo.
Podjetje ima tudi lastno proizvodnjo gradbenih materialov (Internet, CM Celje, d.d.,
2012):
Program nizke gradnje:
- ceste,
- komunalni vodi,
- športno rekreacijski objekti,
- zunanje ureditve.
Program mostovi, viadukti, visoke gradnje:
- mostovi,
- viadukti,
- objekti visokih gradenj,
- gradnja stanovanj za trg.
Proizvodnja gradbenih materialov:
- asfaltne zmesi,
- litih asfaltov,
- betonske mešanice in cementne stabilizacije,
- kamniti drobirji in drugih mineralnih agregatov,
- polimerno modificirani bitumni,
- apnenčevo mikro polnilo, apnenčeva moka,
- vzdrževanje cest,
- prehodne konstrukcije - dilatacije na premostitvenih objektih.
Sistem ravnanja z inertnimi gradbenimi odpadki:
- zbiranje,
- sortiranje,
- predelava,
- reciklaža,
- odstranjevanje,
- prevažanje.
Storitve:
- prevozne storitve,
- strojne storitve,
- laboratorijske preiskave asfaltnih zmesi, betonskih mešanic in zemljin,
- prodaja nepremičnin,
- dobava, polaganje in vzdrževanje športnih igrišč z umetno travo.

14

3.2

POSLOVNE ENOTE DRUŽBE

Kamnolom
Kamnolom Velika Pirešica je kot osnovna surovinska baza vhodnih proizvodov za asfaltne
in betonske mešanice ter nasipne in filtrske kamnite materiale po proizvodnji največji v
Sloveniji in eden od večjih objektov te vrste v Evropi. Razvojna prenova kamnoloma
poteka postopno, z namenom zmanjšanja vpliva na okolje.
Asfaltna baza in betonarna
Podjetje se ponaša s sodobno računalniško krmiljeno asfaltno bazo za proizvodnjo
širokega asortimana asfaltnih zmesi. Za potrebe alsfaltne baze na tem področju deluje
tudi lasten laboratorij.
Asfaltna baza in mešalnica cementnih betonov glede emisij v okolje ustrezata evropskim
zahtevam in standardom. Betonarna ima sisteme za ponovno uporabo vode in reciklažo
ostankov betonov, filtre za preprečevanje prašnih emisij v zrak in zaprte silose za
materiale, tako da je obremenjevanje okolja minimalno.
Laboratorij
Pomemben prispevek k celovitemu razvoju družbe in doseženi kakovosti proizvodnih in
vgrajenih materialov daje laboratorij s svojimi oddelki za asfalt, beton in geomehaniko.
Laboratorij pripravlja recepture za proizvedene zmesi in izvaja notranje kontrolne
preiskave skladno z zahtevami standardov in tehničnimi specifikacijami. Proizvodni proces
v družbi – proizvodnja kamnitih agregatov, proizvodnja betonskih in proizvodnja asfaltnih
zmesi – ima na osnovi notranje kontrole certifikat kontrole proizvodnje skladno z evropsko
direktivo o gradbenih proizvodih (Internet, CM Celje, d.d., 2012).

3.3

PRILAGAJANJE TRŽNIM RAZMERAM IN VIZIJA DRUŽBE

Informacijski sistem
Pravočasne in pravilne informacije predstavljajo enega izmed pomembnejših pogojev za
uspešno poslovanje in vodenje družbe. Družba začasne lokacije, kot so gradbišča,
uspešno povezuje v celotno računalniško omrežje z elektronsko izmenjavo podatkov
potrebnih za poslovanje.
Z elektronskim poslovanjem na vseh področjih, se podjetje hitreje odziva na izzive
poslovanja, hkrati pa znižuje stroške poslovanja. Informacijski sistem ne omogoča
učinkovitejše ugotavljanje uspešnosti poslovanja projektov in načrtovanje virov.
Novi proizvodi
Podjetje se zaveda nujnega spremljanja novih tehnologij in razvoj novih, kakovostnih
proizvodov za ohranjanje konkurenčne prednosti. Podjetje samo razvija proizvode za
potrebe poslovanja (npr. kalcijev klorid za preprečevanje zimske poledice, barvne asfaltne
zmesi, asfaltne zmesi za zmanjšanje hrupa, polimerno modificirane bitumne idr.).
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Operativni programi
Podjetje sledi tehnološkim in razvojnim trendom. V operativnih procesih gradnje objektov
uporablja tipizirana delovna sredstva in opremo. S takšnim pristopom se predvsem
povečuje storilnost in kakovost izdelkov v fazah gradnje.
Vizija družbe
Razvojno vizijo družba opredeljuje v Strateškem načrtu družbe.
Razpolaga s potrebnimi materialnimi in tehnološkimi viri, z znanji in izkušnjami, s katerimi
bo uresničila vizijo, in sicer:
-

z izvajanjem in razvojem programov na operativnem področju nizkih in visokih
gradenj;
s proizvodnimi programi, katerih procesi se bodo nenehno izpopolnjevali in
razvijali;
s kapitalskimi in tehnološkimi povezavami sorodnih družb;
z neposrednimi investicijami in skupnimi vlaganji v državah Evrope, predvsem
Balkana, prenos novega znanja in vedenj na tuje trge;
z novimi proizvodi za trge in odjemalce, h katerim smo ciljno usmerjeni;
z uvajanjem novih specializiranih programov s področja varstva okolja, kot so
ravnanje z odpadki, graditev čistilnih naprav in drugih objektov za varstvo okolja.

Podjetje želi poslovno sodelovati in se povezovati z uglednimi domačimi in tujimi podjetji,
saj se zaveda, da s partnerskimi povezavami lahko postane uspešnejše in ostane
konkurenčno.
V razvojnih in poslovnih načrtih so opredeljeni ekonomski in drugi cilji delniške družbe.
Doseči želi najboljše kazalnike kakovosti poslovanja, povečati obseg poslovanja, dodano
vrednost na zaposlenega in dobiček ter zagotoviti socialno varnost vseh zaposlenih.
V upravljanju družbe bodo načrtno skrbeli za usposabljanje in strokovni razvoj kadrov, še
posebej pa bodo razvijali sodobne metode usposabljanja zaposlenih.
Zavedajo se odgovornosti do varovanja okolja, zato bodo pri opravljanju dejavnosti
izhajali iz načel trajnostnega razvoja.
V prihodnje bo družba uresničevala tri dolgoročne poslovne usmeritve: kakovostno
upravljanje človeških virov, hitro tržno prilagajanje, zniževanje stroškov (Internet, CM
Celje, d.d., 2012).

3.4

ČLOVEŠKI VIRI DRUŽBE

Struktura zaposlenih po izobrazbi
Osnovna šola

62 delavcev

18,7%

Osnovna šola s poklicno kvalifikacijo

51 delavcev

15,3%

Nižja poklicna šola

10 delavcev

Poklicna srednja šola

49 delavcev
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3,00%
14,8%

Srednja šola

89 delavcev

26,8%

Višja šola

32 delavcev

9,6%

Visoka in univerzitetna šola

39 delavcev

11,8%

SKUPAJ:

332 delavcev

100%

V družbi CM Celje je zaposlenih 332 delavcev z razponom izobrazbe od osnovne šole do
univerzitetne izobrazbe. Največ zaposlenih ima srednješolsko izobrazbo, med njimi je
največ takšnih z izobrazbo gradbenega tehnika. Skoraj tretjina zaposlenih ima osnovno
šolsko oz. osnovno šolsko izobrazbo s poklicno kvalifikacijo; to so predvsem delavci na
gradbiščih in delavci v stranskih dejavnostih, kot zaposleni v kuhinji, kurirski službi, čistilke
ipd. Približno petina zaposlenih imajo nižjo poklicno in poklicno izobrazbo. 71 zaposlenih
ima višjo in visoko ali univerzitetno izobrazbo, to so predvsem gradbeni inženirji ter
zaposleni v laboratoriju in podporne službe, kot so pravna, kadrovska, finančna, nabavna
služba (Internet, CM Celje, d.d., 2012).

3.5

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

Družba se zaveda, da so izobraženi in usposobljeni kadri konkurenčna prednost, zato se
učenje izvaja sistematično in načrtno v skladu s politiko, strateškimi, taktičnimi in
operativnimi cilji.
»Na nobenem drugem področju niso tradicionalne predpostavke tako zakoreninjene – pa
čeprav bolj ali manj podzavestno – kot na področju ljudi in ravnanja z njimi.« (Drucker,
2001, str. 27).
Podjetje usposablja zaposlene organizatorje proizvodnje, strojnike, delavce, odgovorne za
izvajanje sistema ISO 9001 in ISO 14001. Prav tako omogoča izobraževanje
pripravnikov ter načrtno štipendira in spodbuja k izrednemu študiju.
Podjetje si prizadeva privabljati talentirane zaposlene, razvijati timsko delo, motivirati
zaposlene h kreativnemu delu in razvoju uspešne kariere, ustvarjati vzajemne koristi
organizacije in zaposlenega.
Tudi v prihodnosti namerava podjetje povečati obseg usposabljanja in izobraževanja z
namenom spodbujanja ustvarjalnosti zaposlenih (Internet, CM Celje, d.d., 2012).
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4

PREDSTAVITEV
ELEMENTOV

MODELA FOTURE -0® IN NJENIH

Model FUTURE je slovenski celovit model, ki s sedmimi elementi, ki se ne izvajajo po
fazah, temveč interaktivno, vodi do razvite učeče organizacije v praksi.
Problem oblikovanja učeče se organizacije je v pomanjkanju praktičnih navodil, v ta
namen se je razvil model FUTURE-O, ki je prvi slovenski celovit model, ki prek sedmih
elementov vodi do polno razvite učeče organizacije v praksi. Teh sedem elementov se ne
uvaja po fazah, temveč interaktivno in s participacijo vseh zaposlenih, v vseh procesih.
Elemente lahko neodvisno spreminjamo in dopolnjujemo, posamezniki pa morajo aktivno
sodelovati pri obvladovanju organizacijskih procesov od dajanja pobud do učinkovite in
uspešne izvedbe (Dimovski et al., 2005, str. 123-125).
Za aktivno preobrazbo je potrebno udejanjenje vseh elementov, podrobnosti pa določijo
vodje s sodelovanjem zaposlenih (Dimovski et al., 2005, str. 127). Preoblikovanje naj se
začne v tistem delu organizacije, kjer je največ interesa za delovanje v smeri učeče se
organizacije, z namenom razvoja trajne konkurenčne prednosti, utemeljene na znanju in
stalnem organizacijskem učenju (Dimovski et al., 2005, str. 127-129).

Elementi Foture -0® so naslednji (Dimovski et al.., 2005, str. 136):

1.

Postavitev temeljev za začetek procesa reorganizacije v učečo se organizacijo

2.

Izgradnja podpornih okolij

3.

Oblikovanje celovite strategije in identifikacija strateških ciljev

4.

Proces vodenja pri oblikovanju klime za merjenje organizacijskega znanja

5.

Oblikovanje in implementacija učeče se organizacije

6.

Spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje dosežkov

7.

Zasidranje sprememb v podjetju in širitev koncepta učeče se organizacijske
kulture
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Slika 5: Konceptualni model udejanjanja učeče se
organizacije – Model Foture-0

Vir: Dimovski et al.(2005, str. 125)

4.1

POSTAVITEV TEMELJEV ZA ZAČETEK PROCESA REORGANIZACIJE V
UČEČO SE ORGANIZACIJO

Organizacija mora najprej odgovoriti na vprašanja, s katerimi opredeli stanje, ali je
organizacija učeča ali ni, preučiti je potrebno vlogo organizacijskega učenja in proces
učenja, ki je sestavljen iz pridobivanja informacij, interpretacije informacij, uporabe
informacij. Pri procesu učenja obstajajo ovire (ne zaznavanje informacij, pasivnost…),
zato mora organizacija ustvariti podporno okolje, pod pogoji prepoznavanja in
sprejemanja razlik, pravočasnih in neolepšanih informacij, spodbujanje inovativnega
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razmišljanja, iskanje novih informacij in dopuščanje napak, sicer organizacija ne deluje na
osnovi pridobljenega znanja (Dimovski et al., 2005, str. 137- 138).
Za postavitev temeljev učeče organizacije je potrebno analizirati organizacijo kot celoto,
njene cilje in medorganizacijske povezave. Opraviti je potrebno analizo strateškega
menedžmenta organizacije na osnovi štirih značilnostih strateške usmerjenosti:
-

odnosi s kupci
odzivnost
jasno postavljeni cilji
medorganizacijske povezave

Odlične učeče organizacije usmerjajo kupci kot najpomembnejša organizacijska skupina s
ključno organizacijsko vrednoto zadovoljevanja svojih potreb. Organizacije večinoma v ta
namen uporabljajo informacijsko tehnologijo. Podjetja morajo biti hitro odzivna na
probleme in priložnosti, da lahko ustrezno ukrepajo. Informacije, ki se izmenjujejo v vseh
smereh omogočajo vključenost vseh zaposlenih pri reševanju in odzivnosti na probleme.
Med organizacijske povezave omogočajo izrabo prednosti novih tehnologij, proizvodov in
oskrbovanje večjih trgov. Podjetja se morajo za ohranjanje odličnosti osredotočati na tista
področja, kjer dosegajo konkurenčno prednost (Dimovski et al., 2005, str. 139).
Organizacija učenja velja za najbolj pomembno vprašanje v sodobnih menedžerskih
literaturah. Organizacijska uspešnost poudarja interese delničarjev, zaposlenih, kupcev in
tudi dobaviteljev.
Na znanju temelječega gospodarstva, kjer imata informacije in znanje ključno vlogo, je
pomembno, da se okrepi sistematično prizadevanje za dosego organizacijskega učenja na
višji ravni. Podjetjem, ki upravljajo razvoj organizacijskega učenja na višji ravni v smislu
večjega zaupanja zaposlenih v vodstvo, dajeta višja učinkovitost organizacije dela višje
stopnje zavezanosti zaposlenih, nižje stroške dela na zaposlenega v primerjavi s
povprečjem v industriji. Vse to vpliva na dobiček podjetja. Dobljeni rezultati morajo imeti
odmeven učinek skozi celotno sodobno paradigmo procesa upravljanja. V fazi načrtovanja
se mora upoštevati cilje zaposlenih, ki so zelo pomembna skupina delničarjev (Škerlevaj,
Dimovski, 2006, str. 75-90).
Proces strateškega menedžmenta je proces oblikovanja, uresničevanja in ovrednotenja
strategije. Zadnji element procesa strateškega menedžmenta je implementacija strategij.
Analiza SWOT, je orodje, ki podjetju pomaga oblikovati celotno strategijo, usmerjeno k
stalnemu učenju, na podlagi analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Strateški
dokumenti; poslanstvo, vizija in oblikovanje strategije so temelj procesa strateškega
menedžmenta. Ko podjetju strategija ne omogoča več doseganja konkurenčne prednosti,
je potrebno uporabiti strateška orodja in preučiti spremembe in ponovno oblikovati
strategijo (Dimovski et al., 2005, str. 140-141).
Slovenski inštitut za učenje podjetja (SILE), je bil registriran kot neprofitni zavod januarja
2001. Ustanovljen je bil za večji razcvet 18 slovenskih podjetij z namenom razvoja
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koncepta učeče se organizacije (LO) ter razširitvi koncepta upravljanja znanja (KM), da
postane redna praksa v slovenskih podjetjih.
Slovenska SILE danes igra vodilno vlogo v družbi znanja, povezovanja in distribucije učnih
praks. SILE operativne politike gradijo na procesu stalnega izboljševanja poslovne
učinkovitosti s pomočjo nenehnega razvoja tako posameznikov kot ekip (Dimovski,
Penger, 2004, str. 17).
Pri postavljanju temeljev je potrebna zavest vseh zaposlenih v podjetju, zato se morajo v
podjetju zavedati, preden postanejo učeče se podjetje, da se je potrebno učiti. Učenje je
potrebno na vseh ravneh, ne samo menedžerjem. Po sprejemu odločitve po spremembi,
postane podjetje odgovorno za izvajanje teh sprememb (Raos, 2002, str., 176).

4.1.1

PODPORA VRHNJEGA MENEDŽMENTA K IMPLEMENTACIJI SPREMEMB

Razlogi za implementacijo sprememb: večji tržni delež, maksimiranje dobička, dolgoročno
preživetje, rast in učenje organizacije, povečati varnost delovnih mest, spopasti se s
konkurenčnim pritiskom. Proces sprememb se mora začeti pri vrhnjem menedžmentu, ki
mora verjeti in podpirati spremembe ter v proces sprememb čim prej vključiti vse
zaposlene (Dimovski et al., 2005, str. 142).
Tipi organizacijskih sprememb v učeči organizaciji (Dimovski et al., 2005, str. 143-144):

Tehnološke spremembe:
-

-

Spremembe pri proizvodih ali storitvah; produktna inovacija je način prilagajanja
na spremembe trga, tehnologije in konkurence, za neuspeh proizvoda je krivo
nezadostno sodelovanje med oddelki.
Strukturne spremembe; vse spremembe v poslovodenju organizacije, od vrha
navzdol.
Spremembe v kulturi; spremembe v miselnem okvirju ljudi z usposabljanjem in
stalnim učenjem.

Organizacija mora določiti strategijo za izboljšanje procesov, uvesti metodologijo izboljšav
in spremeniti organizacijsko strukturo. Pri uvajanju sprememb je potrebno, da vsakdo
čuti, da je sprememba v učečo organizacijo potrebna, organizacija mora imeti vizijo, kako
bodo spremembe vplivale nanjo in vsakdo se mora zavedati svojega deleža. Vsi morajo
biti seznanjeni z vplivi sprememb, usposobljeni za poslovanje, vzpostaviti je potrebno
sistem vrednotenja in spremljanja informacij(Dimovski, et al., 2005, str. 144-146).
V planu spreminjanja notranje organizacijske kulture moramo upoštevati, da morajo člani
tima oblikovati vizijo sprememb notranjega okolja za uresničevanje učeče organizacije,
določiti kazalnike za analizo izboljšav, dolgoročni in kratkoročni akcijski plan, menedžment
mora biti sposoben voditi organizacijo skozi vse faze sprememb od obstoječega stanja,
prehoda v učečo se organizacijo do prihodnjega stanja, potrebno je primerno usmerjati
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tudi odpor proti spremembam, dokler se odpor ne konča, zaposleni morajo poznati nove
obveznosti.
Organizacijske kulture se ne da spremeniti, temveč morejo vsi zaposleni sprejeti
prednosti, ki jih bo sprememba prinesla (Dimovski et al., 2005, str. 148), nato je potrebno
oblikovati strateški tim za spremembe, ki bo spremljal izboljšave pri razvoju v učečo
organizacijo, pripravil akcijski načrt, s katerim se določijo cilji, določil kazalnike za
merjenje uspešnosti poslovanja ter določil želeno prihodnje stanje poslovnih potreb.
(Dimovski in dr., 2005,str. 149).

Oblikovanje strateškega tima za spremembe
Podjetja v začetni fazi implementacije ustanovijo strateški tim za spremembe k
udejanjanju učeče se organizacije. Vodi ga najvišji predstavnik organizacije, ki ima lahko
pomočnika, člani so vsi, ki neposredno poročajo predsedniku. V organizaciji z velikim
številom zaposlenih je smiselno uvesti še nadzorni svet in predstavnike sindikatov. Tim
mora v oblikovanje strategije čim prej vključiti vse zaposlene. Glavna naloga tima je
spremljanje in merjenje izboljšav pri razvoju v učečo organizacijo. Pripraviti morajo
akcijski načrt in kazalnike za merjenje uspešnosti poslovanja. Namen akcijskega načrta je,
da določi smer učeče se organizacije v prihodnosti, vpliva na oblikovanje pričakovanj ter
definira potrebne aktivnosti znotraj elementov modela (Dimovski et al., 2005, str. 150).

Akcijski načrt za implementacijo učečega se podjetja ima naslednje namene
(Dimovski et al., 2005, str. 151):
-

opredeli smer razvoja učečega se podjetja
vpliva in oblikuje pričakovanja podjetja
določi aktivnosti v posameznih elementih modela.

Z akcijskim načrtom si člani podjetja določijo cilje v skladu s svojimi pričakovanji in ki jih
pričakujejo od podjetja npr. povečanje poslovnega deleža na tržišču.
Posamezne aktivnosti mora podjetje določiti v svojih aktih kot so strategija, vizija,
poslanstvo podjetja in določiti višino namenjenih finančnih sredstev za izvedbo
implementacije učečega se podjetja v svojo družbo.

4.1.2

OCENA ŽELENIH POSLOVNIH POTREB POSLOVANJA

Strateški tim za spremembe mora oceniti tudi želeno prihodnje stanje poslovnih potreb,
kar omogoča, da se zgradi ustrezno podporno okolje. Ključnega pomena sta poslanstvo in
vizija. Menedžment mora oblikovati jasno vizijo, ki je odraz vrednosti in prepričanj, višji
menedžment pa pripravi program za uresničitev (Dimovski et al., 2005, str. 153).

22

Učeča podjetja temeljijo na enakosti, vsem dostopnih informacijah, nizki stopnji hiarhije in
organizacijski kulturi, ki spodbuja prilagodljivost, sodelovanje in nove načine razmišljanja,
odstranjujejo vse nepotrebne poslovne aktivnosti iz poslovnih procesov, delujejo k večji
produktivnosti, prodaji in zadovoljstvu zaposlenih ter se prilagajajo kupcu. Za njih je
značilen širok kontrolni razpon z opolnomočenjem vseh zaposlenih in sploščena
organizacijska struktura (Dimovski e tal., 2005, str. 155).

4.2

IZGRADNJA PODPORNIH OKOLIJ

Za podporo skupinskemu delu je nujna primerna tehnologija, saj ročna obdelava
informacij zaradi prevelike količine informacij, pomanjkanja časa in negotovosti, ni
mogoča. Najpomembnejše podporno okolje učeče organizacije je informacijskokomunikacijska tehnologija. Najbolj pogost sistem za podporo odločanju znotraj
organizacije je intranet, ki omogoča hiter pretok informacij ter s tem olajša odločanje.
Internet pa omogoča dostop do globalne baze podatkov, s čimer organizacijo povezuje z
drugimi organizacijami in okoljem (Dimovski et al., 2005, str. 158).
Učeče se organizacije imajo timsko strukturo. Preko timskega dela in sestankov
organizacija ustvarja zakladnico znanj in iniciativ, kar omogoča pravočasne odzive
podjetja na spremenjene okoliščine ter dolgoročno preživetje. Zaradi globalnega okolja je
pomembno virtualno timsko delo, ki omogoča hitro usklajevanje, krajše časovne cikle,
znižanje transportnih stroškov, manjšo potrebo po zaposlenih (Dimovski et al., 2005, str.
160-162).

4.2.1

OBLIKOVANJE INICIATIV

V podjetjih gre za nov projekt, ki zaposlenim ni znan, zato je potrebno k izvajanju
projekta učečega podjetja pravilno pristopiti. Predvsem je potrebno prepričati zaposlene in
zagotoviti vire financiranja ter podporo vrhnjega menedžerja. Iz prakse lahko rečemo, da
je podporo lažje pridobiti za pilotski projekt, kot pa za projekt učečega se podjetja v
celotnem obsegu.

Pri vzpostavljanju učeče organizacije je pomemben pravilen pristop; podjetja z bolj
razvitim sistemom organizacijskega učenja dosegajo boljšo dobičkonosnost, dodano
vrednost in boljše odnose med zaposlenimi, dobavitelji in strankami. V koristnost učeče se
organizacije zaposlene najbolj prepriča pilotski projekt, za kar je potreben kapital in drugi
viri, kot so informacijska komunikacijska tehnologija in čas. Pri oblikovanju iniciativ je
potrebna podpora vrhnjega menedžmenta. V velikih organizacijah je pilotski načrt nujen,
medtem ko je v manjših smiselna celovita uvedba. Slovenska podjetja so večinoma
manjša, zato bolj prilagodljiva in je smiselno načrt izvajati v celotni organizaciji (Dimovski
et al., 2005, str. 164).
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Implementacija pilotskega projekta se izvaja v naslednjih korakih (Dimovski et al., 2005,
str. 165):
-

po pregledu obstoječih načrtov, se je potrebno odločiti za najprimernejšega in
pregledati nenapisane vire in zunanje svetovalce;
takoj je potrebno vključiti končne uporabnike;
za okolje, kjer se bo pilotski načrt izvedel, izberemo najbolj naklonjeno
organizacijsko enoto, od katere lahko pričakujemo največ koristi;
z reklamo projekta moramo doseči, da seznanimo zaposlene s koristnostjo
projekta;
načrt je na koncu potrebno uvesti v celotni organizaciji.

»Organizacija lahko pristopi k učenju na »pilotnem projektu«, ki ima običajno pet sestavin
(Jaklič, 206,str. 23):
1. Izbor problema, ki je pomemben, nujen, brez rešitve do sedaj, ne nujno najtežji
oziroma kjer obstaja možnost rešitve.
2. Oblikovanje skupine ljudi ( 4-8 »različnih« ljudi, med katerimi je vsaj nekaj takih,
ki so s problemom seznanjeni).
3. Izbor vprašanj: odpreti je potrebno prava vprašanja, na podlagi katerih gradimo
sistemsko razmišljanje in kohezivnost skupine. Pri delu skupine se je potrebno
držati pravila, da so na začetku pomembnejša vprašanja in refleksije ter šele nato
odgovori.
4. Akcija: skupina mora imeti pooblastilo za akcijo.
5. Učenje in vloga »trenerja« za akcijsko učenje. Trener mora imeti moč
posredovanja, vendar ni tam zaradi vsebine, ki je odgovornost članov, ampak je
kot usmerjevalec učenja, išče možnosti učenja za celotno organizacijo in je
moderator v procesu učenja.«
Za uresničevanje učečega se podjetja je pomembna inovacijska dejavnost.
Inovacijska dejavnost je del uresničevanja učeče se organizacije z nenehnim dajanjem
predlogov. Z nenehnimi malimi spremembami dosežemo pomembno konkurenčno
prednost, ki vodijo v kakovost (Dimovski et al., 2005, str. 165-166).
Mali koristni predlogi so del projekta TIM 2000, ki na podlagi metode dvajsetih ključev
vključujejo vse zaposlene v podjetju in z njimi doseže koristno izboljšavo, zato jo
zaposleni vpiše v aplikacijo »mali koristni razlogi« in ko bo uvedena, bo zanjo nagrajen.
Postopek obravnavanja malega koristnega predloga se začne s pisnim predlogom, kjer
predmet pojasni in izroči vodji, ki predlog obravnava, sprejet predlog je dolžan čim prej
uporabiti, vse sprejete in zavrnjene predloge referent vpiše v knjigo malih predlogov in o
njih obvešča odgovornega vodjo projekta TIM 2000, referent na koncu evidentira
nagrajene koristne predloge,
obvesti njihove avtorje in pošlje nalog za izplačila
ustreznemu oddelku.

24

Skrb vzbujajoče je, da je inovativnih predelovalnih podjetij v Sloveniji zelo malo, manj kot
v Evropski uniji, predvsem zaradi pomanjkanja financ in visoko izobražene delovne sile,
velikih tveganj in pomanjkanja informacij (Dimovski et al., 2005, str. 168-169).

4.2.2

IZGRADNJA DREVESA MENEDŽMENTA ZNANJA V UČEČI ORGANIZACIJI

Peter Senge, višji predavatelj na Messchusetts institutu pravi, da so razvili metaforo za
znanje, ki temelji na podobi drevesa. Korenine drevesa so kot teorija, saj so globoko pod
površino in traja dolgo časa da se razvije. Zdravje drevesa je odvisno od zdravja
koreninskega sistema. Veje so kot metode, orodja in ljudje. Ljudje morajo kopati globoko
za reševanje pomembnih problemov. Sadje drevesa je praktično znanje. Učenje usposobi
ljudi, da so sposobni narediti nekaj kar prej niso mogli. Drevo je tudi sistem, ki proizvede
več dreves, v primeru učečega se podjetja pa več usposobljenih ljudi. Da drevo raste, je
potrebna energija, energijo ustvarja sistem in je kot sonce, rast znanja v podjetju je
odvisno od človeškega duha. V sredini, kjer so ljudje nagnjeni k spremembam in imajo
več človeškega duha, bodo ti deli organizacije dosegli hitrejši napredek kot drugi
(Fulmer,1998, str. 33-42).

Struktura menedžmenta znanja je osrednja disciplina za uvedbo učeče se organizacije, je
osrednje organizacijsko podporno okolje s štirimi dimenzijami, na katerih se gradi učeča
organizacija (Jashapara, 2004, v Dimovski et.al. 2005):
-

organizacijska kultura,
strategija,
sistemi in tehnologija in
organizacijsko učenje.

Menedžment znanja v širšem smislu zajema (Dimovski et al., 2005 str. 174-175):
-

intelektualni kapital,
orodja in tehnike za poslovodenje znanja,
tehnološki podporni steber za udejanjenje učeče organizacije,
organizacijsko učenje,
menedžment sprememb in podporno okolje za proces poslovodenja strateškega
menedžmenta v učeči organizaciji.

Aktivnosti menedžmenta znanja v smislu podpore okolja skupni strategiji učečega se
podjetja so (Dimovski et al., 2005 str. 175):
-

dialog,
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-

razprava,
aktivnosti za prenos eksplicitnih in implicitnih znanj.

»Odnos med disciplino menedžmenta znanja in učečo organizacijo lahko opišemo, kot
razmerje med podpornim okoljem in modelom učeče se organizacije« (Dimovski et al.,
2005 str. 176).
Pri izgradnji drevesa menedžmenta znanja ima pomembno vlogo informacijski tehnologija,
ki omogoča prenos informacij, ki so potrebne za različne odločitve.
V učečih se podjetjih se uporabljajo različni informacijski sistemi, ki omogočajo podporo
pri odločanju menedžmentu.
»V praksi so najbolj uporabljeni podporni sistemi: izvršilni podporni sistemi za vrhnji
menedžment; menedžerski informacijski sistemi za srednji menedžment; znanstveni
delovni sistem za profesionalno tehnično osebje; sistemi za avtomatizacijo pisarniškega
poslovanja, ki so namenjeni administrativnemu osebju, ter transakcijsko-procesni sistemi
za operativno osebje in nadzornike.« (Goronja, 2009, str. 219).
»Menedžment znanja poudarja pomembno dejstvo, da je znanje dobrina, ki se neprestano
preoblikuje in spreminja ter zahteva nenehno akcijo. Po zakonu uporabe namreč vrlina,
sposobnost in dar uplahnejo, zakrnijo in celo izginejo, če jih ne uporabljamo, raba pa jih
spodbuja, krepi in množi. Menedžment znanja temelji tudi na osebni odgovornosti: vsak je
sam odgovoren za svoje vedenje in ravnanje, kar pomeni, da je vzroke za (ne)uspeh
vedno treba začeti iskati pri sebi.
Menedžment znanja v ospredje postavlja človeka kot vir in vrednost.
Menedžment znanja je orodje za povečanje vrednosti znanja, kar pomeni uveljavljanje
znanja v organizaciji s kadrovanjem, motiviranjem, komuniciranjem, vodenjem in
preverjanjem s skladnostjo znanja med uveljavljenim in načrtovanim znanjem.
Menedžment znanja daje vrednost znanju, informacijskim storitvam in virom ter omogoča,
da organizacija svoje spretnosti, izkušnje, znanje in procese – torej intelektualno aktivo –
učinkovito, ustvarjalno in dosledno uporabi.«(Možina, 2009, str. 5).

4.2.3

VLOGA IN ANALIZA SOCIALNIH MREŽ KOT PODPORNEGA OKOLJA ZA
UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE

Cilj socialnih mrež je vzpostavitev komunikacije med posamezniki oz. skupinami, ki imajo
različne interese. Z analizo socialnih mrež opazujemo poti in odnose med posamezniki in
skupinami v organizaciji.
Učenje preko socialnih mrež se izvaja s pomočjo informacijske tehnologije in zagotavlja
podporo pri prenosu znanj. Učenje mora biti obravnavano kot sodelovanje skupnosti, v
praksi z nemotenim pretokom znanja med zaposlenimi. Socialno omrežje je močno orodje

26

za prenos znanja in pridobivanje informacij zaposlenih v podjetjih (Škerlevaj, el. tal. 2010,
str. 30).
Sodobna podjetja preko socialnih mrež ugotavljajo vrednost socialnega kapitala in na
podlagi teh vrednosti razvijajo indikatorje, s katerimi se ovrednotijo naložbe v znanje.
Analiza socialnih mrež se ukvarja s kartiranjem in merjenjem odnosov in tokov med
posamezniki, skupinami, organizacijami, računalniki in drugimi entitetami, ki obdelujejo
informacije in znanje, kar omogoča vizualno in matematično analizo medsebojnih
odnosov, kar se pogosto uporablja pri menedžerskem svetovanju.
Za razumevanje socialne mreže je potrebno ovrednotiti položaj posameznega akterja v
mreži oz. centralnost posameznega vozlišča, kar da informacijo o njegovem položaju in
pomenu v mreži. Visoko centralizirane mreže obvladuje eno ali dve vozlišči, če je oz. sta
taki vozlišči odstranjene iz mreže je njihovo delovanje onemogočeno, manj centralizirane
mreže so odpornejše na naključne napake njenih članov, saj se kljub pretrganim
povezavam med nekaterimi vozlišči ohrani zadovoljivo komuniciranje (Dimovski et al.,
2005, str. 177).
Chan in Liebowitz (2006) in Liebowitz (2007) priznavata analizo omrežja kot orodje za
preiskavo tokov znanja, proizvedenega v podjetju. Omrežje lahko pomaga pojasniti, kako
se ideja ali znanje lahko proizvaja in širi preko medsebojnih stikov (Sanchez, 2010, str.
11-29).

4.2.4

IZGRADNJA ZAKLADNICE ZNANJ IN SPOSOBNOSTI

Namen organizacijskega učenja je ustvarjanje organizacijskega znanja, za kar je nujno
graditi zakladnico znanj in sposobnosti. Menedžment ima v organizaciji vlogo
poslovodenja virov znanj in je hkrati vir tudi sam. Nova znanja podjetju omogočajo
pravočasne odzive na spremenjene okoliščine.
Menedžment učeče se organizacije mora oblikovati zakladnico menedžerskih znanj in
sposobnosti, jo poslovoditi in širiti na treh ravneh organizacijskega znanja:
-

na znanju posameznika,
po področjih organizacije,
po specifičnosti znanj.

Večja kot je organizacija, širši je razpon znanj, manjša je organizacija, bolj so komponente
zgoščene v osrednji menedžerski ravni. Večja kot je organizacija, pomembnejša je
zakladnica znanj in sposobnost menedžmenta.
»Osnovne komponente znanj se na najvišji ravni združujejo v domene znanj, ki jih
menedžment potrebuje za izvedbo posameznih nalog.« Ločimo štiri domene znanj:
funkcijska, tehnična, organizacijska in strateška znanja. Zakladnica znanj nastaja preko
sestankov in timskega dela, ki omogočajo združevanje znanj. Za usklajevanje prizadevanj
in iniciativ skrbita menedžer znanja in menedžer učenja. Prvi je član vrhnjega
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menedžmenta in skrbi za ustvarjanje in uporabo znanja, drugi pa spodbuja učenje in
izobraževanje. Prvo linijski menedžment se osredotoča na to zakaj in kako nekaj narediti
in kdo bo to naredil, srednji menedžment usklajuje zmožnosti, sposobnosti in znanja
podjetja, vrhnji menedžment zaokroži vsa integrirana znanja in vse omejitve in
sposobnosti, kar je nujno za dolgoročno preživetje (Dimovski et al., 2005, str. 179-181).
Zemljevid znanja je virtualni prikaz znanja in odnosov med zaposlenimi, omogoča
učinkovito komunikacijo in dostop do organizacijskega znanja. »Kartiranje znanja je
povezovanje delčkov znanja in informacij ki ustvarja dodano vrednost oziroma novo
znanje.« S kartiranjem odkrijemo znanja, ki so bila neizkoriščena in manjkajoča znanja, ki
so potrebna. Zemljevid mora biti pregleden, vsebuje samo najpomembnejše informacije in
vsebuje povezave do podrobnejših informacij. Kartiranje je potrebno podrobno načrtovati.
Zemljevid znanja omogoča hitrejše prenašanje znanja po organizaciji. Zemljevid je treba
stalno posodabljati in prilagajati spremembam. Kartiranje vsebuje: lokacijo, dokumente
(Dimovski et al., 2005, str. 185).

Slika 6: Zakladnica menedžerskih znanj in sposobnosti v učeči se organizaciji

Vir: Sanchez, 2003 v: Dimovski (2005, str. 180)

4.2.5

ZAGOTOVITEV
TEHNOLOGIJ

PODPORE

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH

Od sistemov za podporo skupinskemu delu je najbolj razširjen intranet. Informacijskakomunikacijska tehnologija je za učečo organizacijo nujna, saj ročna obdelava informacij
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ni možna zaradi prevelike količine informacij, pomanjkanja časa, negotovosti. Poznamo
štiri glavne tehnologije sistemov za podporo menedžerjem: sistemi za podporo odločanju,
izvršilni informacijski sistemi, programska oprema za skupinsko delo in inteligentni sistemi
(Dimovski et al., 2005, 187-188).

Sistemi za podporo odločanja imajo nekatere od navedenih značilnosti (Dimovski et al.,
2005, str. 189):
-

DSS je podpora menedžerjem na vseh hierarhičnih ravneh;
podpira več med seboj odvisnih ali zaporednih odločitev;
podpira vse faze procesa odločanja;
možnost spreminjanja v skladu s posameznikovimi potrebami in spreminjajočimi
pogoji;
preprost za narediti in enostaven za uporabo;
spodbuja učenje, kar vodi v nove zahteve in nadgradnjo sistema;
po navadi uporablja modele, ki so standardni ali prilagojeni uporabniku;
omogoča izvajanje analize občutljivosti (analiza kaj, če in analiza iskanja cilja).

Analiza občutljivosti proučuje vplive, ki jih ima neka sprememba enega modela na
drugega. Pri analizi občutljivosti se največkrat opazuje vpliv spremembe spremenljivk
inputa na spremenljivke outputa, ker omogoča sistemu prilagajanje spremenjenim
pogojem in zahtevam procesu odločanja. Poveča zaupanje uporabnikov v model odločanja
(Dimovski et al., 2005, str. 189).

Sistemi za podporo odločanja imajo tudi podsisteme, ki služijo za ravnanje s podatki,
modeli in uporabniški vmesnik (Dimovski et al., 2005, str. 188-190):
-

podsistem za ravnanje s podatki vključuje bazo podatkov ali skladišče podatkov;
uporabniški vmesnik pa nam služi za komunikacijo med posameznikom in
sistemom podpore odločanja;
podsistem za ravnanje z modeli je zbirka finančnih, statističnih in matematičnih
programov, ki sistemu omogočajo analizo.

Za dobre in uspešne poslovne odločitve so potrebne sveže, kakovostne in hitre
informacije, kar terja od menedžerjev nenehno vlaganje v informacijsko tehnologijo, ki
bo omogočala ustrezno komunikacijo med vsemi akterji učečega se podjetja.
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4.3

OBLIKOVANJE CELOVITE
STRATEŠKIH CILJEV

STRATEGIJE

IN

IDENTIFIKACIJA

Ključ do uspeha je dobro oblikovana strategija in tudi pri uvedbi učečega se podjetja
velja, da mora menedžment skrbno pripraviti in oblikovati strategijo. Strategija spada
med pomembnejše funkcije pri uvedbi učečega se podjetja in je temelj drugim funkcijam.
V današnjih časih se učeča se podjetja odločajo za decentralizirano planiranje in v ta
proces vključujejo zaposlene na vseh ravneh podjetja, kar povečuje zaupanje zaposlenih.
»Planiranje najpomembnejše funkcije v procesu menedžmenta učeče se organizacije«
(Dimovski et al., 2005, str. 195).
4.3.1

OBLIKOVANJE STRATEŠKIH CILJEV, VIZIJE, POSLANSTVA IN PLANOV

Cilj podjetja pomeni produkt, ki ga želi ustvariti. Vsak cilj ima plan, kako to doseči. Z
planom, ki ima obliko načrta, natančneje opišemo aktivnosti za uresničitev ciljev.
Cilji so nujni v vseh dejavnostih podjetja, katerih rezultati odločilno vplivajo na obstoj in
razvoj podjetja (Drucker, 2001, v Dimovski et al., 2005, str. 201).
Vizija pomeni videnje podjetja v prihodnosti, lahko bi to poimenovali kot dolgoročne cilje
podjetja.
»Za učečo se organizacijo je skupna vizija ključna, saj omogoča, da se vsa energija in
pozornost usmerita v učenje. Od adaptivnega učenja se preide na generativno učenje –
razširjanje lastne sposobnosti ustvarjanja«(Gorišek, 2011, str. 101).
Izkušnje zaposlenih v podjetjih preko skupinskega učenja in strateškega planiranja
soustvarjajo skupno vizijo (Woude, 2005, str. 26).
Poslanstvo podjetja je v bistvu njena dejavnost, ki je tudi razlog za njeno ustanovitev.
Poslanstvo lahko zapišemo v listino, ki je javna.
Planiranje se začne s poslanstvom in opredelitvijo poslanstva ter strateških ciljev. »
Poslanstvo je razlog zaradi katerega organizacija sploh obstaja.« (Dimovski et al., 2005,
str. 200).
»Planiranje pomeni postavljanje ciljev organizacije in določanje sredstev za njihovo
uresničitev.« (Dimovski et al., 2005, str. 200).
4.3.2

PROCES PLANIRANJA UČEČE SE ORGANIZACIJE

Proces planiranja učeče se organizacije se spreminja, tako da sedaj poteka na vseh
ravneh učečega se podjetja.
V tradicionalnem pristopu so obstajale skupine specialistov za planiranje, ki niso dovolj
dobro poznale realnosti, zato moderni pristopi centralne planske oddelke opuščajo in jih
nadomeščajo z decentraliziranim planskim osebjem oz. v planiranje vključujejo vse
zaposlene.
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Klasično taktično planiranje temelji na postavljanju fiksnih ciljev in se izvaja ne glede na
posledice. Ne upošteva potreb kupcev in je neinovativen.
Modernejši pristopi k planiranju v učečem se podjetju težijo k sodelovanju vseh zaposlenih
pri planiranju ciljev in sredstev za njihovo uresničitev.
Učeče se podjetje bi moralo pri procesu planiranja upoštevati naslednja pravila (Dimovski,
et al. 2005, str. 205):
-

4.3.3

Močno poslanstvo, ki krepi pripadnost, motivacijo in je vodilo za planiranje in
sprejemanje odločitev.
Postavljanje prožnih ciljev, ki so ambiciozni, jasni in polni domišljije, ki služijo kot
generator razvoja.
Ustvariti je treba okolje, ki spodbuja učenje, ki je osrednja vrednota v učeči se
organizaciji in je pot kreativnosti in učenju.
Določiti nove vloge planskega osebja, ki s svojimi znanji pomaga pri oblikovanju
ciljev.
Stalne izboljšave naj postanejo način življenja, saj s tem zaposlene vključujemo v
proces planiranja in stalnega izobraževanja ter povečujemo sposobnost podjetja.
Planiranje se vedno začne in konča na vrhu. Vrhnji menedžerji morajo opredeliti
poslanstvo in ogrodje za planiranje in postavljanje ciljev.
OBLIKOVANJE CELOVITE POSLOVNE IN FUNKCIJSKE STRATEGIJE

Strateški menedžment mora v zvezi z oblikovanjem in implementacijo strategije sprejeti
seznam odločitev in dejanj, da se bo podjetje lahko prilagajalo spremembam v okolju in
ne glede na spremembe doseglo svoje cilje.
V hitro spreminjajoči se ekonomiji so najbolj uspešne hibridne strategije, ki temeljijo na
tehnološko podprtem poslovanju. Hibridna strategija je računalniško podprta tako, da
omogoča diferenciacijo in nizke stroške hkrati, to omogoča doseganje konkurenčne
prednosti(Dimovski et al., 2005, str. 221).
V mednarodnem okolju obstajata dve vrsti strategij - kooperativne in tekmovalne. V
določenih situacijah je ustreznejše sodelovanje kot tekmovanje, saj si tako partnerji
posredujejo več podatkov in si znižajo stroške (Dimovski et al., 2005, str. 222).
4.3.4

USTVARJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE SKOZI ORGANIZACIJSKE
PROCESE UČENJA

Razlika med organizacijskim učenjem in učečo se organizacijo je v tem, da je
organizacijsko učenje preučevanje procesov učenja v podjetjih, učeče se podjetje pa je
idealna oblika podjetja, ki ima sposobnost uspešnega učenja (Škerlavaj in Dimovski,
2009, str. 9).

Pri ustvarjanju učeče se organizacije je potrebno zarisati proces organizacijskega učenja
po korakih pridobivanja razlage in uporabe informacij.
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Organizacija se uči - Garvinove prakse aktivnega učenja organizacije (Garvin, 2000, v
Dimovski et al., 2005, str. 223):
-

Obveščenost (zbiranje obvestil, iskanje, poizvedovanje, opazovanje);
Izkušnje (učenje je usmerjeno v preteklost in organizacija se uči iz dogodkov iz
preteklih aktivnosti);
eksperimentiranje (je usmerjeno v prihodnost in podjetje gleda naprej in preizkuša
nove teorije).

Organizacija mora za sprejemanje učinkovitih odločitev imeti kakovostne in verodostojne
informacije. Zato moramo zbirati informacije, ki so javno dostopne ali jih legalno
prejmemo od posameznikov. Informacije iščemo preko formalnih in neformalnih virov,
predvsem preko opazovanja. Če pa informacije niso na voljo oz. so nepopolne, moramo o
njih poizvedovati (Dimovski et al., 2005, str. 224).
Preden vodstvo podjetja doseže strateške, razvojne in naložbene odločitve, lahko
neprekinjen proces učenja pomaga pri planiranju in odločanju o najbolj pomembnih
problemih, s katerimi se sooča njihova organizacija (Harris, 2013, str, 3).
Znanja pridobljena z lastno udeležbo, s ponavljanjem in izpostavljenostjo, omogočajo
razvijanje novih sposobnosti. S pregledom ukrepov v preteklosti se lahko izognemo
napakam, saj že poznamo učinkovite in neučinkovite ukrepe (Dimovski et al., 2005, str.
225).
Pri procesu organizacijskega učenja se uporabljajo različni načini zbiranja informacij in
tako je zanimivo, da malezijska podjetja uporabljajo več formalnih poti (pisni
memorandumi, odbori, posebna poročila itn.), medtem ko se slovenski in hrvaški
menedžerji pri poskusu razumevanja pomena pridobljenih informacij pogosteje odločajo
za osebne stike in neformalne timske sestanke ( Mok Kim Man in dr. 2007, str. 111).
Raziskovalni eksperimenti nam pomagajo zbrati vtise in ustvariti sliko o okolju, v katerem
deluje podjetje. Menedžerjem so v pomoč in odločitvah, s katerimi se odzovejo na
neznane inovacije in kako pridobiti potrebne informacije za odločanje. Gre za proces
poskušanja in učenja, ki je sestavljen iz naslednjih štirih elementov (Dimovski et al., 2005,
str. 226):
-

4.3.5

začetek,
ena ali več povratnih zank,
proces za hitro preoblikovanje,
pravilo o zaustavitvi, da ne bi postopek trajal v nedogled.

PRILAGODITEV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE STRATEGIJE UČEČE SE
ORGANIZACIJE

Učeča organizacija je inovativna in prilagodljiva, sestavljena iz majhnih timov, ki se hitro
odzivajo. Takšna organizacija je primerna za hitro spreminjajoče se okolje. »Učeča se
podjetja si postavljajo strateške cilje, grajene na diferenciaciji, inovacijah in
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prilagodljivosti. Organizacije se morajo v hitro spreminjajočem okolju zavedati, da preživi
najhitrejši, zato je potrebno odstraniti birokratske ovire, organizacijska struktura se mora
sploščiti, kontrolni razpon razširiti, kar omogoča vzpostavitev novega načina dela(Dimovski
et al., 2005, str. 229- 230).
Temeljno vprašanje učeče se organizacije je, kako se prilagoditi spremembam v
turbolentnem okolju. Prilagajanje zahteva razvoj znanja o okoljskih razmerah, poiskati
načine pridobivanja informacij o programu učinkovitosti iz njihovih interesnih skupnosti z
namenom, da delo bolje opravijo (Andrew Giacomazzi, John P. Crank, 2009, str. 351).

4.4

PROCES VODENJA PRI OBLIKOVANJU
ORGANIZACIJSKEGA ZNANJA

KLIME

ZA

ŠIRJENJE

Vodja mora graditi v podjetju pozitivno klimo, saj s tem ustvarja dobre pogoje dela.
Spodbujati mora zaposlene in jim dvigovati samozavest, saj jim s tem pomaga pri
njihovem osebnem razvoju. S pozitivno klimo v podjetju dosežemo boljše rezultate.
Ključnost vodij je, da izkoristijo znanje in sposobnosti vsakega posameznika v učečem se
podjetju. Vodje morajo spodbujati in motivirati posameznika za učenje. Vodje oblikujejo
forume za učenje, to so dogodki namenjeni pospeševanju učenja, ki nakazujejo
menedžerske podpore uresničevanju koncepta učečega se podjetja. Ustvariti morajo klimo
za implementacijo učečega se podjetja. Za spodbujanje aktivnega učenja morajo
uporabljati metode spraševanja, poslušanja in odgovarjanja (Dimovski et al., 2005, str.
231-232).
Osrednjo vlogo v učeči organizaciji ima projektni menedžment, ki dela v timih in
projektno. Njihova naloga je doseči nek cilj s točno določenimi sredstvi in v določenem
času (Dimovski et al., 2005, str. 236-238).
Naloga nižjega menedžmenta je poslovodenje dobrih odnosov z zaposlenimi, ki niso
menedžment in skrbi za učinkovito izvajanje pravil in postopkov v proizvodnji.
Za uspešno uvedbo učeče se organizacije je pomembno uvesti participativni slog vodenja,
ki temelji na timskem delu (Dimovski et al., 2005, str. 238).
Pomembna je večfunkcijska sestava tima, ki omogoča odprta in različna mnenja, saj se
samo s tem zagotovi celovit pogled na probleme in rešitve (Dimovski et al., 2005, str.
239).
»Z vpeljavo sistematičnega izobraževanja v organizacije, ki sta ga poudarjala že Fayol in
Taylor, se je pojavila večja potreba po sodelovanju vseh zaposlenih v procesu odločanja v
organizaciji. Delodajalci so popustili in skupaj z delovnimi pogoji so te pravice postale
sestavni del splošnih demokratičnih pravic.« (Ovsenik, Ambrož, 2006, str. 100).
Menedžerji so odgovorni za vzpostavitev in vzdrževanje komunikacijskih kanalov v vseh
smereh (navzgor, navzdol in horizontalno) (Dimovski et al., 2005, str. 241).
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»Karizmatičen vodja ima sposobnost, da ljudi navdihuje in motivira.« Transformacijski
vodja ima sposobnost vzpodbujanja, inoviranja in sprememb ( Dimovski et al., 2005, str.
263).
Samo znanje je bistven sestavni del razvoja voditeljev. Raziskave kažejo, da morajo
posamezniki razumeti in pridobiti medosebne kompetence, da bi sodelovali v procesih
vodenja. Vodstvene sposobnosti je treba razviti ne glede ali je nekdo«naravno rojen«
vodja ali »skrit« vodja.
Vodstvo skozi fine metafore umetnosti lahko olajša zavedanje intuitivnega razumevanja,
ki omogoča razvoj vodje, da razume njihovo življenje in vodstvo na nov način (Jill L.
Lindsey, 2011, str. 56-58).
»Podpora učenja, sodelovanja in opolnomočenje zaposlenih so naloge sodobnega vodje v
učeči se organizaciji. Sodobni voditelji potrebujejo za podporo organizacijske kulture
sodelovanja zaupanje in izmenjavo informacij«(Škerlavaj, Dimovski, 2006, str. 75 – 90).

4.4.1

ZAPOSLENI

Učeča organizacija mora razviti ciljni model ravnanja z ljudmi, katerega osnovni cilj je
pritegniti kakovostne zaposlene (Dimovski et al.,2005, str. 245). Zaposlene je potrebno
planirati ter uporabiti ustrezne metode za njihov izbor (Dimovski et al., 2005 str. 246).
Tehnika izbora mora biti v ravnovesju med stroški postopka in stroški uvajanja napačnega
kandidata (Dimovski et al. 2005, str. 247). Uspešna delovna sila se nenehno razvija z
usposabljanjem in vseživljenjskim učenjem (Dimovski et al., 2005, str. 248).
Transformacijsko vodenje – razvoj zaposlenih za doseženo konkurenčnost, se doseže z
nenehnim učenjem, posamezniki morajo biti fleksibilni, sposobni, se spreminjati in
opravljati nove naloge(Dimovski et al., 2005, str. 249).
Pomembno je vseživljenjsko učenje in posameznikov razvoj(Dimovski et al., 2005, str.
250).
»Pri obvladovanju vsebinskega aspekta transakcijskih sprememb se je potrebno bolj
osredotočiti na razvijanje in vključevanje zaposlenih, upravljanje na podlagi procesov in
dejstev, na stalno učenje, inoviranje in izboljševanje ter na usmerjenost v rezultate.«
(Bukovec, 2009, str. 265).
»Uspešen menedžer naj bi sodelavce oskrbel z vsemi viri (sredstvi, delovnimi razmerami),
ki jih potrebujejo za dobro opravljanje nalog. Drugače povedano, menedžer naj bi
odstranjeval vse ovire, ki se lahko pojavijo pri delu zaposlenih.« (Možina, et. al.., 2002,
str. 30).
Konkurenčnost podjetij je v veliki meri odvisna od tega, ali jim uspe pritegniti sodelavce z
ustreznimi zmožnostmi za izvajanje svoje poslovne strategije. Hkrati mora seveda pridobiti
čim več talentov v primerjavi s svojo konkurenco. Z vidika zaposlovanja je zato zelo
pomembna privlačnost delodajalca, ki povzroči presežno povpraševanje po zaposlitvah v
določenem podjetju in tako ima podjetje večjo možnost izbire najboljših kandidatov. Zato
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uspešna podjetja svojo zaposlitveno ponudbo oblikujejo na višji ravni kot konkurenca in
vanjo poleg možnosti večjega zaslužka vključijo še zanimivo delo, možnost usposabljanja
ipd.(Zupan, 1999, str. 6).
Evropska strategija zaposlovanja je strategija polne zaposlenosti in boljših zaposlitev
za vse. Nova generacija evropskih smernic ima tri najpomembnejše cilje: polno
zaposlenost, kakovost in produktivnost na delovnem mestu ter socialno
vključenost in vključujoči trg. Cilj evropske socialne politike in politike zaposlovanja je
doseči zadovoljivo kakovost življenja in življenjskega standarda za vse prebivalce EU, in to
v dejavnem, zdravem in vsakomur prijaznem družbenem okolju.«(Pavliha, 2004, str. 1)
Ravnanje z ljudmi je pomemben dejavnik koncepta ravnanja z znanjem. Sestavljajo ga
politika kadrovanja, razvoja kariere, izobraževanja in usposabljanja ter motivacijski in
sistem nagrajevanja v podjetju, ki spodbuja in nagrajuje takšne vzorce vedenja, ki v
zaposlenih krepijo pripravljenost in željo za pridobivanje, medsebojno delitev in uporabo
znanja (Možina, 2009, str. 7).

4.4.2

MOTIVIRANJE

Na motivacijo zaposlenih vplivajo različni dejavniki. Na nekatere vplivajo nematerialne
nagrade, drugim pa več pomenijo denarne nagrade. Motivirani ljudje so uspešnejši, zato
je potrebno izbrati pravo orodje za njihovo motiviranje.
Motivacija je proces, ki spodbudi posameznika k določenemu vedenju. Motivacija je tudi
psihološko stanje posameznika, usmerjeno k izpolnitvi potrebe (Brejc, 2002, str. 55).
Zaposlene v učečem se podjetju je potrebno
dober rezultat.

motivirati, saj le na ta način dosežemo

»Napredovanje in graditev kariere je močno motivacijsko orodje« (Dimovski et al., 2005,
str. 251).
V učečih se podjetjih se opaža, da so zaposleni predani delu, ker ga z veseljem opravljajo.
Učeča se organizacija ne nagradi samo uspešnih rezultatov, temveč tudi prizadevanja, ne
glede na uspešnost inovacije (Dimovski et al., 2005, str. 253).
Učeča organizacija zaposluje kreativno posameznike, ki se želijo učiti ali z bogatimi
izkušnjami, saj je tako večja možnost za kreativne zamisli. Organizacija ima cilj
zadrževanje uspešnih kadrov, saj s tem ohranja spretnosti in znanja (Dimovski, et. al.,
2005, str. 254).
Sodobni pristopi povečujejo motivacijo z opolnomočenjem, s čimer
se omogoči
svobodnejšem izvajanje nalog, saj imajo zaposleni na voljo informacije, znanje, moč in
nagrade (Dimovski et al., 2005, str. 258).
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Potrebno je omejiti stresne situacije, izboljšati komuniciranje ter zmanjšati odpor do
sprememb, saj s povečanjem kakovosti posameznikovega življenja vplivamo na povečanje
produktivnosti organizacije (Dimovski et al., 2005, str. 260).
Največja motivacija je veselje do dela, ki ga zaposlen opravlja. »Novi izzivi, samostojno
odločanje in osebna rast postajajo pomembnejši od statusa« (Dimovski et al., 2005, str.
261).

Motivacija je pomembna aktivnost menedžmenta, s katero si menedžerji prizadevajo
prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegli dobre rezultate, pomembne za njihovo
podjetje (Dimovski, Penger in Peterlin, 2009, str. 77).
Vodstvo je odgovorno za postavitev motivacijskih sistemov, zato je Renault razvil svoj
motivacijski sistem, ki deluje v štirih osnovnih smereh (Jocou, Lucas, 1995, str. 135-137):
-

4.4.3

Določitev ambicioznih ciljev je nenadomestljivo sredstvo motivacije in napredka.
Delo v skupini se odslej priznava kot posebno primerna motivacija in učinkovitost.
Dinamični sistem pobud pri vsakomer ohranja budno sposobnost za kritike in
predloge.
Sistemi kvalifikacij in nagrajevanja naj bi omogočili dolgoročno nagraditev osebnih
prispevkov: z razvojem kariere prej kot s premijami po učinku; s plačilom po
zaslugah, vendar gledano bolj z dolgoročnega vidika kot po natančnem doseganju
posebnih ciljev; s kolektivno udeležbo pri dobičku itd.

TEHNIKE STALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN UČENJA

Ključ do dolgoročne uspešnosti podjetja je nenehno učenje v skladu s cilji podjetja.
Garvinove prakse za vodenje učenja in izobraževanj v učeči se organizaciji imajo
naslednjih pet faz (Dimovski in dr., 2005, str. 262:
Poučevanje in učenje (ne gre več za enostranski prenos snovi ampak se
razpravlja),
- Ustvarjanje priložnosti za učenje (potrebno je ustvariti priložnosti za učenje med
katere spadajo forumi za učenje, raziskovalne naloge in deljenje izkušenj),
- Oblikovanje klime učenja ( udeleženci se ne smejo bati neuspeha in potrebno jih je
spodbujati k eksperimentiranju in tveganju),
- Vodenje razprave ( ob učenju, izmenjavi izkušenj, eksperimentiranju mora potekati
dobro vodena razprava),
- Od organizacijskega do individualnega učenja (za uspešno
implementacijo
učečega se podjetja je potrebno induvidualno učenje, pri tem morajo vodje biti
vzgled).
V sodobnem gospodarstvu znanja morajo vodje upravljati spremembe kontinuiranim
učenjem.
-
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Za premagovanje
transformacijski.

sprememb

sta

primerna

dva

tipa

vodij:

karizmatičen

in

Karizmatičen vodja ima sposobnost, da ljudi navdihuje in motivira.
Transformacijski vodja ima sposobnost spodbujanja, inoviranja in zna prepričat sodelavce
v preobrazbo podjetja (Dimovski et al., 2005, str. 263).

»Na organizacijski ravni je uspešno učenje mogoče v pogojih, ki omogočajo ustrezno
informativnost posameznikov, spodbujajo dialog in praktično uresničevanje konceptov na
različnih ravneh (horizontalnih in vertikalnih) v organizaciji.« (Dimovski in Colnar, 1999,
str. 711).

Akcijsko učenje je proces, ki vključuje skupine ali skupine delovnih skupin na projektu
reševanja problemov.
Na znanstveni ravni se udeleženci ne osredotočijo samo na reševanje problema, ampak
tudi na infuzije z dodatnim poudarkom na problemih ponastavite s periodičnimi vpogledi
razpoložljivih podatkov. (Marsick, Yorks, 2000, str. 1-2).

»Programe izobraževanja v podjetju TPV d.d. izvajajo pretežno z notranjimi predavatelji.
Zaposlenim omogočajo funkcionalno izobraževanje za dvig izobrazbene strukture in jih s
plačilom šolnin spodbujajo k nadaljnjemu lastnemu razvoju. Perspektiven, razvojno
usmerjen kader spodbujajo s vključevanjem v znanstveno raziskovalne in tehnološko
razvojne projekte.«(Savšek, 2011, str. 74).

4.4.4

VZPOSTAVITEV CELOVITEGA SISTEMA POSLOVODENJA ZNANJA

Menedžment znanja je nov način razmišljanja o organiziranju in izmenjevanju
intelektualnih in ustvarjalnih virov, kar pomeni nenehno učenje in izmenjavo znanja.« Za
shranjevanje in širjenje znanja po organizaciji je potrebna informacijska tehnologija
(Dimovski et al., 2005, str. 268)
Sistem intraneta in interneta sta temelj odkritega in eksplicitnega znanja, saj se preko teh
dveh sistemov znanje združuje v baze podatkov, dostop pa je omogočen vsem
zaposlenim. Pri prenosu prekritega inplicitnega znanja pa je pomembna predvsem
človeška interakcija. S tem je omogočena uporaba obstoječega znanja in pridobivanje
novega znanja s čimer se znižujejo stroški organizacije (Dimovski et al., 2005, str. 270272).
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Slika 7: Kroženje znanja skozi informacijski sistem

Vir: Boštjan Krajnc, (2007, str. 2)

Širjenje informacij se nanaša na postopek, s katerim organizacije izmenjujejo informacije
med svojimi člani in enotami, s čimer se spodbuja učenje in pridobivanje novega znanja in
razumevanja. Na voljo morajo biti možnosti za uporabo znanja, še posebej v skupini
(Heraty, Noreen, Morley, Michael, 2008, str. 481).

4.5

OBLIKOVANJE IN IMPLEMENTACIJA UČEČE SE ORGANIZACIJE

Za uresničevanje učeče se organizacije je potrebno opolnomočenje zaposlenih,
participativno vodenje, odprta komunikacija, kultura odprtosti in zaupanja, timsko učenje.
Menedžerji v učečih organizacijah prenašajo aktivnosti in moč odločanja na podrejene
(Dimovski et al., 2005, str. 274).
K uresničevanju učeče se organizacije močno pripomore timska struktura in participativno
oblikovanje strategij, saj le s sodelovanjem zaposlenih zagotovimo, njihovo podporo
spremembam in sledenju k ciljem. Organizacijska struktura učeče se organizacije je
timska struktura po celotni organizaciji. Sodelovanje med člani mora biti tesno, med njimi
mora biti učinkovita komunikacija (Dimovski et al., 2005, str. 275-276).
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Vodja učeče se organizacije vodi demokratično, podrejene opolnomoči, spodbuja
sodelovanje, na zaposlene vpliva z ekspertno in referenčno močjo in mora imeti
sposobnost čustvene inteligence (Dimovski et al., 2005, str. 278- 279).

»Proces komuniciranja obenem zaposlenim z znanjem ponuja kontekst za učenje,
uporabo in prenos znanja. Socialne interakcije, ki jih omogoča dobro zasnovan sistem
organizacijskega komuniciranja, jih spodbujajo pri inovativnosti (Smith in Rupp, 2002) in
obenem nudijo okvir za vzdrževanje stikov z že omenjenimi profesionalnimi skupinami. Še
posebej to velja za neposredno, osebno komuniciranje.« (Nadoh, 2005, str. 3)

4.5.1

OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH

Definicije opolnomočenja so različne, nekateri avtorji jih opredeljujejo kot motivacijske
dejavnike, medsebojne odnose in tudi kot proces samoučinkovitosti.
Opolnomočenje je proces, ki v učečih se podjetjih sprošča potenciale, povečuje
ustvarjalnost in zaposlenim omogoča eksperimntiranje.
Menedžerji se zavedajo opolnomočenja v učečih se podjetjih, ker (Dimovski et al., 2005,
str. 282-284):
-

izbolšujejo proizvode in storitve,
povečuje moč podjetja,
povečuje motivacijo zaposlenih,
pomaga obdržati kakovostne kadre in njihovo znanje,
je osnova za doseganje konkurenčne prednosti.

Kompetenca je kombinacija sposobnosti, ki jo lahko posameznik uporabi za dokončanje
dane naloge. V tem hitro spreminjajočem se svetu, je kompetenca temelj trajnega
uspeha in perspektivne možnosti, organizacija poskuša doseči cilje z izgradnjo, uporabo in
vzdrževanjem kompetenc (Ollila, 2008, str. 3).

4.5.2

NARAVA VIRTUALNEGA TIMSKEGA DELA UČEČE SE ORGANIZACIJE

Teoretiki uporabljajo različne definicije pojmovanja virtualnega tima. Na splošno lahko
rečemo, da gre za sodelovanje med člani s pomočjo informacijske tehnologije.
Razlogi za njihov nastanek so različni, v našem primeru so razlog pregled nad znanjem in
prenos znanja.
Značilnost timskega dela v učeči se organizaciji je projektno delo in podpora informacijske
tehnologije.
V učečih podjetjih ima pomembno vlogo projektni menedžment, ki predstavlja nadgradnjo
timskega dela.
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Strategija učeče se organizacije se uresničuje preko projektov t.j. povezane aktivnosti, ki
imajo svoj namen in ceno.
Tveganja pri izvajanju projektov so večna stalnica, zato je potrebno z obvladovanjem
tveganj omogočiti, da bo projekt izveden v načrtovanem obsegu stroškov, časa in
kakovosti. Tveganje spodbuja kreativnost in odprtost v svetu sprememb. Menedžment
virtualnih timov je menedžment, kjer so funkcije menedžmenta postavljene v virtualno
okolje, kjer ni geografskih ali časovnih ovir (Dimovski et al., 2005, str. 292-294).

Virtualni timi so oblikovani z namenom premagovanja geografskih in časovnih ovir, člani
se redko fizično sestanejo. Zmanjšani so stroški poslovnih prostorov, potnih stroškov in
časa. Člani so povezani preko komunikacijske tehnologije. Poznamo več slogov vodenja.
Najpogosteje člani razdelijo voditeljske vloge in jih tedensko zamenjujejo. »Menedžment
najprej določi modele vedenja in komunikacijsko vizijo« (Dimovski et al., 2005 str. 297).
Vodja virtualnega tima mora komunicirati pravilno in točno, jasno določati odgovornosti in
naloge, vendar ne sme biti diktator temveč svetovalec (Dimovski et al., 2005, str. 299).

Ključna naloga menedžerja v učeči se organizaciji je opredelitev vizije in poslanstva.«
»Zaposleni morajo poznati, razumeti in podpirati skupno vizijo in jo s skupni močmi
uresničiti. Vizija povečuje pripadnost podjetju« (Dimovski et al., 2005, str. 304).

»Če v timu prevladujejo zaprtost, prikritost v izražanju, strah pred povračili in
zasmehovanjem, ustvarjalno sodelovanje ni možno. V učinkovitih timih pa obstaja
možnost nasprotovanja, izražanje drugačnega mnenja, kar je konstruktivno in vodi do
oblikovanja novih idej« (Možina, 2004,str. 2).

4.5.3

PROCESNI ORGANIZACIJSKI USTROJ

Procesni organizacijski ustroj služi za organizacijsko odličnost in ima naslednje značilnosti
(Dimovski et al., 2005, str. 310):
-

prožni kadri,
preprosta oblika,
opolnomočenje,
horizontalna struktura sodelovanja,
uravnoteženost med finančnimi in nefinančnimi kazalniki uspešnosti,
potrebuje informacijsko tehnologijo.

Preprosta oblika in prožni kadri služijo kot temelj za odličnost maloštevilnih kadrov na
pomembnih mestih. Zaposleni so pri odločitvah avtonomni in razpolagajo s potrebnimi
informacija. Z opolnomočenjem se izpolnjuje pogoj, ki je pomemben za učenje. Uspešna
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podjetja spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost na vseh ravneh podjetja (Dimovski etal.,
2005, str. 311).

»Trend sodobnih organizacij se nagiba k širšemu kontrolnemu razponu, ki spodbuja
opolnomočenje zaposlenih in nizki, sploščeni organizacijski strukturi« (Dimovski etal.,
2005, str. 311).

»Procesna organiziranost kot način udejanjanja učeče se organizacije predstavlja v
(prvem) celovitem slovenskem modelu udejanjanja učeče se organizacije, modelu
FUTURE-O®, osrednji element in ključno vprašanje za menedžment v praksi. Premik k
paradigmi učečega se menedžmenta pomeni, da morajo menedžerji ponovno proučiti svoj
pristop k procesnemu organiziranju ter usmerjanju in motiviranju zaposlenih znotraj
posameznih procesov.
V novem svetu menedžerji rajši kot o vertikalnih organizacijskih strukturah razmišljajo o
horizontalnih procesih. Horizontalni organizacijski odnosi vključujejo povezanost
organizacij z dobavitelji in kupci, ki postajajo del organizacijskega tima. Meje med
organizacijami izginjajo, saj celo konkurenčna podjetja tvorijo strateška partnerstva. Nova
strukturna paradigma poudarja pomen učenja, hitrosti, fleksibilnosti, inovacij in integracij
preko funkcionalnih in drugih meja organizacij (Penger in dr., 2007, str. 2).

4.6

SPREMLJANJE PROCESA REORGANIZACIJE IN VREDNOTENJE
DOSEŽKOV

Kontrola in vrednotenje je pomemben proces reorganizacije podjetja, saj le tako
menedžment izve, kje je in če gredo aktivnosti v pravo smer.
V učečem se podjetju se izogibajo centralizirani kontroli in težijo k decentralizirani
kontroli, ki se opira na kulturne vrednote, tradicijo, skupno prepričanje in zaupanje
(Dimovski et al., 2005, str. 318).
V učeči se organizaciji velja sploščena partipacijska , organizacijska struktura, to pomeni,
da vsak zaposlen kontrolira kakovost, samokontrola je tudi najučinkovitejša in najcenejša
ter najprimernejša v negotovosti, ki deluje v okolju zaupanja, skupnih vrednot ter visoke
pripadnosti (Dimovski etal., 2005, str. 320).
Mednarodni standardi kakovosti postavljajo enotne smernice po visoki kakovosti. Z
menedžmentom odprtih knjig organizacija omogoča znane finančne informacije, kar
povzroči, da vsak zaposlen razmišlja kot lastnik in ne več kot najeta delovna sila (Dimovski
et al., 2005, str. 321).
Po Northu in Pappu se učeča organizacija udejanja po treh razvojnih stopnjah
(Dimovski in dr., 2005. str. 325):
-

menedžment razvija ustrezni informacijski sistem za podporo organizaciji;
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-

spodbujanje uporabe informacijske tehnologije, shranjevanje in deljenje znanja
prek podatkovnih mrež;
menedžment podpira prenašanje znanja in zato javno nagrajuje zaposlene,
vodstvo formalizira strategijo.

Stroškovno učinkovit predračun se pripravi glede na obseg dela in načrtovanih ciljev, saj
se je tradicionalno predračunavanje s povečanjem stroškov glede na inflacijo izkazalo za
neučinkovito (Dimovski et al., 2005, str. 332).
Podjetje si mora prizadevati, da obstoječe poslovne učinke proizvede z manjšim obsegom
poslovnih prvin, kar med drugim lahko doseže z uvajanjem sprememb v obliki poslovnih
učinkov, izboljševanjem procesov in novih tehnologij (Dimovski et al., 2005, str. 333).
Primerjanje stroškov s prihodki v posameznem obdobju življenjskega cikla poslovnega
učinka omogoča sprejemanje odločitev glede donosnosti poslovnega učinka. Pristop
obvladovanja stroškov odločevalcem da informacije o dolgoročnih posledicah odločitve
(Dimovski et al., 2005, str. 333).
Aktivnost poslovnega procesa moramo opraviti ravno takrat, ko je to potrebno, ne prej ne
pozneje. Namen je odpraviti nepotrebne aktivnosti in povečati kakovost.
Vse več avtorjev trdi, da se z dobro kontrolo kakovosti in izboljševanjem kakovosti
doseže znižanje stroškov poslovanja. S povečanjem kakovosti se nam znižujejo stroški na
daljši rok (Dimovski et al., 2005, str. 336).
»Nenehne manjše izboljšave so pomembneje še od velikih revolucionarnih inovacij, s
ciljem uspešnosti podjetja in zadovoljstva strank ter s prizadevanjem nenehnega
obvladovanja stroškov« (Dimovski et al., 2005, str. 336).
Postopek prenove poteka tako, da menedžment najprej določi ključne procese v podjetju
in nato projektni timi izrišejo procese. Nato zberejo podatke o številu izvajalcev, času in
urnih postavkah, ugotovijo se zastoji v procesu in možne izboljšave, ti predlogi morajo
preiti v prakso. Oblikovati se mora čim bolj optimalen postopek dela (Dimovski et al.,
2005, str. 337).
Uspešnost poslovanja se meri s finančnega vidika, vidika poslovanja s strankami, notranjih
poslovnih procesov in vidika učenje in rasti. Uspešnost poslovanja se ocenjuje glede na
donosnost, zadovoljstva strank, zadovoljstva ohranjanja in pridobivanja strank (Dimovski
et al., 2005, str. 339).
»Znotraj notranjih poslovnih procesov morajo menedžerji opredeliti ključne procese, v
katerih se mora organizacija oblikovati. Finančna in nefinančna uspešnost podjetja se
ocenjuje glede na dobičkonosnost sredstev, glede na poslovanja s strankami, glede na
poslovne procese, glede na učenje in rast (Dimovski et al., 2005, str. 340).
»Podjetje analizira stroške in učinkovitost v vsaki aktivnosti ter prepozna področja, na
katerih je boljše od konkurence« (Dimovski et al., 2005, str. 341).
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4.7

ZASIDRANJE SPREMEMB V PODJETJU IN ŠIRITEV KONCEPTA
UČEČE SE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Sedmi element temelji na trajni izmenjavi in širitvi medorganizacijskih znanj in izkušenj
(Dimovski et al., 2005, str. 349).

Organizacijska kultura v učeči se organizaciji spodbuja odprtost, enakost, nenehne
izboljšave in spremembe, zato je potrebno zastarele vrednote in mišljenja nadomestiti z
vrednotami sprememb, učenja in prenašanjem znanja.
»Kulturo lahko definiramo kot sistem vrednot, prepričanj in navad ljudi v organizaciji, ki
posameznikom daje smisel in usmerja njihovo vedenje. Vsaka organizacija ima oblikovano
kulturo po svoji meri« (Možina, 2004, str. 4).

Na prenos znanja vpliva velikost podjetja in dejstvo, ali gre za otipljivo ali neotipljivo
znanje (Dimovski etal., 2005, str. 351). Če gre za manjše podjetje in neotipljivo znanje,
je učinkovitejše neposredno prenašanje znanja, nasprotno velika podjetja otipljivo znanje
prenašajo preko informacijske tehnologije.
Podjetja z visoko standardiziranimi proizvodi lahko prenašajo znanje preko informacijske
tehnologije, tista podjetja, ki pa imajo proizvode po meri pa s personalnim prenosom. Da
bodo zaposleni pripravljeni znanje širiti, morajo biti za to nagrajeni, saj se bodo samo tako
zavedali koristi prenašanja znanja(Dimovski et al., 2005, str. 352).

»Ugotavljamo, da danes podjetja bolj skrbijo za interno izobraževanje, da vlagajo v
znanje svojih zaposlenih in kar je najbolj pomembno, da se v podjetjih kaže vedno večji
vpliv koncepta in njegovih posameznih elementov na poslovno uspešnost.
V preteklosti so slovenska podjetja razvijala le posamezne dejavnike učečega se podjetja,
ne pa vseh in ne dovolj sistematično. Z novimi izzivi sodobnega časa pa je to postalo
nujno za preživetje in uspeh. Zahtevani so mednarodni uveljavljeni strokovnjaki in sodobni
menedžment podjetniških znanj in izkušenj. In ravno celovito ustvarjanje učeče se
organizacije bo pripomoglo družbam k večji učinkovitosti za prihajajoče izzive.
Podjetja se zavedajo dejstva, da so za uspešno implementacijo in izvajanje koncepta
potrebni ustrezno gospodarjenje z znanjem, organizacija učenja, motiviranje zaposlenih
ter da so procesi in sistemi v podjetju temu ustrezno prilagojeni. Tako lahko integrirani
koncept dolgoročno pripomore k uspešnosti podjetja in doseganju trajnostnega
razvoja.«(Kelemina, 2009, str. 14-15)
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4.7.1

PRILAGODITEV KULTURE NENEHNEGA UČENJA

»Kultura je skupek nenapisanih pravil, ki jih upoštevajo člani organizacije« (Dimovski et
al., 2005. str. 356).
V učeči se organizaciji zaposleni podpirajo inovativnost in učenje. Menedžment jim mora
biti vzor in jim dajati jasna navodila, ne voditi z avtoriteto, ter se zavedati, da so zaposleni
zmotljivi in se učijo iz svojih napak (Dimovski et al., 2005, str. 357).
V hitro se spreminjajočem se okolju se je potrebno povezovati z zunanjimi deležniki kot so
konkurenti, dobavitelji in stranke. »Znanje se hitreje prenaša po več povezavah med
različnimi subjekti.« Prva faza povezovanja je vzpostavitev elektronskih sistemov za
prenos podatkov in informacij. Na najvišji ravni pa se ustvarjajo skupne izkušnje za
reševanje problemov (Dimovski et al., 2005, str. 359).
Nenehno je potrebno spremljanje zadovoljstva strank, saj to daje organizaciji informacije
za uvedbo novih proizvodov in zagotavlja ustrezno ponudbo (Dimovski et al., 2005, str.
361).
Povezovanje med podjetji in dobavitelji odpravlja posrednike in znižujejo stroške
(Dimovski et al.,2005, str. 361-362).
Le s povezovanjem se podjetja uspejo zadržati v globalni konkurenci. »Partnerje za
povezave je treba izbrati zelo premišljeno, saj si le z najboljšimi lahko izmenjujejo znanja
in izkušnje na najvišji ravni.« Medorganizacijsko sodelovanje je vir konkurenčne prednosti
zaradi izmenjevanja znanj in izkušenj. Tesne vezi niso vedno najprimernejše oblike
povezave. Včasih je primerno vzpostaviti ohlapne povezave, četudi zgolj zaradi
preprečitev sodelovanja s konkurenti. Pomembno vlogo imajo integracijski menedžerji, ki
morajo oblikovati kulturo zaupanja odprtosti in širitve znanj (Dimovski et al., 2005, str.
364-365).

4.7.2

VLOGA MENEDŽERJA
POVEZOVANJA

PRI

MED

ORGANIZACIJSKIH

PROCESIH

V učečih se podjetjih se določijo menedžerji za medorganizacijsko povezovanje, ki skrbijo
za zaupanje in širjenja znanja v podjetju. Te menedžerje imenujejo tudi integracijski
menedžerji in se določijo v uvajanju korenitih sprememb v podjetju, kot je uvedba
učečega se podjetja.
V učečih se podjetjih potekajo številni procesi preoblikovanja, uvajanja sprememb in
prilagoditve ter učenja. Zato je integracijski menedžer pri uvedbi učečega podjetja
pomemben člen, saj se je sposoben učiti in odzivati na spremembe (Dimovski et al., 2005,
str. 365 - 366).
Integracijski menedžer ima pet lastnosti (Ashkenas in Francis, 2000 v Dimovski et al.,
2005, str. 368):
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-

dobro mora poznati prevzemajoče podjetje (biti mora sposoben premestiti
kulturne razlike),
odločen (ne sme popuščati glede rokov in sprejemanju odločitev)
obvladovanje, poslovodenje v turbolentnem okolju (sposobnost povezovanja
različnih
timov z različnimi vlogami),
odgovornost in neodvisnost (sposobnost prevzemanja pobude in presoje)
sposobnost premagovanja čustvenih in kulturnih razlik (skrb za uravnoteženost
med finančno-strateškimi cilji in človeškimi viri (Dimovski et al., 2005, str. 368369).
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5

ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE

Z raziskavo želim preveriti dejansko stanje in značilnosti učeče se organizacije v
obravnavani organizaciji. Na podlagi ugotovitev bo razvidno, kateri elementi so manj in
kateri bolj prisotni v organizaciji. Model Foture -0® omogoča pričetek implementacije v
katerem koli elementu, kar pomeni, da je ni potrebno izvajati po vrstnem redu, ampak v
tistem elementu, ki ni dovolj razvit v obravnavani organizaciji.
Raziskavo sem izvedel v družbi CM Celje d.d., in sicer med zaposlenimi, ki imajo
pridobljeno najmanj srednjo izobrazbo. Z vprašalnikom sem pridobil podatke od
zaposlenih, ki mi bodo služili za ugotovitev dejanskega stanja v organizaciji. Podatke bom
primerjal in analiziral v smislu prakse in teorije.

Na podlagi doseženih rezultatov bom predlagal ukrepe, ki bodo uresničevali in dosegali
cilje učeče se organizacije.
Raziskavo sem izvedel v mesecu marcu in aprilu 2012. Med zaposlene sem razdelil 117
vprašalnikov. Za analizo sem jih uporabil 100.

Vprašalnik sem razdelil v vse funkcijske enote, ki so organizirane znotraj posameznih
področij organizacije. V organizaciji delujejo naslednja področja:
-

Področje
Področje
Področje
Področje
Področje
Področje

financ in računovodstva
marketinga
splošnih zadev
nizkih gradenj
mostov, viaduktov in visokih gradenj
asfalt kamnolom

V raziskavi sem uporabil vprašalnik, ki je sestavljen v skladu z namenom in ciljem
raziskave ter postavljenimi hipotezami.
Vprašalnik vsebuje različna vprašanja, s katerimi bom skušal ugotoviti stanje v
obravnavani organizaciji in pripravljenost ter pogled zaposlenih na učenje v organizaciji.
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6

DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE

Podlaga za nadaljevanja dela v smislu implementacije učeče se organizacije v
obravnavano podjetje je analiza dobljenih rezultatov. Vprašalnik, s katerim sem pridobival
podatke od zaposlenih, vsebuje vprašanja, ki so podlaga za ugotavljanja stanja v podjetju
in podlaga za nadaljevanje poti v smeri učeče se organizacije. Vsaka organizacija ima
svoje specifike, ki jih je potrebno pri vsaki spremembi upoštevati in temu primerno
prilagoditi ukrepe oz. orodja, ki zagotavljajo dobro izvedbo ukrepov.

Graf 1: Struktura zaposlenih po spolu
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Družba CM Celje ima 332 zaposlenih, od tega je kar sedemdeset odstotkov zaposlenih
moškega spola, žensk je tako le nekaj več kot četrtina zaposlenih. Znatno manjše število
zaposlenih žensk utemeljujem z naravo osnovne dejavnosti družbe, saj gre za gradbeno
podjetje, ki kot tako izvaja veliko večino fizičnih del na gradbiščih in ta dela dejansko
izvajajo izključno delavci moškega spola. Ženske predstavljajo večinski delež zaposlenih v
strokovnih službah, kot so kadrovska služba, pravna služba in finance ter v drugih
postranskih dejavnostih (kuharice in čistilke).
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Graf 2: Starost
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Glede na starostno sestavo ugotavljam, da je največ zaposlenih starih med 40 in 50 let.
Prav tako večinski delež predstavljajo starejši od 50 let, skupaj predstavljajo 57 odstotni
delež zaposlenih. To so po večini ljudje, ki so v podjetju sklenili svojo prvo redno
zaposlitev in tekom zaposlitve gradili svojo kariero ter bodo po vsej verjetnosti v okviru
podjetja tudi zaključili svojo službeno pot. V času, ko so se ti ljudje zaposlili, je bilo
podjetje v fazi ustanavljanja in rasti. V podjetju so cenjeni, ker predstavljajo bogat vir
izkušenj, znanja in poznavanja dejavnosti. Vodilni v podjetju spadajo v to starostno
strukturo, vendar se podjetje zaveda pomembnosti novih idej in sodobnih mišljenj, zato
daje priložnost tudi mlajšemu kadru; v podjetju je namreč več kot četrtina zaposlenih
mlajših od trideset let. Ti so povečini zaključili višjo ali visokošolsko izobraževanje ter v
okviru podjetja opravljajo pripravništva ali pa so v podjetju že tudi redno zaposleni. V
podjetju ni zaposlenih mlajših od 20 let, kar kaže na trend podaljšanega izobraževanja
mladih v državi. Na začetku delovanja pred štiridesetimi leti je bil delež zaposlenih mlajših
od 20 let približno 20 odstotkov, večina od njih je imela poklicno ali osnovno izobrazbo,
zaposlovali so se večinoma kot gradbeniki.
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Graf 3: Kako dolgo ste že zaposleni v obravnavanem podjetju?
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Podjetje ima petdesetletno tradicijo, kar dobra desetina ljudi je v podjetju zaposlenih že
več kot trideset let, kar pomeni, da so v podjetju zaposleni od začetka delovanja družbe.
V podjetju je velika večina ljudi zaposlenih že precej dolgo obdobje, saj je dobra polovica
zaposlenih v podjetju zaposlenih že več kot deset let. Med njimi je največ zaposlenih od
dvajset do devetindvajset let. Sicer pa največji delež zaposlenih predstavlja zaposlene, ki
so v podjetju zaposleni od pet do devet let, precejšen delež predstavljajo tudi na novo
zaposleni, ki so v podjetju zaposleni od enega do štirih let. V zadnjem letu podjetje ni
zaposlovalo novih sodelavcev, predvsem zaradi upada povpraševanja trga po obstoječih
nepremičninah in splošnega upada dela v gradbeništvu na ravni države.
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Graf 4: Kako dobro poznate strategijo in cilje podjetja?
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Strategija podjetja je širjenje dejavnosti v izgradnje železniške infrastrukture, plinovodov
in ekoloških projektov, z izkoriščanjem obnovljivih virov energije in energetskih materialov
pri gradnji. Družba bo sodelovala z domačimi in tujimi partnerji na tujih trgih. Stalno bo
izboljševala poslovne procese ter sledila standardom kakovosti, varstva okolja in zdravja
pri delu. Cilj podjetja je ohranjanje ugleda v javnosti, povečanje zadovoljstva ter zaupanja
kupcev, širjenje dejavnosti in povečanje prodaje nepremičnin.
Strategijo zelo dobro pozna kar 46 odstotkov zaposlenih, bežno pa 50 odstotkov
zaposlenih, le 4 odstotki zaposlenih strategije ne pozna. Strategija je javno dostopna na
internetu, intranetu, na oglasni deski podjetja ter v večini pisarn obešena na zid. Podjetje
se zaveda pomembnosti strateškega dokumenta in želi, da je z njim seznanjen vsak
zaposlen, da se zaveda ciljev podjetja, se z njimi poistoveti in se trudi delovati v smeri
doseganja uspešnosti podjetja. Glede na to, da je strategija lahko dostopna tudi širši
javnosti ni presenetljivo, da je z njo seznanjenih večina zaposlenih. Bežno poznavanje in
nepoznavanje lahko utemeljujemo z morebitno nemotiviranostjo in nepripadnostjo
zaposlenih družbi, podjetje se je namreč v času finančne krize in težav v gradbeništvu na
državni ravni znašlo v resnih težavah glede nadaljnjega delovanja in obstoja.

50

Graf 5: Kako dolgo že opravljate dela in naloge na sedanjem delovnem mestu?

16%
31%
14%

12%
27%

nad 20 let

15 – 19 let

10 – 14 let

5 – 9 let

Manj kot 5 let

Vir: Lasten, priloga 1

Če primerjamo graf o obdobju zaposlitve v podjetju in opravljanju istih nalog v podjetju,
lahko sklepamo, da zaposleni v podjetju nenehno napredujejo, saj je delež, tistih ki so
zaposleni od 5 do 9 let večji, kot delež tistih, ki opravljajo iste naloge isto časovno
obdobje. Prav tako večina zaposlenih istovrstno delo opravlja manj kot pet let. Nad
dvajset let je v podjetju zaposlenih 35 odstotkov zaposlenih, polovica od njih pa istovrstno
delo opravlja že tudi več kot dvajset let, večinoma gre za finančna dela, kot je
računovodstvo ter fizična dela na gradbiščih. Sicer pa podjetje vidi povečano motiviranost
zaposlenih v postopnem napredovanju ter v obogatitvi delovnega mesta zaposlenih z
večanjem obveznosti ter tako omogoča vsem zaposlenim kariero in osebno rast v podjetju
in s tem tudi zadržuje uspešne sodelavce ter dosega cilje družbe.
Pomembnost ohranjanja zaposlenih, ki znatno prispevajo k uspešnosti podjetja, se
zavedajo tako vodilni kot tudi večina zaposlenih, saj kar dobri dve tretjini zaposlenih na
vprašanje, ali podjetje z odhodom ključnih zaposlenih izgubi pomembno znanje, odgovarja
pritrdilno.
To je odraz skrbnega načrtnega zaposlovanja najboljših sodelavcev, ki so s strokovnim
izobraževanjem ter morebitnimi predhodnimi izkušnjami dosegali že pred zaposlitvijo v
našem podjetju pomembne delovne rezultate. Podjetje je v obdobju največje rasti
privabljalo najboljše strokovnjake, tako iz gradbeništva kot tudi iz podpornih strok.
Zaposleni se tudi tekom dela v podjetju seznanijo z mnogimi poslovnimi informacijami ter
pridobijo pomembne izkušnje ter znanja, da lahko prispevajo k rasti podjetja kot celote.
Takšni zaposleni so pogoj za nadaljnjo rast in uspešnost podjetja, zato jih podjetje želi
primerno motivirati in izobraževati, da tudi kot posamezniki razvijejo visoko pripadnost
družbi.
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Graf 6: Naše podjetje izgubi odlična znanja, če odidejo ključni ljudje
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Graf 7: Naše podjetje ima jasen načrt učenja
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Podjetje je podeljevalo kadrovske štipendije dijakom in študentom, katerih profil je bil
ustrezen in zaželen za zaposlitev ob koncu njihovega šolanja. Večinoma se je štipendija
podeljevala kandidatom, ki so se šolali za gradbenega tehnika in študentom gradbeništva.
Podjetje je nekaterim zaposlenim, ki so se želeli dodatno izobraževati, omogočilo izredni
študij s plačilom šolnine, nekaj zaposlenim se je tako omogočil dodiplomski, drugim
podiplomski študij in strokovne licence, kot je nepremičninski posrednik. Zaposlenim se je
omogočila tudi udeležba na konferencah, kot so Dnevi prava v Portorožu, Dnevi
nepremičninskih posrednikov v Portorožu ipd. ter različnih drugih strokovnih seminarjev in
srečanj. Podjetje je večinoma nudilo možnost izobraževanja tistim, ki so za to pokazali
interes in tudi nekaj samo iniciative. Podjetje je namreč v svoji najhitrejši rasti
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zaposlovalo tudi po tisoč ljudi, zato izobraževanja ni moglo ponuditi vsakemu, je pa vedno
prisluhnilo tistim, ki so izobraževanje videli kot potrebo za izboljšanje opravljanja svoje
delovne naloge. Najbrž ravno zaradi izbranega števila zaposlenih, ki so morali izpolnjevati
tudi določene pogoje in opravičene razloge, večina zaposlenih meni, da podjetje nima
jasnega načrta izobraževanja, pa tudi zaradi tega, ker je v času krize podjetja in
posledično upada finančnih virov možnost izobraževanja precej manjša, kot je bila v času
razvoja in rasti podjetja.

Graf 8: Naše podjetje je odprto za protislovne informacije
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Zaposleni so glede tega, ali je podjetje odprto za protislovne informacije, razdvojeni,
dobra polovica odgovarja negativno. Podjetje velja za srednje veliko podjetje in je kot
tako vir mnogih informacij in podatkov bodisi v pisni bodisi v ustni obliki. Vodilni se trudijo
upoštevati mnenja in nasvete zaposlenih
kolikor je to mogoče, skrbno hranijo
pomembne informacije in izkušnje ter s previdnostjo ločujejo pomembne informacije od
nepomembnih. V kriznih razmerah se je podjetje usmerilo predvsem na upoštevanje
strokovnih nasvetov zunanjih in notranjih strokovnjakov, zato je v tem času najbrž iz tega
razloga več zaposlenih mnenja, da podjetje protislovnih informacij ne upošteva. Takoj, ko
bo podjetje ponovno iz nevarnosti tveganja obstoja, se bo zagotovo krog upoštevanja
informacij zaposlenih ponovno razširil.
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Graf 9: Naše podjetje se izogiba ponavljajočim se napakam
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Z začudenjem ugotavljam, da zaposleni različno odgovarjajo na vprašanji, ali se podjetje
izogiba ponavljanju napak in ali podjetje deluje v skladu s tem, kar ve. Obe vprašanji sta
namreč usmerjeni v to, da podjetje deluje na podlagi pridobljenih izkušenj in znanj. Več
kor tri četrtine odgovarja, da podjetje deluje v skladu s tem, kar ve, kar pomeni, da
podjetje učinkovito povezuje znanje pridobljeno s strokovnimi izobraževanji in izkušnje s
praktičnim delovanjem. Po drugi strani pa zaposleni odgovarjajo, da se podjetje ne
izogiba ponavljajočim napakam, kar naj bi pomenilo, da se podjetje iz izkušenj ne uči.
Zato predvidevam, da zaposleni menijo, da podjetje dobro izrablja samo informacije, ki jih
pridobi v sedanjosti, torej deluje v skladu z informacijami, ki napovedujejo poslovne
priložnosti v prihodnosti, pri tem pa pozablja na informacije iz preteklosti, ki bi podjetje
lahko opomnilo na morebitno tveganje, neuspehe in napake pri doseganju ciljev.
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Graf 10: Naše podjetje se vede v skladu s tem, kar ve
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Graf 11: STRATEGIJA- v strategiji prevladuje naravnanost k učenju
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Kljub temu da zaposleni ne menijo, da ima podjetje jasen načrt učenja, potrjujejo, da ima
učenje pomemben delež v strategiji podjetja. Glede na to, da strategijo podjetja bežno
pozna polovica zaposlenih, zelo dobro pa kar 46 odstotkov zaposlenih, lahko že iz
prepričanja večine zaposlenih o tem, da kar polovica odgovarja, da v strategiji podjetja
prevladuje naravnanost k učenju, sklepamo, da ima učenje pomemben delež v strategiji
podjetja. Strategija podjetja je dejansko naravnana v nenehno usposabljanje in
izobraževanje, prizadevanje po osebnostnem razvoju in kompetentnosti zaposlenih ter k
nenehnemu strokovnemu izpopolnjevanju in dvigovanju strokovnosti in varnosti dela.
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Graf 12: Podjetje nudi usposabljanje v skladu s cilji
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Cilji podjetja so naravnani širitev dejavnosti na gradnjo železniške in plinske infrastrukture
ter v gradnjo ekoloških naprav in infrastruktur. Družba se želi vključevati v globalne tržne
tokove in s partnerji uspešno delovati na tujih trgih. Družba želi dosegati zadovoljstvo
kupcev, delničarjev in zaposlenih.
Nihče od zaposlenih se popolnoma ne strinja in tudi nepopolnoma ne strinja s trditvijo, da
podjetje nudi usposabljanje v skladu s cilji podjetja. Zaposleni se s trditvijo namreč
strinjajo v 52 odstotkih, kar pomeni, da menijo, da podjetje nudi usposabljanja v skladu s
cilji podjetja, 48 odstotkov pa se deloma strinja. Menim, da bi podjetje moralo omogočiti
več izobraževanj, ki so usmerjena v gradnjo železniške, plinske in ekološke infrastrukture,
saj je podjetje nudilo do sedaj precej splošno dodatno oz. sprotno izobraževanje
gradbenikom glede nizkih in visokih gradenj, zato tudi zaposleni vidijo pomanjkanje
usposabljanja v tej smeri. Podjetje opaža tudi pomanjkanje znanja tujih jezikov pri
zaposlenih, zato načrtuje, da v prihodnosti zaposlenim omogoči obiskovanje tečajev tujih
jezikov, predvsem nemščine in angleščine, saj vidi v tem oviro za uspešno pogajanje ter
širjenje na tuje trge.
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Graf 13: Pri učenju in usposabljanju se upoštevajo cilji podjetja in zaposlenih
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Na vprašanje o tem, ali podjetje nudi izobraževanja in usposabljanja v skladu s cilji
podjetja in zaposlenih, zaposleni v večini odgovarjajo pritrdilno oz. se s trditvijo vsaj
delno strinjajo. Nihče pa se popolnoma s trditvijo ne strinja ali v popolnosti strinja. Tistih,
ki se s trditvijo ne strinjajo je 12 odstotkov. Glede na prejšnje vprašanje lahko opazimo,
da se večina strinja s tem, da podjetje nudi izobraževanja v skladu s cilji, prav tako se
večina strinja, da nudi izobraževanja tako v skladu s cilji podjetja kot zaposlenih. Iz tega
bi lahko sklepali, da podjetje nudi ciljno usmerjeno izobraževanje in usposabljanje, hkrati
pa precej uspešno usklajuje cilje podjetja in cilje posameznika. Slednje je pomembno
predvsem z vidika istovetenja zaposlenega s podjetjem. Le takšen zaposlen, ki čuti
pripadnost organizaciji, lahko prispeva k uspešnosti podjetja, takšen zaposleni bo aktivno
deloval in sodeloval pri razvoju podjetja ter svoje delo opravljal prizadevno in vestno.
Zaposlen, ki v okviru podjetja ne dosega tudi svojih ciljev, kot so osebna rast,
zadovoljstvo in uspešnost pri delu, ni motiviran, delo opravlja pasivno, po liniji
najmanjšega napora in bo ob prvi priložnosti podjetje tudi zapustil. 12 odstotkov
predstavlja še vedno velik del takšnih ljudi, ki bi jih bilo potrebno z izobraževanjem
motivirati. V kolikor so zaposleni na svojem delovnem mestu nezadovoljni zaradi
pomanjkanja znanja, jim je potrebno omogočiti dodatno usposabljanje. V kolikor menijo,
da bi bili uspešnejši na drugem delovnem mestu, pa tudi tam ustrezajo in jih podjetje
potrebuje, bi se dogovorili o premestitvi. V kolikor za drugo delovno mesto potrebujejo
dodatno znanje, jim omogočiti tudi potrebno usposabljanje. Možno pa je, da so med njimi
tudi takšni, ki v podjetju nikakor ne vidijo svoje prihodnosti, ker jih npr. tovrstno delovno
področje ne zanima pa se želijo preusmeriti kam drugam. Morda bi jim tudi predlagali, da
svojo kariero nadaljujejo samostojno ali v drugem podjetju, kjer bodo dosegali boljše
osebne rezultate.
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Graf 14: Podjetje ne nudi izobraževanj
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Omenjeno podjetje nudi določeno finančno pomoč pri izobraževanju zaposlenih in tistih
potencialnih kandidatov, ki bi z izobrazbo, za katero se šolajo, lahko pripomogli k
uspešnosti podjetja z zaposlitvijo v podjetju. Podjetje nudi tudi obiskovanje seminarjev in
konferenc ter dodatna in dopolnilna usposabljanja. Glede na široko ponudbo izobraževanj
in usposabljanj zaposlenim ti tudi na trditev, da podjetje ne nudi izobraževanj, v večini
odgovarjajo nikalno. Le slabih dvanajst odstotkov se s trditvijo strinja, nihče pa se z njo
popolnoma strinja. Teh dvanajst odstotkov najbrž predstavlja tiste zaposlene, ki zaradi
številčnosti zaposlenih še niso dobili priložnosti po izobraževanju bodisi, ker za to niso
izkazali interesa, bodisi zato, ker so v podjetju zaposleni tako kratek čas, da to še ne bi
bilo optimalno. Podjetje namreč zaradi trenutne velike finančne omejenosti s previdnostjo
izbira tiste zaposlene, ki jim omogoča izpopolnjevanje znanja, zaposleni morajo v tem
času izkazati pripadnost podjetju, takim zaposlenim podjetje ponuja dodatna
izobraževanja, tistim pa, ki izražajo dvom v nadaljevanje svoje karierne poti v podjetju se
ne nudi izobraževanja, saj bi s tem tudi demotiviralo tiste, ki želijo podjetju pomagati iz
krize.
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Graf 15: Podjetje nudi izobraževanje vsem zaposlenim v enaki meri
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Odgovori na vprašanje tudi dejansko kažejo na to, da podjetje vsem zaposlenim ne
omogoča izobraževanja v enaki meri. Podjetje vidi v omogočanju izobraževanja orodje za
motiviranje zaposlenih, zato izobraževanje omogoča le tistim, ki si zanj prizadevajo,
izkažejo interes in samoiniciativo, pomembno prispevajo k uspehu podjetja, kažejo
pripadnost podjetju, veselje do dela in sploh predstavljajo nezamenljiv potencial.
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Graf 16: Podjetje mi pogosto nudi možnost izobraževanja
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Zaskrbljujoč je podatek, da ima kar trideset odstotkov zaposlenih občutek, da jim podjetje
ne nudi možnosti izobraževanja. Predvidevamo lahko, da se med njih uvršča večina tistih
zaposlenih, ki so v podjetju zaposleni manj kot štiri leta, teh je namreč kar 18 odstotkov
zaposlenih, ki so kot taki po večini tisti, ki so v podjetju sklenili prvo delovno razmerje po
končanem šolanju in pridobivajo v podjetju še ustrezna praktična znanja, ki jih samo
formalno izobraževanja v tem času ne nudi v zadostni meri ali jih celo sploh ne nudi, zato
morajo najprej pridobiti tovrstna znanja, da so za podjetje sploh lahko koristni, šele nato
pa jim podjetje omogoča tudi nadaljnja izobraževanja in usposabljanja. Še vedno pa
obstaja dvanajst odstotkov drugih, ki menijo, da jim podjetje ne omogoča izobraževanja
ter skoraj polovica tistih, ki se s trditvijo delno strinjajo, zato menim, da bi se vodilni
morali na letnih pogovorih s posamezniki in na skupinskih sestankih resno pogovoriti o
pričakovanjih zaposlenih glede izobraževanj, usposabljanj ter sploh glede karierne rasti in
osebnega razvoja v okviru podjetja. Saj se mora podjetje zavedati, da so med njimi ljudje,
ki so nemotivirani in nezadovoljni ter zato kot taki podjetju prinašajo neuspeh, klima med
zaposlenimi pa je lahko čedalje slabša in pasivna. Podjetje mora nujno ukreniti nekaj, da
bodo zaposleni imeli občutek, da so lahko za uspešno delo nagrajeni z izobraževanjem in
osebnim napredkom.
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Graf 17: Podjetje zaposlenim nudi možnost rednega usposabljanja in
izobraževanja
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Vir: Lasten, priloga 1

Slaba polovica zaposlenih meni, da podjetje redno omogoča izobraževanje in
usposabljanje, več kot tretjina zaposlenih pa meni da podjetje nudi izobraževanja in
usposabljanja pogosto oz. občasno, le 11 odstotkov zaposlenih meni, da podjetje
izobraževanj in usposabljanj ne nudi redno. Glede na to ugotavljam, da podjetje omogoča
izobraževanja in usposabljanja pogosto oziroma precej redno za večino zaposlenih.
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Graf 18: Pred kratkim sem se udeležil izobraževanja
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Velika večina zaposlenih odgovarja, da se je izobraževanja udeležila pred kratkim, četrtina
zaposlenih z odgovorom nakazuje na to, da je bila na izobraževanju ne dolgo nazaj
oziroma je od tega preteklo že nekaj časa. Le dobra četrtina zaposlenih odgovarja, da na
izobraževanju pred kratkim ni bila. Glede na odgovore lahko sklepamo, da se večina
zaposlenih redno stalno izobražuje.
Čeprav pa bi se izobraževanj pogosteje, kot to omogoča podjetje, želelo udeleževati kar
69 odstotkov zaposlenih. Kot že omenjeno podjetje zaradi številčnosti in trenutno tudi
zaradi finančne krize zaposlenim težko pogosto in vsem zaposlenim omogoča
izobraževanje, vendar pa na drugačne načine spodbuja izobraževanje, npr. ne s plačilom
celotne šolnine, temveč delne, razume odsotnost z dela zaradi študijskih obveznosti,
omogoča predhoden odhod iz dela, zaradi predavanj ipd. Vendar glede na to, da so
zaposleni vidno zainteresirani in motivirani za izobraževanje je to dobro orodje stimulacije.
Zaposleni, ki se želijo nenehno izobraževati in usposabljati predstavljajo podjetju velik
potencial za nadaljnjo uspešnost podjetja, na takšnih zaposlenih se lahko gradi
dolgoročen razvoj in rast družbe, zato mora podjetje ta potencial nenehno dograjevati in
izkoriščati za doseganje ciljev podjetja in posameznikov.
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Graf 19: Želel bi se večkrat udeležiti izobraževanj, kot mi to omogoča podjetje
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Graf 20: Zaposleni se učimo z izmenjavanjem znanja med sabo
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Polovica zaposlenih se strinja s trditvijo, da zaposleni med sabo izmenjujejo znanje, torej
znanje, ki so ga pridobili tekom formalnega izobraževanja ter tekom praktičnega dela. To
je predvsem pomembno pri vključevanju novih sodelavcev v delovno okolje, prav tako pa
je to odločilnega pomena pri doseganju poslovnih ciljev podjetja. Majhen odstotek
vprašanih se s trditvijo ne strinja, a vendarle mora podjetje ravnati v tej smeri, da se tudi
ta odstotek odpravi. Vodstvo mora spodbujati nenehno timsko delo in povezovanje
zaposlenih med sabo in to na formalen, kot tudi neformalen način.
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Graf 21: Zaposleni med seboj aktivno sodelujemo in prenašamo znanje med
sabo
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S postavljeno trditvijo, da zaposleni med seboj aktivno sodelujejo in prenašajo znanje, se
tretjina zaposlenih strinja, slaba polovica zaposlenih pa se s trditvijo strinja le delno, 19
odstotkov vprašanih se s trditvijo ne strinja. Kar pomeni, da večina zaposlenih vsaj
deloma oziroma pogosto med sabo sodeluje, si pomaga, deli izkušnje in znanje.
Pomembno je, da podjetje ne glede na velikost, deluje kot povezana celota. Zaposleni
med sabo se ne smejo obravnavati kot konkurenti, kar je zaradi gospodarske krize ter
posledično zaradi velike brezposelnosti ter pestre izbire kadrov na trgu v državi vse
pogosteje začutiti v okvirih vseh podjetij. Zaposleni so pod stresom zaradi zavedanja, da
lahko izgubijo službo, zaradi neuspešnega delovanja podjetja, prav tako pa mnogi čutijo
pritisk, ko se v podjetju želijo ali pa se zaposlujejo novi ljudje; v njih vidijo grožnjo pred
izgubo svojega položaja ali celo izgubo delovnega mesta. V takšnem ozračju je zelo težko
motivirati zaposlene, da med seboj delijo izkušnje in znanje, saj bi to lahko pomenilo, da
bodo uspešnejši od njih samih. Vendar ravno zaradi gospodarske nestabilnosti in krize je
pomembno, da zaposleni med seboj aktivno sodelujejo, izmenjujejo izkušnje, mnenja,
znanja ter predloge, saj je to pomemben vir za izhod iz poslovnih težav ter za uspešno
premagovanje tveganj. Podjetje je tekom obstoja spodbujalo sodelovanje med
zaposlenimi in dobro medsebojno klimo tako, da je med zaposlenimi razvijalo tudi
prijateljske odnose. Ravno odnosi pa vplivajo na to, da tudi v težkih časih zaposleni med
seboj v večini aktivno in strokovno sodelujejo, kljub temu pa ima podjetje še precej
rezerv, da v smeri sodelovanja še mnogo postori, predvsem z organiziranimi seminarji,
predavanji, sestanki in družabnimi srečanji znotraj podjetja. To je bila stalna praksa tudi v
preteklosti, zato tudi zaposleni na vprašanje o tem, ali podjetje organizira seminarje
znotraj podjetja, odgovarjajo pritrdilno. Tovrstna praksa je učinkovita za deljenje izkušenj
neposredno med zaposlenimi, prav tako ne predstavlja dodatnih finančnih izdatkov, saj se
izvajajo v prostorih družbe in jih izvajajo zaposleni strokovnjaki. Prav tako pa to deluje
pozitivno povezovalno med zaposlenimi.
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Graf 22: Podjetje organizira seminarje znotraj podjetja
0%

27%

27%

46%

1 sploh se ne strinjam
2 se ne strinjam
3 delno se strinjam, delno se ne strinjam
4 se strinjam
5 popolnoma se strinjam

Vir: Lasten, priloga 1
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Graf 23: Podjetje organizira seminarje zunaj podjetja
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Podjetje pogosteje kot seminarje zunaj podjetja organizira le te znotraj samega podjetja.
Seminarji zunaj podjetja pomenijo podjetju precejšen finančni izdatek, medtem ko
seminar znotraj podjetja predstavlja tudi dodatno stimulacijo za zaposlene, ki vodijo
seminarje, ter za vse, ki se seminarja udeležujejo, saj pridobijo nova znanja, med drugim
pa se med njimi razvije tudi konstruktivna razprava, iz katere vodilni pridobijo pomembne
informacije in ideje za nadaljnje delo. Zunanji seminarji se izbirajo skrbno v skladu s
potrebami podjetja in zaposlenih. Kljub temu podjetje pogosto organizira zunanje
seminarje, s tem se tudi strinja več kot polovica zaposlenih. 31 odstotkov zaposlenih se s
tem ne strinja, med njimi so najbrž tisti, ki jim to še ni bilo omogočeno bodisi zaradi tega,
ker morajo pred tem pridobiti potrebna znanja znotraj podjetja bodisi zato ker se jim
omogoča drugovrstno izobraževanje, kot je izobraževanje na visokošolskih ustanovah
(dodiplomsko, podiplomsko izobraževanje), podjetje namreč načrtno ne omogoča enemu
zaposlenemu več izobraževanj naenkrat, saj želi, da bi v največji meri bilo kakršnokoli
potrebno izobraževanje omogočeno vsem zaposlenim. Po principu določenim zaposlenim
se nudi šolnina za formalno izobraževanje, tistim, ki pa se to trenutno ne nudi, pa se jim
nudijo tečaji, delavnice, seminarji in podobna časovno krajša izobraževanja.
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Graf 24: Podjetje sofinancira študij ob delu oz. tečaje, usposabljanja
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Večina zaposlenih se strinja, da podjetje omogoča izobraževanje in usposabljanjem s
sofinanciranjem.
Podjetje vsako leto del finančnih virov nameni v izobraževanje zaposlenih, v letnem
povprečju v višini cca. 700,00 EUR po zaposlenem in tako večina tečajev, usposabljanj in
izobraževanj deloma ali v celoti sofinancira, praviloma pa glede pomembnih ter aktualnih
usposabljanj in izobraževanj zaposlenim vedno povrne stroške povezanimi z njim npr.
potne ali namestitvene stroške. Podjetje zaposlene tudi redno informira o seminarjih in
konferencah, ki bi zaposlene utegnili zanimati in bi se jih želeli udeležiti na lastno
iniciativo.
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Graf 25: Zaposleni imamo možnosti, da se učimo na izkušnjah in iz dobre
prakse drugih podjetij
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S trditvijo, da imajo zaposleni možnost učiti se iz dobrih praks drugih podjetij, se nihče od
vprašanih ne strinja popolnoma. Prevladujejo tisti, ki se s tem strinjajo deloma, tistih, ki
se s tem ne strinjajo, je 16 odstotkov. Podjetje se zgleduje po uspešnih konkurenčnih
podjetjih iste panoge, predvsem po slovenskih uspešnih gradbenih podjetjih. Žal je v
zadnjem času zaradi nepravilnega poslovanja pa tudi zaradi nasičenosti slovenskega trga
in težav s širitvijo na tuje propadla večina večjih gradbenih podjetij v Sloveniji, tako da je
v teh časih težko poiskati tako suvereno podjetje, ki bi v gradbeništvu še lahko bilo zgled
dobre prakse. CM Celje se že nekaj časa zgleduje po Nivoju d.d., ki je začelo delovati
skoraj istočasno, na istem regijskem območju v isti panogi. Podjetje je začelo delovati kot
podjetje za izgradnjo vodovodne infrastrukture, danes pa je uspešno sodobno podjetje, ki
je svojo dejavnost razširilo na nizko in visoko gradnjo ter ekološko gradnjo. Svojo
dejavnost še naprej razširja na področje turizma, socialnega varstva starejših in
upravljanje s parkirišči. Nivo d.d., kljub težavam v gradbeništvu na državnem nivoju kot
hitro prilagodljivo podjetje uspešno deluje tudi v teh nepredvidljivih okoliščinah, zato je
kot takšno vir dobre prakse ter zgled naši družbi, kot bi lahko bilo tudi vsem drugim
istovrstnim podjetjem. Podjetje se uči tudi preko ostalih partnerjev in uspešnih družb, s
katerimi sodeluje. Zaposleni, ki se ne strinjajo, da se učimo iz dobrih praks drugih
podjetij, najbrž menijo, da se zaradi težav, v katerih je podjetje, učimo iz slabih praks
konkurenčnih podjetij in partnerjev, saj je večina še ne dolgo dobro stoječih konkurentov
in partnerjev propadla, kljub temu podjetje poskuša najti takšna vzorna podjetja, kot je
Nivo d.d., ter se s pomočjo njihovih praks in izkušenj prebiti nazaj na slovenski trg kot
dobro stoječe podjetje.
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Graf 26: Metode rotacije dela in zgledi dobrih praks - izmenjava znanj in
vzpostavitev medsebojnih razmerij
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Precej več kot tretjina zaposlenih se ne strinja, da podjetje izmenjuje znanje in
vzpostavlja medsebojna razmerja preko rotacije dela in po zgledu dobrih praks, nekoliko
več zaposlenih se s tem delno strinja, strinja pa se jih le 12 odstotkov. Podjetje uporablja
sistem rotacije na rutinskih delovnih mestih, kjer zaposleni opravljajo podobna dela z istim
strokovnim znanjem, pa lahko s časom postanejo tako rutinska, da zaposlenih več ne
motivirajo in se napake pojavljajo vse pogosteje. Takšna dela so razna računovodska in
finančna dela, dela na gradbiščih in v podpornih dejavnostih. Nekatera delovna mesta so
takšna, da rotacija ne bi bila primerna, temveč je primerno samo napredovanje
zaposlenih, ki se lahko izvede po preteku določenega časa, z izkazovanjem uspešnosti,
ambicioznosti in potrebe podjetja po napredovanju. Kljub temu bi podjetje moralo rotacijo
uvesti na vsa delovna mesta, kjer je to mogoče, ter s tem aktivno povezovati zaposlene
med sabo ter pospešeno izmenjevati znanja na tovrsten način.
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Graf 27: URJENJE IN IZOBRAŽEVANJE KADROV:
Trening na delovnem mestu, kandidati se usposabljajo v oddelku
4%

8%
23%

31%

34%

1 sploh se ne strinjam
2 se ne strinjam
3 delno se strinjam, delno se ne strinjam
4 se strinjam
5 popolnomase strinjam

Vir: Lasten, priloga 1
Novo zaposleni, sploh tisti, katerim je zaposlitev v našem podjetju prva, se morajo
usposabljati v okviru svojega oddelka tako, da se jim dodeli mentor, ki jih v delo uvede in
jim je na voljo tudi potem, ko se sklepa, da so v delo že uveden, da se lahko nanje obrne
z morebitnimi vprašanji in po pomoč. Tak mentor je za to delo tudi nagrajen bodisi z
denarno ali nedenarno nagrado. Podjetje spodbuja tudi ostale zaposlene, ki sicer niso tudi
formalni mentorji, da novo zaposlenim pomagajo, da se čim prej uvedejo v delo in da ga
sploh sprejmejo medse kot enakovrednega člana tima, saj lahko občutek nesprejetosti
vpliva na njegovo delovno uspešnost in motiviranost. Novo zaposleni, katerim to delovno
mesto ni hkrati tudi prva zaposlitev, prinesejo s sabo nove ideje, pa tudi stare izkušnje,
znanje in navade. Tudi te je potrebno poučiti o delu, razlika je le, da se bodo v delo
morda vpeljali prej, ni pa nujno. Potrebno jih je uvesti v nov sistem in jih poučiti o razlikah
z delovnim mestom, ki so ga opravljali do takrat. Tretjina zaposlenih se strinja, da se
zaposleni usposabljajo v oddelku, kar pomeni, da se usposabljajo tako s samim začetkom
dela, kot tudi redno ves čas tekom zaposlitve na delovnem mestu. Druga tretjina se s
tem strinja le deloma, tretja tretjina pa se s trditvijo ne strinja. Sklepam, da menijo, da je
usposabljanje v oddelku intenzivno predvsem na začetku, ko se zaposlen uvede v delovno
mesto, tekom dela pa je intenzivnost manjša, torej dlje kot si zaposlen, manj se
usposabljaš, ker imajo tako zaposleni kot vodje občutek, da si za delo dovolj usposobljen
in bi ti bilo mnenje sodelavcev odveč. Takšno mišljenje pa je napačno. Potrebno se je
zavedati, da je vsako mnenje, nasvet, izkušnja, znanje sodelavca dobrodošlo, četudi smo
strokovnjaki na svojem področju. Kajti znanja ni nikoli preveč in dobro je, da v kolikor je
to možno da zaposleni med sabo delijo znanje in si pomagajo, da bo delo boljše,
učinkovitejše in bolj uspešno.
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Graf 28: ALI SO POSAMEZNIKI, KI SPODBUJAJO UČENJE IN INOVACIJE,
CENJENI?
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Mnenje glede cenjenosti ljudi, ki spodbujajo učenje in inovacije, je precej deljeno, pa
vendar več kot polovica zaposlenih meni, da takšni zaposleni niso cenjeni. Podjetje bi se
moralo glede tega resno zamisliti. Saj če vodstvo daje občutek, da inovacij in učenja ne
potrebuje, zatira ljudi, ki bi lahko prispevali k večji uspešnosti podjetja. Strah zaposlenih
pred deljenjem svojega mnenja vodi v njihovo pasivnost ter nezadovoljstvo, namesto da
bi to mnenje izražali na glas v konstruktivnih pogovorih ter sestankih. Tako bi lahko
podjetje prišlo do inovativnih idej, ki bi vodile do rešitve podjetja iz težav ter do ponovne
rasti.
Zaposleni v veliki večini verjamejo, da je vredno tvegati, inovirati ter se učiti iz napak.
Podjetje bi moralo izdelati pregleden načrt svojih dobrih in slabih izkušenj, iz katerih bi se
lahko kvalitetno razvili načrti za prihodnost. Podjetje bi moralo organizirati vsaj polletne
sestanke, na katerih bi zbiralo predloge inovacij ter na dobrih predlogih graditi načrte za
delo ter s temi dejavnostmi spodbujati tistih dvajset odstotkov zaposlenih, ki imajo
trenutno negativno mnenje o potrebah po tveganju, inovacijah in učenju iz napak. Takšni
zaposleni so predvsem tisti, ki so se sprijaznili s slabo usodo podjetja, vendar se mora
podjetje zavedati, da še vedno obstaja večina zaposlenih, ki vidi izhod iz težav v
kreativnosti dela.
»Inovacijska sposobnost je tista, ki omogoča hitro prilagajanje spremembam v
mednarodnem prostoru in edina ponuja možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja.
Le visoko inovativna država, regija, podjetje bo lahko na dolgi rok ohranjala prednost pred
konkurenti ter si zagotavljala konkurenčnost gospodarstva in ekonomsko rast. Novi
gradniki konkurenčnosti so danes inovativnost, znanje, prilagodljivost, strpnost ter
povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva v nedeljiv sklop.«(Fatur,
Likar2009, str. 17).
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Graf 29: ALI JE VREDNO TVEGATI, INOVIRATI IN SE UČITI IZ NAPAK?
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Graf 30: CIKLI NENEHNEGA UČENJA IN SAMORAZVOJ:
Zaposleni imajo možnost za nenehno izboljševanje, spodbuja se podajanje
predlogov, velik pomen ima samo učenje in samorazvoj
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Skoraj tri četrtine zaposlenih se strinja, da imajo zaposleni možnost za nenehno
izboljševanje, spodbujanje in dajanje predlogov, kar pomembno vpliva tudi na njihovo
samo učenje in samorazvoj. Zaposleni, ki sodelujejo pri doseganju ciljev z lastnimi
pobudami, delijo ideje in ustvarjajo skupno vizijo, so bolj zvesti organizaciji in čutijo večjo
pripadnost in odgovornost podjetju, hkrati ideje in predlogi pomembno prispevajo k
samoučenju, kajti kadar zaposleni med seboj debatirajo, gradijo najoptimalnejše rešitve
za boljše doseganje zastavljenih ciljev. S sodelovanjem, izmenjavo znanj, izkušenj, idej ter
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predlogov zaposleni pridobivajo takšne informacije, ki so bogat vir samoučenja in
samorazvoja posameznega zaposlenega.
Kakovostno samoučenje je pogojeno z odkritim prenašanjem izkušenj ter znanj med
zaposlenimi. Na žalost sploh v kriznih časih pri tem obstajajo zavore. Zaposleni, ki menijo,
da imajo kakovostno znanje in izkušnje ter vir nenehnih koristnih informacij, velikokrat te
raje zadržijo zase, kot nekakšen obrambni mehanizem, saj menijo, da če bodo informacije
zadržali zase in jih zaupali samo v ključnih trenutkih ključnim ljudem, bodo za organizacijo
predstavljali nepogrešljivega sodelavca. V kolikor pa bi te informacije delili tudi svojim
sodelavcem, bi ti lahko te informacije dogradili ter postali pomembnejši sodelavec za
organizacijo in tako bi prvotni zaposleni tvegal izgubo delovnega mesta. Neodkrito
kroženje informacij je torej predvsem posledica strahu pred izgubo delovnega mesta,
tekmovalnosti ter konkurenčnosti s sodelavci. Dobri vodje morajo poskrbeti, da je tega
strahu čim manj ter da si sodelavci med seboj zaupajo in delijo znanja, saj samo z
dograjevanjem informacij, znanj ter izkušenj, lahko podjetje dosega želene poslovne
uspehe, zaposleni pa s tem dosegajo zadovoljujoč samorazvoj. Vodje imajo glede
spodbujanja odkritega deljenja učenja in izkušenj še veliko dela v naši družbi, saj se s
trditvijo, da imajo zaposleni možnost za stalno učenje na izkušnjah ter z odkritim
prenašanjem znanj med zaposlenimi strinja le polovica zaposlenih.

Graf 31: UČENJE:
Zaposleni imajo možnost za stalno učenje na osnovi izkušenj, znanje se odkrito
prenaša med vse zaposlene
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Graf 32: NAČIN DELA:
Uveljavljanje - poseben način dela v med funkcijskih timih z medsebojnim
sodelovanjem in razvijanjem timskega učenja

30%

70%

DA

NE

Vir: Lasten, priloga 1
S tem, da podjetje pozna delo v medfunkcijskih timih, kjer se medsebojno sodeluje in
razvija timsko učenje, se ne strinja kar 70 odstotkov vprašanih. Tovrstno delo je očitno
razvito samo v posameznih službah oz. oddelkih. Takšen način dela se počasi razvija v
pravni, kadrovski in finančni službi, v večini le takrat, kadar se kateremu od zaposlenih
zalomi oziroma ne ve, kako naj reši določen problem. Tovrstno delo je bolje razvito v
tistih oddelkih, ki delujejo na večjih in kompleksnejših projektih kot so gradbeni strokovni
oddelki, kjer planirajo različne težavnejše projekte iz osnovne dejavnosti podjetja. Glede
na to, da je tudi strokovno dokazano, da timsko delo ter tovrstno prenašanje znanja
pozitivno vpliva na poslovno uspešnost organizacij, bi vodstvo moralo takšen način dela
vpeljati v vse službe v najširšem možnem obsegu.
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Graf 33: VODSTVENI SLOG MENEDŽMENTA:
Vodje uporabljajo tvegan slog vodenja, radi eksperimentirajo in se soočajo z
izzivi in nepričakovanimi situacijami v okolju
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Kar 62 odstotkov zaposlenih se strinja s tem, da vodje uporabljajo tvegan slog vodenja,
eksperimentirajo ter se soočajo z izzivi in nepričakovanimi situacijami v okolju. Takšen
slog vodenja je izrazit predvsem v krizni situaciji, ko je vprašljiv obstoj podjetja. Vodje
imajo v takšni situaciji občutek, da ni kaj dosti za izgubiti, obstajata samo dve situaciji - ali
se podjetje izvleče iz krize ali propade, zato so v tej situaciji eksperimenti pogostejši,
vodje preučujejo več možnih situacij in se odločajo za najprimernejše. Ker pa je pritisk
večji in časa manj, odločitve sklepajo hitreje in s tem tvegajo precej več, kot bi v situaciji,
ko obstoj ne bi bil vprašljiv. V zadnjem času je tako tudi v našem podjetju takšen način
vodenja prevladujoč. Pred nastopom krize je bil tovrsten način vodenja manj izrazit. Vodje
niso imeli občutka pritiska, čeprav je na gradbenem področju konkurenca velika,
nepričakovane situacije pa pogoste. Žal vodje v času največje rasti niso pogosteje
eksperimentirale ter tvegale, saj ravno tveganje mnogokrat prinese želene rezultate,
hkrati pa takrat podjetje tudi ni bilo pripravljeno na nepričakovano situacijo. Podjetje bi
moralo že v času uspešnega poslovanja analizirati trg in svoje poslovno okolje, da bi
preprečilo kasnejši upad dela ter finančno nestabilnost. Ravno zaradi nepripravljenosti
podjetja na tovrstno situacijo dobra tretjina zaposlenih odgovarja negativno na
zastavljeno vprašanje.
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Graf 34: POLITIKA ODLOČANJA: V našem podjetju prevladuje sprejemanje
odločitev z udeležbo; vsi zaposleni pri tem nenehno sodelujejo z vodstvom in
dajejo predloge za izboljšave, za katere prejmejo variabilne nagrade
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Glede na to, da kar 88 odstotkov zaposlenih odgovarja, da se v podjetju ne odloča z
udeležbo in sodelovanjem, predvidevam, da v podjetju ne prevladuje demokratični,
participativni ali kooperativni stil vodenja. Očitno kar 88 odstotkov zaposlenih meni, da
vodje odločajo sami. V večini sodobnih situacij prevladuje kooperativni stil vodenja, ki
omogoča sodelovanje pri odločanju vsem zaposlenim, vodja pa izbere najboljši način
odločitve. Takšen način pa tudi otežuje, da bi tak vodja sprejel odločitev, kateri sodelavci
nasprotujejo. Smiselno bi bilo, da bi podjetje svoj način vodenja približalo vsaj k temu
stilu vodenja. Vsi ostali stili so namreč nekoliko zastareli in neprimerni za sodobno družbo.
Vodstvo, ki ne vključuje zaposlenih v proces odločanja, povzroča nezadovoljstvo
zaposlenih ter sumničavost, sploh v krizni situaciji, kadar vodstvo prekriva informacije ter
dela po lastni volji ter se ne posvetuje s sodelavci, povzroča, da bodo zaposleni
organizacijo zapustili.
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Graf 35: MODEL ODLOČANJA:
Prevladuje decentralizacija procesa odločanja v celotni organizaciji
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Zaposleni
na vprašanje, ali v organizaciji prevladuje decentralizirano odločanje,
odgovarjajo pritrdilno, kot na prejšnje vprašanje, lahko predvidevam, da zaposleni s tem
mislijo tudi nižje vodstvo. Torej, da se v večini odloča s sodelovanjem višjega ter nižjega
vodstva, ne vključuje pa vodstvo tudi drugih zaposlenih, ugotavljam lahko, da v
organizaciji proces odločanja poteka v vseh ravneh vodstva, z njihovim medsebojnim
sodelovanjem, ne vključujejo pa v proces odločanja tudi drugih zaposlenih, ki niso del
nižjega ali višjega vodstva, kar bi bilo potrebno spremeniti, saj imajo pomembne
informacije, podatke, znanja in izkušnje tudi drugi zaposleni, predvsem tovrstna znanja
izhajajo iz praktičnega dela ter poznavanja svoje stroke. Združevanje teh znanj pa lahko
pripomore k poslovni uspešnosti podjetja.
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Graf 36: RAZVIJALCI IN SKRBNIKI SPOSOBNOSTI:
Posamezniki znotraj učečih se timov prevzamejo neformalne vloge izumiteljev
novih sposobnosti
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Na vprašanje o prevzemanju posameznih neformalnih vlog izumiteljev novih sposobnosti,
več kot polovica zaposlenih odgovarja, da takšnih posameznikov ni, kar pa ni
presenetljivo, glede na predhodni odgovor o cenjenosti ljudi, ki spodbujajo inovacije ter
spodbujajo učenje, ko prav tako več kot polovica zaposlenih odgovarja, da takšni
zaposleni niso cenjeni v organizaciji. Ni presenetljivo, da se zaposleni ne želijo izpostavljati
kot izumitelji novih sposobnosti, če organizacija tega ne ceni. Logično je, da zaposleni v
tem potem tudi ne vidijo nobenega smisla, saj jih organizacija ne upošteva. Pa vendar
dobra tretjina zaposlenih še vedno odgovarja, da takšni posamezniki obstajajo.
Predvidevam, da je s tem mišljeno predvsem vodstvo bodisi na višjih in nižjih ravneh,
manj pa tudi ostali zaposleni. Vodstvo s tem dela napako in bi moralo pokazati, da vsako
mnenje šteje, vsaka nova ideja ali inovacija lahko prispeva k večjemu uspehu
organizacije, s tem bi tudi nematerialno spodbujali zaposlene ter jih motivirali k doseganju
boljših lastnih rezultatov ter samorazvoja zaposlenih.
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Graf 37: VARIABILNO NAGRAJEVANJE:
Zaposlenim se omogoča podajanje predlogov in pobud ter razmišljanj
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Pomanjkljiv je sistem variabilnega nagrajevanja. Zaposleni, ki bi bili pripravljeni sodelovati
pri iskanju ter zasnovanju ključnih idej, predlogov ter inovacij, bi morali biti temu
primerno nagrajeni ter spodbujani, motivirani, da z razvijanjem idej ne bi prenehali, da bi
se zavedali pomembnosti svojega sodelovanja za podjetje, hkrati pa bi dosegali lastne
cilje. Pomanjkljiv sistem nagrajevanja zaznavajo tudi zaposleni; več kot polovica jih
namreč odgovarja, da ni primeren za tiste, ki podajajo predloge, pobude in razmišljanja.
Sistem bi moral biti tak, da bi te ljudi nagrajeval tako v materialnem kot tudi
nematerialnem smislu.
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Graf 38: DENARNE NAGRADE
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Na neprimernost nagrajevalnega sistema kažeta tudi odgovora glede denarnih in socialnih
nagrad, ko zaposleni opažajo, da tako denarne kot socialne nagrade niso primerne oz.
niso stimulativne, kajti variabilnih nagrad, ki bi jih naj zaposleni dobili zaradi pozitivnega
odstopanja od pričakovanih rezultatov njihovega dela praktično sploh ni . Kot sem že
omenil, nagrajevalni sistem očitno ni tak, da bi zaposlene primerno nagrajeval v
materialnem in nematerialnem smislu. Zaposleni za svoje uspehe ne dobijo primerne
denarne nagrade. Ljudje delamo za eksistenco, denar je tista dobrina, ki nam omogoča
preživetje. Če smo v službi uspešni, nam to omogoča tudi lažje ter boljše življenje. Denar
je ključni stimulator za uspešno delo, v kolikor to ni, bodo uspešni zaposleni iskali delo
drugje. V trenutni finančni situaciji zaposleni morda še ostajajo, vendar takoj ko se bo
situacija v državi obrnila na bolje, bodo najboljši zaposleni, v kolikor podjetje ne spremeni
načina nagrajevanja, odšli.
Nujno pa je tudi nematerialno nagrajevanje. Tega je očitno več, kot denarnega
nagrajevanja, pa vendar še vedno le slaba tretjina zaposlenih na vprašanje odgovarja
pozitivno. Socialno nagrajevanje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Če se bodo zaposleni
zavedali lastnega uspeha, ki pripomore k uspehu organizacije, se bodo zavedali tudi
svojega pomena za organizacijo. Tak zaposlen bo predan organizaciji in bo verjetneje
poistovetil lastne cilje s cilji organizacije. Glede na odgovore sklepam, da je potrebno v
podjetju nujno spremeniti sistem nagrajevanja, če želi podjetje dosegati poslovne uspehe
z uspešnimi zaposlenimi ter privabljati nove uspešne sodelavce.
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Graf 39: SOCIALNE NAGRADE:
Ljudje so opaženi, junaki
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Graf 40: ALI JE PRESOJENO, KDAJ JE POSAMEZNA SPODBUDA PRIMERNA IN
KDAJ JE NAJUČINKOVITEJŠA?
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Po oceni zaposlenih je nagrajevalni sistem očitno slab in ga je nujno potrebno spremeniti.
Vodje očitno tudi slabo ocenjujejo, kdaj je neka spodbuda primerna in kdaj je katera
učinkovitejša. Spodbude mora vodja primerno razporediti. Glede na obstoječe raziskave in
strokovno literaturo pa tudi iz lastnih izkušenj velja načelo, da je denar učinkovita
spodbuda predvsem za mlajše zaposlene, ki nimajo prihrankov, potrebujejo denar za
šolanje, ustvarjanje družine ipd., takšnim zaposlenim je primerno nuditi, v kolikor
dosegajo presežke, večjo denarno nagrado, kadar gre za zaposlene, ki so starejši ter
eksistenčno ne potrebujejo denarja, je smiselno za njihove presežke poiskati druge
primerne spodbude. Takšne spodbude so lahko v obliki izobraževanj ali pa so povsem v
obliki prostočasnih dejavnosti.
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Graf 41: INFORMACIJSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA:
Informacijska podpora in orodja za prenos menedžmenta znanj imajo temeljno
vlogo v podjetju
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Družba CM Celje ima že precej dolgo obdobje dobro razvit informacijski sistem. Intranet
deluje že dobrih deset let, organizacija je namreč takoj z uveljavitvijo interneta začela
izkoriščati njegove prednosti. Za ažurnost podatkov na intranetu skrbi informacijska
služba, ki tudi skrbi za zbiranje pomembnih podatkov v sodelovanju z ostalimi
zaposlenimi. Vsi podatke, ki so trenutno najpomembnejši, se objavljajo na naslovni
strani intraneta, prav tako pa lahko zaposleni brskajo za starimi podatki v elektronskem
arhivu organizacije, do njega imajo dostop samo zaposleni z dodeljenim geslom. Prav tako
ima družba že več let na svetovnem spletu objavljeno predstavitveno stran družbe za širšo
javnost. Poslovanje najpogosteje poteka elektronsko preko elektronskih pošt zaposlenih,
uveljavljena je praksa, da se elektronska sporočila pošiljajo vsem, katerim bi ti podatki
prišli vsaj delno v korist. Preko elektronske pošte ter intraneta zaposleni pridobivajo
večino podatkov, ki so potrebni za uspešno delo. Ta dva informacijska vira sta tako tudi
ključna za prenos znanja med zaposlenimi. Z dobro razvitostjo informacijskega sistema se
strinja več kot polovica zaposlenih, še vedno pa se dobra tretjina s tem ne strinja. Morda
bi bilo potrebno razširiti in stalno ažurirati podatke na intranetu, stalno obveščati vse
zaposlene preko elektronske pošte o vseh pomembnih dogodkih za organizacijo, na isti
način pozivati zaposlene k sodelovanju in podajanju predlogov in informacijsko službo
pooblastiti, da povratne informacije strne v skupen dokument ter jih znova posreduje
vsem zaposlenim v preučitev ter ponovno dajanje predlogov. Po tem pa organizirati
skupne sestanke, kjer bi zaposleni ter vodstvo prišlo do ključnih odločitev ter rešitev
problemov. Takšen sistem bi odločilno prispeval k prenosu znanja, izkušenj, mnenj ter
predlogov.
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Graf 42: ORGANIZACIJSKA KULTURA:
Gradi na zaupanju in razkrivanju, odprtem posredovanju in prenosu znanja
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52 odstotkov zaposlenih meni, da si zaposleni med seboj zaupajo, odprto posredujejo in
prenašajo znanje. Na vprašanje o tem, če zaposleni med seboj aktivno sodelujejo ter
prenašajo znanje, na katero je bilo možno odgovarjati po ocenjevalni lestvici, se je s
podobno trditvijo popolnoma strinjalo le 16 odstotkov, nekoliko manj pa 23 odstotkov,
delno se je strinjalo ali ne strinjalo 42 odstotkov zaposlenih, ki so se pri tem vprašanju
očitno razdelili pod tiste, ki se strinjajo ali ne strinjajo, tako tudi lahko sklepamo, da se
dejansko z aktualnim sodelovanjem bolj nagibajo k strinjanju.
Kot že večkrat omenjeno je glede na trenutno gospodarsko stanje povsod, ne samo v
našem podjetju, prisoten močan stres pred izgubo zaposlitve, zato zaposleni taktično
svoja pomembna znanja in izkušnje zadržujejo zase. Dokler podjetje ne začne ponovno
uspešno poslovati in se gospodarska situacija v državi ponovno ne izboljša, bo težko med
zaposlenimi zgraditi brezpogojno zaupanje. Glede na situacijo še vedno precej zaposlenih
očitno zaupa in odprto deli informacije, žal pa druga polovica takšno poslovanje omejuje.
Takšno omejevanje mora vodstvo skušati v čim večji meri odpraviti, kar je pa možno le
tako, da so tudi sami zaposlenim vzor, tako da jim odkrito posredujejo vse informacije, ki
jih kot zaposleni potrebujejo za uspešno in učinkovito delo. Le tako bodo zaposleni
pripravljeni tudi sami odkrito deliti svoja znanja.

84

Graf 43: DOLGOROČNA ZAVEZANOST:
Člani podjetja si prizadevajo dajati pobude in so osebno dolgoročno vezani
razvoju podjetja

20%

80%

DA

NE

Vir: Lasten, priloga 1

Glede na to, da na predhodna vprašanja večinoma zaposleni odgovarjajo nikalno, kadar
se vprašanja nanašajo na pogostost dajanja pobud s strani zaposlenih, predvidevam, da
s tem ko večina zaposlenih odgovarja pritrdilno na dajanje pobud in vezanost podjetja,
večina s tem misli predvsem dolgoročno zavezanost razvoju podjetja. Slednje potrjuje
tudi to, da je kar dobra tretjina zaposlenih v podjetju že več kot dvajset let. Menim
namreč, da v kolikor zaposleni ne bi bili zavezani podjetju in v kolikor jim delo v podjetju
ne bi pomenilo tudi osebnega zadovoljstva ter poenotenja osebnih ciljev s cilji podjetja, bi
podjetje zapustili že v prvih letih zaposlitve oziroma takoj, ko je podjetje zašlo v poslovno
krizo. Pri tem tudi menim, da veliko pripomore tradicija podjetja. Nekateri zaposleni so
začeli z delom v začetnih fazah podjetja in ti so podjetju tudi najbolj zavezani, ker poznajo
njegovo zgodovino od začetka do danes ter se z njim tudi poistovetijo. Mlajši so začeli
delovno dobo v času največjih poslovnih uspehov podjetja, drugi v času krize podjetja, pa
vendarle je podjetje na celjskem območju tako znano, da je vsakdo seznanjen z njegovim
delom, zato sem prepričan, da vsak od zaposlenih želi prispevati k ponovnim uspehom
organizacije in v kolikor to tudi dejansko uspe, nadaljevati kariero v okviru našega
podjetja.
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Graf 44: SPODBUJANJE KOMUNICIRANJA PREKO DIALOGA IN POSTAVLJANJE
VPRAŠANJ JE PRIPOROČLJIVO

27%

73%

DA

NE

Vir: Lasten, priloga 1

Skoraj tri četrtine zaposlenih meni, da je potrebno postavljati vprašanja in komunicirati
preko dialoga, kar pomeni, da se tudi tisti, ki menijo, da v organizaciji ni odkritega
izmenjevanja znanja s tem posledično tudi ne odkrite komunikacije, v večini zavedajo, da
bi to bilo potrebno in nujno. Vprašanja zaposlenim posredno pomenijo priznavanje, da
določenih zadev ne poznajo in da so posveti med zaposlenimi nujni za njihovo uspešno
delo. K uspešnosti organizacije pripomorejo samo odkriti ter jasni posveti. Na
komunikaciji, ki temelji na dialogu postavljanja vprašanj in dajanja odgovorov, temelji tudi
inoviranje, razvijanje novih idej ter rešitev, zato je takšna komunikacija nujna za
samorazvoj zaposlenih in za razvoj organizacije kot celote.
Graf 45: NENEHNO EKSPERIMENTIRANJE:
Daje podjetju možnost za razvoj novih alternativ
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Podjetja, ki ves čas eksperimentirajo, ves čas odkrivajo načine, ki so učinkovitejši za
doseganje boljših poslovnih uspehov, nenehno sledijo trendom in novostim, ki se
pojavljajo v panogi. Takšno podjetje je ves čas dojemljivo za spremembe in novosti in ga
nepredvidljive okoliščine ne omajajo. Sodobno podjetje je prisiljeno v sprejemanje vedno
novih pristopov v gospodarjenju. Tega se zaveda tudi večina zaposlenih, še vedno pa kar
dobra tretjina zaposlenih meni, da to ni potrebno. Seveda zaposlenim potreba po
nenehnem spreminjanju delovnega procesa in načina dela ne ustreza, vendar ker je
sodobna družba tako nepredvidljiva, stanje na trgu pa nestabilno, podjetje, ki ne
eksperimentira na nepredvidljivem trgu, ne mora obstati, saj ne sledi pritiskom
konkurence ter potrebam strank. Nujno je, da se zaposlene nenehno izobražuje, da so
pripravljeni na spreminjajoče se procese dela, hkrati pa jih je potrebno za to ustrezno
motivirati ter spodbujati.
Graf 46: PROMOCIJA IN USTVARJANJE KARIERE
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Podjetje nudi zaposlenim slabo promocijo in slabo možnost ustvarjanja kariere. Podjetje
mora poznati svoje strokovnjake, njihove ideje ter jih spodbujati k temu, da svoje ideje
razvijajo in jih delijo z zaposlenimi ter drugimi organizacijami, bodisi s konkurenčnimi,
partnerji, z izobraževalnimi institucijami ter širšo zainteresirano javnostjo. Zaposlenim, ki
se želijo promovirati in imajo zato tudi potrebno kakovostno znanje, je potrebno
omogočiti, da to znanje delijo naprej in to interno in navzven. Takšen zaposlen, ki bo imel
izpolnjeno potrebo po promociji, ne bo iskal nove zaposlitve, temveč bo sodeloval tudi pri
zunanjih projektih ter s tem nabiral izkušnje, ki bodo bogat vir za poslovne uspehe
matičnega podjetja. Podjetje te potrebe očitno ne zaznava dovolj. V kolikor tega ne bo
spremenilo, tvega zapuščanje ambicioznih zaposlenih. Podjetje mora vsakemu
zaposlenemu nuditi možnost ustvarjanje kariere, zaposlen mora tekom svoje zaposlitvene
dobe s podjetjem rasti, začeti na nižji ravni organizacije ter se postopoma nadgrajevati z
učenjem in izkušnjami, ter tudi rasti na organizacijski ravni. V kolikor ima zaposlen
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občutek, da pri svojem delu ne more ničesar doseči, temveč lahko samo rutinsko stagnira
na obstoječem delovnem mestu, bo zaposlitev iskal drugje. Potrebno je ljudi motivirati z
rotacijo dela, da zaposlen na svojem delovnem mestu v okviru svojega strokovnega
oddelka spozna vsa dela in vsa dela tudi zna opravljati. Ko to doseže, mu je potrebno
nuditi nove izzive. Podjetje mora te izzive za vsakega zaposlenega najti v okviru svoje
organizacije, najbolj učinkovito nagrajevanje je po mojem mnenju vključevanje zaposlenih
v različne pomembne projekte. Z njimi zaposlen ves čas pridobiva nova aktualna znanja in
s tem dosega samorazvoj.
Graf 47: LJUDEM JE OMOGOČENO, DA DELAJO TISTO, V ČEMER UŽIVAJO
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Zaposleni v veliki večini ne opravljajo dela v katerem bi uživali. Le 16 odstotkov vprašanih
dela delo, v katerem uživa. Lahko sklepamo, da so to zaposleni, ki imajo razgibano delo,
ki ni rutinsko ter se ves čas spreminja. Večina zaposlenih bi naj tako opravljalo
dolgočasna rutinska dela. Takšni zaposleni so nemotivirani in od njih ne moramo
pričakovati velikih poslovnih uspehov. Zaposlene je nujno potrebno vključevati v že
omenjene projekte ter delavnice, jih ves čas izobraževati glede sprememb, da ažurno
sledijo novostim. S tem lahko še tako dolgočasno delo postane zanimivejše in bolj
uspešno. Vodje bi glede na opaženo morale uvesti sestanke z zaposlenimi bolj pogosto,
se z njimi osebno pogovoriti, kaj pričakujejo od svojega dela in zakaj jih to delo ne
motivira ter jim pomagati k temu, da svoje delo obogatijo. Dejstvo je, da se pri nekem
delu dolgočasijo tisti, ki s svojim znanjem presegajo svoje delo, zato je nujno potrebno
izkoristiti tudi tisti neizrabljen del znanja; to pa ne bo samo v prid podjetja, temveč tudi v
prid zadovoljstva zaposlenega.
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Graf 48: ALI SE NAVEDENE INCIATIVE UPORABLJAJO UČINKOVITO?

20%

80%

DA

NE

Vir: Lasten, priloga 1

Več kot polovica zaposlenih na vsa vprašanja o denarnih in socialnih nagradah, o
promociji in ustvarjanju kariere, o tem, da v delu, ki ga opravljajo uživajo, odgovarjajo
negativno, kar pomeni, da v podjetju ne obstaja motivacija za uvedbo učeče se
organizacije. Podjetje zaposlenim ne ponuja učinkovitih iniciativ.
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Graf 49: ZAPOSLOVANJE:
Notranje zaposlovanje se izvaja vedno, ko je mogoče, da izčrpamo notranje
znanje
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Le 8 odstotkov vprašanih se z vprašanjem, če se notranje zaposlovanje izvaja vedno,
kadar je to mogoče, ne strinja. Polovica zaposlenih se s tem delno strinja in delno ne,
ostalih 42 odstotkov se s trditvijo strinja. V kolikor se v organizaciji sprosti obstoječe
delovno mesto ali se zaradi novi potreb ustvari novo delovno mesto, organizacija najprej
preuči ali ima med zaposlenimi takšnega zaposlenega, ki bi to delo lahko opravljal
uspešno. V kolikor takšen zaposlen obstaja, se ga vedno premesti na to delovno mesto. S
tem se doseže tudi zadovoljstvo zaposlenega, saj zaposlen napreduje ali začne opravljati
zahtevnejše delo z večjo odgovornostjo, ki ga bo dodatno motivirala k doseganju večje
uspešnosti. Njegovo delovno mesto pa se ali razdeli na več delov ter razporedi med
obstoječe zaposlene, ali pa se če to ni mogoče, zaposli novega zaposlenega, vendar to le
izjemoma, saj se podjetje zaveda, da v kolikor lahko delo drugih zaposlenih z novo
dejavnostjo obogatimo, s tem motiviramo tudi širši obseg zaposlenih.
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Graf 50: IZBOR:
Razvoj več funkcijskih sposobnosti – prednost imajo posamezniki, ki podpirajo
timsko delo in učinkovito komunikacijo
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V kolikor v organizaciji vidimo potrebo po novem zaposlenem, mora tak zaposlen biti
naravnan k timskemu delu ter obvladati veščine dobre komunikacije. Timsko delo je način
dela, ki prinese boljše poslovne rezultate, deljenje znanja ter pomoč pri delu. Nujno je, da
se lahko razvijejo najboljše in najučinkovitejše poslovne ideje. Zaposleni morajo med sabo
prenašati znanje ter izkušnje, timsko delo pa tudi v popolni meri od zaposlenega zahteva,
da komunicira na učinkovit način. Zato organizacija pa tudi obstoječi zaposleni to v večini
priznavajo, zaposluje novo zaposlene, ki so pristaši timskega dela ter na razgovorih
dokažejo, da so komunikativni.
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Graf 51: Delavnice komunikacijskih sposobnosti in druge aktivnosti potrebne
za komunikacijo
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Potrebno se je zavedati, da komunikacijske veščine niso prirojene. Učinkovitega
komuniciranja se je potrebno naučiti. Ljudje, ki sami sebe ocenjujejo za komunikativne,
pogosto pod tem pojmom dojemajo to, da veliko govorijo ter znajo postaviti odnos z
ljudmi. Vendar učinkovita komunikacija ni govoričenje. Učinkovita komunikacija je takšna,
da s čim manj besedami zajamemo bistvo. Da to, kar želimo sporočiti, sporočimo jasno,
da nas sogovorniki razumejo; tovrstne veščine pa ima le peščica ljudi. Ljudi je potrebno
tega naučiti. Za zaposlene bi bilo potrebno prirediti delavnice ter predavanja, jih
vsakoletno voditi na njih ter spominjati na to, da lahko dobro komunikacijo dosežemo le z
rednim treningom ter obvladovanjem samega sebe. Da podjetje na to ne da dovolj,
kažejo odgovori na to, da delavnic ter aktivnosti, ki bi pripomogle k razvijanju
komunikacije v bistvu skoraj da ni in to je posledica, da dobre ideje, inovacije, predlogi,
znanje ter izkušnje med zaposlenimi ne krožijo. Prav tako je lahko slaba komunikacija
odraz poslovnih neuspešnosti, saj zaposleni ne dobijo za svoje delo jasnih navodil.
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Graf 52: Redni formalni treningi in predstavitev programov e-učenja o novih
tehnologijah - zaposlenim se omogoči stalno izobraževanje
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Večina zaposlenih na vprašanje o tem, ali se redni formalni treningi in predstavljanje
programov e-učenja o novih tehnologijah ter o tem, da se zaposlenim omogoča stalno
izobraževanje, odgovarja negativno, ali pa se s tem le deloma strinja. To pomeni, da
zaposleni tehnike e-učenja v bistvu ne poznajo, podjetje jim tudi ne omogoča rednih
treningov ali stalnega izobraževanja. Podjetje lahko torej glede rednega izobraževanja še
veliko postori. Uvedba e-učenja je zato dobra rešitev. Podjetje bi moralo uvesti takšen eportal, do katerega bi imeli vsi zaposleni dostop, na njem pa objavljati novosti v stroki ter
spodbujati zaposlene k temu, da se preko njega stalno izobražujejo. To je prijazen način
za zaposlene, ki si tako lahko sami organizirajo, kdaj in kje se bodo izobraževali, hkrati pa
organizaciji ne predstavlja velikega dodatnega stroška.
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Graf 53: PRESOJANJE USPEŠNOSTI:
Sistem presojanja uspešnosti je vezan na način doseganja rezultatov oz. ciljev
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Glede na to, da se večina zaposlenih strinja, da je sistem presojanja uspešnosti vezan na
način doseganja rezultatov in ciljev, sklepam, da je sitem presojanja uspešnosti le delovno
vezan na načine doseganja rezultatov in ciljev, kar je sporno. Tovrsten sistem mora biti
povezan z načinom doseganja rezultatov oz. ciljev.
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Graf 54: Pri presojanju uspešnosti upoštevamo povečanje napredka in učinka
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Uspešnost zaposlenega se ocenjuje glede na njegov napredek in učinek pri njegovem
delu. Potrebno je spremljati zaposlenega ter njegovo uspešnost, da vodja potem ve
koliko je zaposlen napredoval in koliko se je povečala njegova učinkovitost. Glede na to
mu mora vodja nuditi ustrezno stimulacijo, da bo v prihodnje dosegal še večjo
učinkovitost. Večina zaposlenih meni, da se uspešnost le deloma presoja glede na
napredek in učinek. Očitno je, da so pri presojanju zelo pomembni drugi postranski
dejavniki. Vodja mora ugotoviti, kateri so ti dejavniki in oceniti, kateri dejavniki so
dejansko pomembnejši ter dati večji pomen tema dvema dejavnikoma ter na način
doseganja rezultatov in ciljev.
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Graf 55: Hitrejše akcije in iznajdljivost skušamo doseči s postavljanjem
časovno manj oddaljenih ciljev
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Zaposleni morajo biti seznanjeni z dolgoročnim ciljem, ki ga organizacija kot celota želi
doseči. Prav tako mora posameznik poznati svojo vlogo pri doseganju tega cilja, da se
zaveda lastne pomembnosti, vendar smotrno je, da tak cilj dosegamo po korakih.
Zaposleni morajo poznati te korake, predvsem pa morajo biti seznanjeni s korakom, ki ga
trenutno dosegajo, in kako morajo s svojim delom prispevati k temu, da bo cilj čimprej
dosežen. Zaposleni morajo pri tem hitro, iznajdljivo in aktivno sodelovati. Vodja mora pri
tem ves čas sodelovati, jim dajati vse potrebne informacije in jih usmerjati ter
spodbujati k temu, da delo opravljajo učinkovito. Da je tako, v naši družbi potrjuje le 20
odstotkov zaposlenih. Večina zaposlenih se s tem le delno strinja, 12 odstotkov
zaposlenih pa se s tem ne strinja. Kar pomeni, da tak način dela v našem podjetju še ni
toliko razvit, kot bi bilo to potrebno.
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Graf 56: Kombinacija individualnih in timskih ciljev
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Posameznik, ki se poistoveti z organizacijo in čuti pripadnost organizaciji, svoje cilje
dosega preko doseganja ciljev organizacije. Takšen zaposlen je tudi visoko motiviran in
ponosen na to, da uspešno opravlja delo v svoji organizaciji, njegovo zadovoljstvo z delom
pa je visoko. Glede na odgovore opažam, da podjetje slabo kombinira individualne cilje s
timskimi cilji, saj le dobra polovica deloma tako dosega tudi svoje cilje, 20 odstotkov pa
jih tako niti približno ne dosega, le 27 odstotkov zaposlenih na takšen način dosega tudi
lastne cilje.
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Graf 57: NAGRAJEVANJE: Vezano na uspešnost posameznikov in timov
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Kar 60 odstotkov zaposlenih se ne strinja s tem, da je nagrajevanje vezano na uspešnost
posameznikov in timov. Iz tega odgovora lahko sklepam, da timi niso skupinsko nagrajeni
ali pa posameznik v timu ni nagrajen za lastne dosežke, temveč samo za dosežke tima kot
celote. Podjetje mora nujno spremeniti nagrajevalni sistem. Kadar se dela izvajajo v timu,
je potrebno nagraditi tim v celoti, prav tako pa je potrebno spremljati posameznike v
timu; koliko in na kašen način prispevajo k uspešnosti timskega dela. Če nekdo v timu ne
sodeluje, igra na delo drugih, ne sme zato biti nagrajen, temveč opozorjen na ne
opravljanje svojega dela ter morebitne sankcije. Posameznik, ki v timu aktivno sodeluje,
pa mora zato biti tudi ustrezno posamično nagrajen.
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Graf 58: NAGRAJEVANJE: Prepoznavanje izrazito visoke participacije in
zavzetosti za cilje
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Vodje v naši organizaciji ne prepoznavajo preveč izrazito visoke participacije in zavzetosti
za cilje, kar je pričakovano, saj glede na odgovore tudi ne cenijo dovolj tistih, ki so zavzeti
k inovativnosti in dajanju predlogov. Zato tudi samega nagrajevanja s tem ne povezujejo
toliko, kolikor bi bilo potrebno. Zaposlenim se ne izplača za to izpostavljati, zato dobre
ideje in predlogi ostajajo nerazkriti, organizacija pa manj uspešna, kot bi lahko bila.
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7

PREVERITEV HIPOTEZ

7.1

1. HIPOTEZA: ALI SO V OBRAVNAVANEM PODJETJU ŽE PRISOTNE
ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE?

Prvo hipotezo sem preverjal z zaprtimi vprašanji, na katera so zaposleni odgovarjali
pritrdilno ali nikalno. Postavil sem devetnajst vprašanj, na dve vprašanji je 50 odstotkov
vprašanih odgovorilo pritrdilno, 50 odstotkov nikalno, na devet vprašanj so zaposleni
odgovorili nad 62 odstotkov pritrdilno, na ostalih osem pa nad 54 odstotkov nikalno.
S temi odgovori ugotavljam, da podjetje sicer že nekoliko zasleduje značilnosti učeče se
organizacije. Najbolj intenzivno je prisotna značilnost dolgoročne zavezanosti članov
podjetja, ki si prizadevajo dajati pobude in so osebno dolgoročno vezani razvoju podjetja.
Cikel nenehnega učenja in samorazvoja pomeni, da imajo zaposleni ves čas možnost
izboljševanja, samoučenja in samorazvoja ter da podjetje spodbuja komuniciranje preko
dialoga in spodbuja postavljanje vprašanj glede nejasnosti zaposlenih.
Najmanj so prisotne značilnosti sprejemanja odločitev z udeležbo vseh zaposlenih, njihovo
sodelovanje z vodstvom, prejemanje variabilnih nagrad za sodelovanje in dajanje
predlogov. Ni uveljavljen način dela v medfunkcijskih timih z medsebojnim sodelovanjem
in razvijanjem timskega učenja, slabo je razvito tudi učenje znotraj podjetja, ne redno so
organizirane delavnice, interni treningi in krožki, ki bi omogočali prenos znanja ter učenje
preko mreženja. Prvo hipotezo potrdim.

7.2

2. HIPOTEZA: ALI V OBRAVNAVANEM PODJETJU ŽE OBSTAJA
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IMPLEMENTACIJO UČEČE SE
ORGANIZACIJE?

Tudi drugo hipotezo sem preverjal z zaprtimi vprašanji z možnostjo pritrdilnega ali
nikalnega odgovora na postavljeno vprašanje. Ugotavljam, da rezultati raziskave hipotezo
ovržejo. V podjetju ne obstaja motivacija zaposlenih za uvedbo učeče se organizacije. Na
zastavljena vprašanja so zaposleni odločno odgovarjali nikalno. Kar 92 odstotkov
zaposlenih je na vrsto iniciative v obliki denarne nagrade odgovorilo, da tovrstne
motivacije podjetje primerno ne zagotavlja, tudi kar 84 odstotkov zaposlenim podjetje ne
zagotavlja takšnega dela, v katerem bi uživali. Redke so tudi socialne nagrade, možnost
promocije in ustvarjanja kariere. Zaposleni menijo, da se iniciative ne uporabljajo
učinkovito, prav tako ni primerno presojeno, kdaj je katera spodbuda najučinkovitejša.

100

7.3

3. HIPOTEZA: V
OBRAVNAVANEM
GOSPODARI Z ZNANJEM ZAPOSLENIH.

PODJETJU

SE

SLABO

Postavljeno hipotezo sem preverjal s vprašanji, na katere so zaposleni odgovarjali z
ocenjevalno lestvico.
Zaposleni se v 92 odstotkih strinjajo s tem, da podjetje vedno, ko je mogoče, izvaja
notranje zaposlovanje, da imajo pri izbiri novo zaposlenih prednost tisti, ki podpirajo
timsko delo in učinkovito komunikacijo. Zaposleni se v 79 odstotkih strinjajo, da se učijo z
izmenjevanjem znanja med sabo. Podjetje premalo pozornosti daje na organiziranje
delavnic komunikacijskih sposobnosti in drugih aktivnosti, ki bi izboljšale komunikacijo in
na redne formalne treninge ter predstavitve programov e-učenja o novih tehnologijah.
Nagrajevanje ni vezano na uspešnost posameznikov in timov. Sistem presojanja
uspešnosti ni vezan na način doseganja rezultatov in ciljev.
Ugotavljam, da podjetje z znanjem zaposlenih ne gospodari na takšen način, kot bi to bilo
potrebno. Tretje hipoteze ne morem potrditi.

7.4

4. HIPOTEZA: V OBRAVNAVANEM PODJETJU NE OBSTAJA SISTEM
RAZVOJA KADROV.

Postavljeno hipotezo sem preverjal s vprašanji, na katere so zaposleni odgovarjali z
ocenjevalno lestvico. Zaposleni se v 68 odstotkih strinjajo s tem, da podjetje sofinancira
študij ob delu, tečaje in usposabljanja, organizira seminarje zunaj in znotraj podjetja, ter v
58 odstotkih, da podjetje nudi možnost rednega usposabljanja in izobraževanja, 73
odstotkov zaposlenih tudi odgovarja, da so se pred kratkim udeležili izobraževanja, 58
odstotkov se zaposleni tudi strinjajo, da podjetje nudi izobraževanje v skladu s cilji.
Zaposleni bi se kljub temu, da je glede na odgovore očitno, da podjetje daje velik
poudarek na stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, želeli večkrat udeleževati
izobraževanj, kot jim to omogoča podjetje, kar pomeni, da podjetje zaposluje zaposlene,
ki strmijo k nenehnemu pridobivanju znanja. Se pa zaposleni v 61 odstotkih ne strinjajo s
tem, da so za svoj trud primerno nagrajeni.
Hipotezo lahko, glede na to,
pozitivno, delno potrdim, kljub
med seboj ne sodelujejo in ne
meni, da podjetje nima plana
zaposlenih.

da zaposleni na večino vprašanj odgovarjajo odločno
temu pa ne v celoti, saj še vedno zaposleni menijo, da
prenašajo znanja dovolj aktivno. Tudi večina zaposlenih
razvoja kadrov ter ne nadzoruje ali ocenjuje napredka
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8

PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI

S svojim magistrskim delom in predvsem z raziskavo v podjetju, ki je bilo nekoč eno
izmed uspešnejših gradbenih podjetij v svoji regiji, je v času finančne krize, tako kot kar
nekaj drugih gradbenih podjetij v Sloveniji, propadlo, želim prispevati k stroki, na način
opominjanja morebitnih poslovnih napak, ki so v podjetju lahko usodne, če se učeča
organizacija, ki je v času nasičenega trga poglavitna struktura uspešnih podjetij, ne
vpeljuje na učinkovit način.

Prispevek te raziskave nakazuje možnost uporabe obravnavanega modela v ostala
gradbena podjetja.
Z raziskavo so prikazani problemi postopka uvedbe učečega se podjetja v obravnavanem
podjetju, ki pa so z ustreznimi ukrepi vseh deležnikov lahko uspešno rešeni.

Ugotovitve raziskave so dobra osnova za nadaljnje raziskave, saj so obdelane vse faze
uvedbe učečega se podjetja in je opozorjeno na probleme po fazah.
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9

UPORABNOST REZULTATOV

Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave želim pripraviti predloge za učinkovito uvedbo
učeče se organizacije v obravnavanem podjetju. Vsak zaposlen mora biti seznanjen z
vizijo in cilji družbe, saj je le tako je možno, da bo pridobival znanje, ki mu bo pomagalo
dosegati cilje.
Rezultati raziskave imajo uporabno vrednost predvsem za obravnavano podjetje in tudi
za ostala podjetja v gradbeništvu. Rezultate bom uporabil tudi v ostalih podjetjih v skupini
CM Celje, predvsem v podjetju VOC Celje d.d..

Podjetje mora za začetek sprejeti listino o učečem se podjetju in pridobiti certifikat po
standardu ISO 9000, ki ga je podjetje zaradi krize opustilo tudi v svojih hčerinskih
podjetjih.

Preveritev hipotez potrjuje, da je v obravnavano podjetje z ustreznimi ukrepi možno
implementirat učeče se podjetje.

Menedžment mora sprejeti jasen načrt učenja in pričeti z izgradnjo informacijskega
sistema, ki bo omogočal vertikalni in horizontalni pretok informacij ter zgraditi banko
znanja.
Zagotoviti mora finančne vire, ki bodo omogočali interna in izobraževanja zunaj podjetja,
ter zagotoviti prenos znanja na vse zaposlene.

Vodstvo mora vzpostaviti klimo v podjetju, ki bo dodatno motivirala zaposlene k učenju in
vzpostavitvi partnerskega odnosa.

Pomemben dejavnik na poti učečega se podjetja je podpora vodstva na vseh ravneh, ki
mora spodbujati sodelavce k učenju, jih ustrezno nagrajevati in informirati s posameznimi
aktivnostmi.

Ugotovitve stanja v podjetju in predlogi za implementacijo učečega se podjetja so dobra
osnova v teoretičnem kot v praktičnem smislu za implementacijo učečega se podjetja.
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10

IMPLEMENTACIJA REZULTATOV RAZISKOVANJA

10.1 STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU –
ELEMENT 1
10.1.1 POSTAVITEV TEMELJEV ZA ZAČETEK PROCESA REORGANIZACIJE V
UČEČO SE ORGANIZACIJO
Obravnavano podjetje ima značilnosti učeče se organizacije.
Kadrovske štipendije so namenjene za študij gradbeništva, s tem si podjetje zagotavlja
kadre.
Delavcem, ki so že dalj časa v podjetju, je omogočen izreden študij in s tem tudi
napredovanje in osebni razvoj.
V podjetju se trudijo upoštevati mnenja in nasvete vseh zaposlenih, informacije previdno
shranjujejo. Zaradi krize se podjetje opira predvsem na nasvete notranjih in zunanjih
strokovnjakov, zato tudi večje število zaposlenih meni, da se protislovnih informacij ne
upošteva.
Zaposleni menijo, da se podjetje ne uči na svojih izkušnjah, znanju in na napakah,
vendar pa v praksi nekatere skupine v podjetju upoštevajo in izboljšujejo kvaliteto
produktov na ta način.
Učenje v podjetju je opredeljeno v strategiji podjetja, kajti strategija je naravnana k
izobraževanju, usposabljanju in prizadevanju po osebnem razvoju, nenehnem strokovnem
izpopolnjevanju, varnosti dela in dvigu strokovnosti. S tem se strinja 54 odstotkov in 46
odstotkov se s tem ne strinja.
Sodelovanje pri odločanju je omogočeno vsem zaposlenim v podjetju. V primeru več
predlogov o izbiri odločitve odloči vodja. Pogosto izbrana odločitev ni v skladu oziroma
je v nasprotju z odločitvijo sodelavcev, zato mora biti vodja previden in svojo odločitev
obrazložiti vsem zaposlenim.
Zaposleni imajo možnost spodbujanja in dajanja predlogov za izboljšave, kar pomembno
vpliva na njihovo učenje. Na to vprašanje so zaposleni odgovorili 50 odstotkov z da in 50
odstotkov z ne. Vsi, ki z lastnimi pobudami sodelujejo pri doseganju ciljev, delijo ideje,
ustvarjajo vizijo, so zvesti delavci organizacije in pri tem kažejo večjo pripadnost in
odgovornost podjetju. Kadar zaposleni sodelujejo med seboj, s tem hitreje pridejo do
rešitve problema in tem do uresničitve ciljev. Bogat vir za samoučenje, samorazvoj
posameznega delavca se pridobi z informacijami kot so: izmenjava znanj, idej, izkušenj,
predlogov in sodelovanjem med seboj. Zaradi krize pa se pojavljajo razne zavore med
zaposlenimi, ki menijo, da imajo dovolj kakovostnega znanja, izkušenj, vir koristnih
informacij, vendar pa vse to zadržijo za sebe kot obrambni mehanizem, saj menijo, da jih
bodo lahko uporabili sebi v prid, ko bo to potrebno. Prekrivanje informacij je posledica
strahu pred izgubo delovnega mesta.
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10.1.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 1. ELEMENTA - POSTAVITEV
TEMELJEV ZA ZAČETEK PROCESA REORGANIZACIJE V UČEČO SE
ORGANIZACIJO
Podjetje mora najprej pripraviti jasen načrt učenja v skladu s cilji podjetja.
Vodstvo podjetja mora vzpostaviti sistem pretoka informacij in to vertikalno in
horizontalno. Informacije morajo potekati v obe smeri. Podjetje mora vzpostaviti
zakladnico znanj, ki bo dostopna vsem zaposlenim. Zaposlenim je potrebno dati
kompetence, saj bodo zaposleni postali bolj inovativni in odgovorni do dela, ki ga
opravljajo.
Vodstvo družbe mora čim prej na novo oblikovati strategijo, vizijo in poslanstvo, saj po
propadu gradbeništva v Sloveniji ta ni več primerna.
V podjetju je treba takoj imenovati strateški tim, ki bo pripravil akcijski načrt
implementacije učeče se organizacije.

10.2 STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 2
10.2.1 IZGRADNJA PODPORNIH OKOLIJ
V podjetju je dobro razvit informacijski sistem. Z uporabo intraneta je organizacija začela
z ažuriranjem podatkov v sodelovanju z zaposlenimi, kar je velika prednost za podjetje. Za
ažuriranje skrbi informacijska služba. Zaposleni lahko vse podatke dobijo na naslovni
strani intraneta. Tisti, ki imajo dodeljeno geslo, pa lahko tudi pobrskajo po starih podatkih
v elektronskem arhivu. Podjetje se že tudi več let predstavlja na svetovnem spletu s
predstavitvijo podjetja.
Poslovanje poteka preko e-pošte med zaposlenimi. Da ima podjetje dobro razvit
informacijski sistem, se strinja polovica vprašanih, ena tretjina se jih s tem ne strinja.
Da podjetje organizira izobraževanj za vse zaposlene v enaki meri ugotavlja približno 46
odstotkov, 34 odstotkov se delno strinja in delno ne strinja, 20 odstotkov se jih ne
strinja.
Podjetje organizira razna usposabljanja v skladu s cilji podjetja: Organizirajo razne
seminarje na področju varstva pri delu, preprečevanje nevarnosti na delovnem mestu.
Nudi pa tudi druge oblike izobraževanja glede na potrebe delovnega mesta.
V podjetju so organizirani razni sestanki; kot npr. svet delavcev – po potrebi, sestanki
vodij oddelkov, kolegij – vsaj enkrat na teden, komercialna koordinacija. O vsem, kar se
dogaja v podjetju, so delavci obveščeni preko informacijsko telekomunikacijske
tehnologije.
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10.2.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 2 ELEMENTA – IZGRADNJA
PODPORNIH OKOLIJ
Pristopiti je potrebno k izgradnji drevesa menedžmenta znanja in vzpostaviti evidenco
znanj vseh zaposlenih. Sedaj obstaja evidenca znanj (reference) posameznikov, ki
zadovoljijo zahtevam razpisov, vendar je potrebno evidenco razširiti na vse zaposlene.
Vodstvo mora zagotoviti finančna sredstva za implementacijo projekta učeče se
organizacije v skladu s cilji organizacije. V inovacijsko dejavnost je potrebno vključiti vse
zaposlene in jih nagraditi za njihove predlagane izboljšave, zato je potrebno sprejeti
pravilnik o inovacijski dejavnosti.
V organizaciji je potrebno dograditi informacijski sistem, ki bo omogočil odgovore na
vprašanja zaposlenih in s tem omogočiti reševanje problematike pri vsakdanjem delu.

10.3 STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU –
ELEMENT 3
10.3.1 OBLIKOVANJE
CELOVITE
STRATEŠKIH CILJEV

STRATEGIJE

IN

IDENTIFIKACIJA

Z eksperimentiranjem podjetje odkriva načine, kako učinkovitejše doseči boljše poslovne
uspehe, sledi trendom in novostim. Podjetje mora spremljati
nove pristope v
gospodarstvu zaradi razvoja in napredovanja gospodarstva. Zaradi krize je podjetje
primorano eksperimentirati, da se obdrži na trgu, zaposlene pa nenehno izobraževati, da
so na tekočem z razvojem in napredkom, potrebno jih je motivirati in spodbujati. V
podjetju zaposleni med seboj sodelujejo in izmenjujejo znanje, so povezani, imajo
prijateljske odnose. Organizacija redno organizira seminarje, predavanja in sestanke. 64
odstotkov vprašanih meni, da se v podjetju daje možnost za razvoj in s tem menijo, da
vodje lahko dobro in uspešno svetujejo, 36 odstotkov pa s s tem ne strinja.

10.3.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 3. ELEMENTA – OBLIKOVANJE
CELOVITE STRATEGIJE IN IDENTIFIKACIJA STRATEŠKIH CILJEV
Vodstvo družbe mora postaviti jasen cilj: Kaj družba želi doseči? V skladu s ciljem je
potrebno pristopiti k načrtu. V načrtu je potrebno opredeliti načine za dosego ciljev
organizacije - podjetja.
Vodstvo mora pripraviti načrt, ki bo zaposlene motiviral za učenje in da učenje postane
njihova vsakdanja skrb.
V planiranje je potrebno vključiti čim več zaposlenih, saj se morajo zaposleni zavedati
pomembnosti učenja za dosego ciljev organizacije. Pri oblikovanju strategije učeče se
organizacije morajo sodelovati vodje - menedžerji na vseh ravneh.
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Vodje morajo izoblikovati načine za dosego ciljev učeče se organizacije.

10.4 STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 4
10.4.1 PROCES VODENJA PRI OBLIKOVANJU
ORGANIZACIJSKEGA ZNANJA

KLIME

ZA

MERJENJE

V podjetju kar 62 odstotkov anketiranih pritrjuje ugotovitvi, da vodje uporabljajo in
izvajajo tvegan slog vodenj, eksperimentiranja in se soočajo z izzivi ter nepričakovanimi
situacijami. Zaradi krize je takšen slog izrazitejši, vodje preučujejo možne situacije in
sprejemajo najprimernejše rešitve. Ker so pritiski močni in roki krajši sprejemajo odločitve
hitro in s tem povečujejo tveganost. Žal pa v času gospodarske rasti podjetja niso dovolj
eksperimentirala in tvegala, kar bi v času rasti prineslo dobre rezultate.
Podjetje bi moralo motivirati zaposlene s postopnim napredovanjem, z obogatitvijo
njihovega delovnega mesta, omogočiti kariero in osebno rast in s tem zadržati uspešne
sodelavce. Le motiviran in usposobljen delavec čuti pripadnost podjetju, v kolikor pa ni
motiviran, delo opravlja pasivno, brezvoljno, z odporom in čaka na priložnost druge
zaposlitve. Podjetje mora zato spodbujati izobraževanje in s tem pridobiti strokoven in
uspešen kader. S tem se strinja kar 50 odstotkov zaposlenih in si tudi želijo, da se to
izvaja v korist zaposlenih in podjetja.
Na vprašanje Kako dobro poznajo strategijo in cilje podjetja? jih je 50 odstotkov
anketiranih odgovorilo, da bežno, 46 odstotkov pozna podjetje zelo dobro in 4 odstotki ne
poznajo vizij in ciljev podjetja.

10.4.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 4. ELEMENTA – PROCES
VODENJA PRI OBLIKOVANJU KLIME ZA MERJENJE ORGANIZACIJSKEGA
ZNANJA
Ob tem, da podjetje spodbuja zaposlene k učenju in vzpostavitvi partnerskih odnosov, bi
moralo planirati zaposlovanje. Uporabljati bi moralo razna testiranja kot so: spraševanje,
odgovarjanje in poslušanje,saj bi s tem dobilo res dober in preverjen kader.
V podjetju morajo vodje z zaposlenimi vzpostaviti dober partnerski odnos, pridobiti
zaupanje,zgled in sodelovanje z zaposlenimi.
Podjetje mora graditi na graditvi kariere – delavcem omogočiti napredovanje, saj bo s
tem pridobilo tudi samo podjetje. Organizirati mora več forumov, delavnic in tečajev, da
se zaposleni sproti izobražujejo ob napredni tehnologiji.
Motivacija zaposlenih je nujna za podjetje, saj z motivacijo vpliva na vedenje, uspešnost
in obnašanje zaposlenih in s tem tudi na uspešnost podjetja.
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Da bi zaposleni dobro delali, jim mora podjetje omogočiti informacije, nagrade, moč in
znanje.
V podjetje je potrebno vpeljati organizacijsko kulturo, ki omogoča delitev znanja (intranet,
internet, debatne krožke in video konference).

10.5 STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 5
10.5.1 OBLIKOVANJE IN IMPLEMENTACIJA UČEČE SE ORGANIZACIJE
Medsebojno sodelovanje in razvoj timskega učenja se razvija v posameznih službah: v
pravni, kadrovski in finančni službi in še to le takrat, kadar se pojavi problem in ga je
treba rešiti timsko. 70 odstotkov zaposlenih se strinja z uveljavljanjem posebnega načina
dela med funkcijskimi timi z medsebojnim sodelovanjem in razvijanjem timskega učenja,
30 odstotkov se s tem ne strinja.
Timsko delo oz. učenje je bolj razvito na kompleksnejših projektih, kot so gradbeni
oddelki, kjer so planirani zahtevnejši projekti in s tem je povezano znanje in sposobnost.
Po raziskavah je dokazano, da takšno timsko delo prinaša pozitivno klimo in poslovno
uspešnost. Vodstvo podjetja bi takšen način moralo uvesti v vse službe v najširšem krogu.
Približno dve tretjini zaposlenih se strinja z usposabljanjem na delovnem mestu. Za lažje
usposabljanje se zaposlenemu dodeli mentor, katerega naloga je, da nudi pomoč
zaposlenemu in ga uvede v delo, da bo postal enakovreden član podjetja.
Tako kot v večini gradbenih podjetjih, je tudi pri nas prisoten strah pred izgubo delovnega
mesta. Ne glede na dano situacijo si več kot polovica vprašanih zaupa in deli informacije
med seboj. Naloga podjetja je, da odpravi nezaupanje in to tako, da so sami vzor
delavcem, da odkrito posredujejo informacije, da delijo svoja znanja med seboj. Novo
zaposlenim je treba zagotoviti mentorja, da jih uvede v delo, pri tem pa naj bi sodelovali
vsi zaposleni kot tim. 70 odstotkov vprašanih meni, da podjetje nima uveljavljen sistem
dela v timih in 30 odstotkov, da ima. 52 odstotkov zaposlenih meni, da si med seboj
zaupajo, prenašajo znanje in aktivno sodelujejo in s tem dvigujejo organizacijsko kulturo,
kar 48 odstotkov jih je drugačnega mnenja.

10.5.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 5. ELEMENTA – OBLIKOVANJE
IN IMPLEMENTACIJA UČEČE SE ORGANIZACIJE
Vodstvo podjetja mora v podjetje uvesti opolnomočenje zaposlenih in jim s tem omogočiti
učenje, eksperimentiranje. S tem omogoča obdržati dobre oz. kakovostne kadre in znanje
v podjetju. Podjetje mora zagotoviti odprte komunikacije in s tem večji pretok informacij.
Kot gradbeno podjetje mora uveljavljati in izvajati timsko delo, v katerem pa mora biti
zaupanje in sodelovanje zaposlenih, ki je za podjetje nujno potrebno.

108

V podjetju bi bilo dobro in potrebno vpeljati osebno mojstrstvo, saj so v podjetju dela, ki
jih lahko opravlja posameznik – mojster.
Samo podjetje bi moralo zmanjšati birokracijo in spodbujati horizontalno komunikacijo in
sodelovanje ter kontrolni razpon.

10.6 STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 6
10.6.1 SPREMLJANJE
DOSEŽKOV

PROCESA

REORGANIZACIJE

IN

VREDNOTENJE

V podjetju več kot polovica anketiranih odgovarja, da se ne ceni ljudi, ki spodbujajo k
inovacijam, spodbujanju učenja, kljub temu da se v podjetju zavedajo, da so njihovi
posamezniki pomembni za podjetje.
Ljudje se ne želijo izpostavljati kot inovatorji ali izumitelji, ker jih organizacija ne
upošteva.
O tem, ali je vredno tvegati, inovatirati in se učiti na napakah, je kar 80 odstotkov
odgovorilo, da je vredno in 20 odstotkov, da ne.
Ena tretjina odgovarja, da obstajajo posamezniki, ki spodbujajo
Predvidevam, da tako mišljenje delijo predvsem vodstveni delavci.

inovativnost.

Sam menim, da bi bilo potrebno zaposlene nagrajevati in jih s tem pripraviti k sodelovanju
pri iskanju pravih idej, inovacij in predlogov.
Iz grafa (variab. Nag.) je vidno, da jih 54 odstotkov odgovarja, da je sistem pomanjkljiv in
da bi moral biti sistem takšen, da bi ljudi nagrajeval v materialnem in nematerialnem
smislu.
V podjetju menedžerji podpirajo
znanje ljudi, uporabo informacijske tehnologije,
shranjevanje in delitev znanja preko podatkovnih mrež.

10.6.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 6 ELEMENTA – SPREMLJANJE
PROCESA REORGANIZACIJE IN VREDNOTENJE DOSEŽKOV
V podjetje je potrebno med zaposlene uvesti samokontrolo, saj je to najceneje in
najučinkovitejše. V organizacijah, ki to želijo uvesti, mora vladati zaupanje med
zaposlenimi in organizacijo, kajti ta deluje, če so ljudje predani namenu in organizaciji in
do nje čutijo pripadnost.
Med standardi, ki jih je podjetje sprejelo, je najbolj znan Standard ISO 9000, ki postavlja
enotne smernice.
V podjetju se mora spodbuditi notranja in zunanja primerjava, oblikovati strateški
projektni tim in pospeševati oblikovanje učeče se organizacije. S tem menagerji
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prevzemajo odgovornost širitve koncepta učeče se organizacije, vodijo nastajanje mrež
med zaposlenimi. Najpomembnejša faza je uporaba informacijske platforme, katero naj bi
uporabljala večina podjetij. Zaposlene v podjetju je potrebno motivirati, da delijo znanje
preko podatkovnih mrež.
Za skrb neformalnega povezovanja in izmenjavo idej morajo vodje zaposlene javno
nagraditi. Nagrade so vezane na uspehe in prizadevanja vseh zaposlenih.
V podjetju bi bilo dobro oz. potrebno izvajati predračunavanja na podlagi aktivnosti
namesto tradicionalnega predračunavanja, kjer se pregleda stroške minulega leta in
potem samo povečajo postavke s pričakovanimi prihodki in inflacijo. Predračunavanje na
podlagi aktivnosti se usklajuje z aktivnostmi med zahtevami in poslovnimi procesi, kjer se
upoštevajo tudi želje in potrebe kupcev.
Za uspešnost poslovanja mora podjetje upoštevati: lastnike, zaposlene, kupce in širšo
skupnost. Poleg finančnih kazalnikov je potrebno uvesti tudi nefinančne kazalnike, eden
izmed najbolj uveljavljenih je uravnotežen sistem kazalnikov; ta sistem dopolnjuje
finančne kazalnike, ki izhajajo iz vizij in strategij organizacije.

10.7 STANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU ELEMENT 7
10.7.1 ZASIDRANJE SPREMEMB V PODJETJU IN ŠIRITEV KONCEPTA UČEČE SE
ORGANIZACIJE
V podjetju se dve tretjini vprašanih delno strinja, delno pa ne strinja, da se podjetje uči iz
dobrih praks drugih podjetij. Podjetje zagovarja učenje sorodnih in dobrih podjetij. Naše
podjetje ima za vzor podjetje Nivo d.d. iz Celja, ki je eno redkih uspešnih podjetij v
Sloveniji. Z znanjem, ki si ga zaposleni pridobimo pri sorodnih podjetjih, izboljšujemo
kvaliteto, zadovoljstvo strank, povezanost med podjetji in dobavitelji, povečujemo
odgovornost in neodvisnost.
Na vprašanje, ali si zaposleni prizadevajo dajati pobude in so dolgoročno vezani razvoju
podjetja, jih 80 odstotkov odgovarja pritrdilno in 20 odstotkov negativno. Menim, da
zaposlenim dajanje pobud in zavezanost podjetju veliko pomeni, prav tako tradicija in
zgodovina podjetja.
Da imajo možnost nenehnega izboljševanja, spodbujanja in dajanje predlogov in da imajo
velik pomen samoučenje in samorazvoj je 73 odstotkov odgovorilo pritrdilno in 27
odstotkov negativno. Zaposleni želijo s svojim znanjem in delom prispevati k uspehu
podjetja.
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10.7.2 PREDLOG UKREPA ZA IMPLEMENTACIJO 7. ELEMENTA – ZASIDRANJE
SPREMEMB V PODJETJU IN ŠIRITEV KONCEPTA UČEČE SE
ORGANIZACIJE
Podjetje mora zaposlene spodbujati s plačilom, da bodo širili svoje znanje in ga tudi
posredovali drugim. Treba je zmanjšati konflikte, ki so velikokrat ovira za prenašanje
znanja, prav tako je pomembno zaupanje med zaposlenimi.
S strategijo sodelovanja podjetje pridobi pomembne prednosti, lažje stopi na trg,
priložnost za izkoriščanje medsebojnih sinergij, učenje, kar je pogost motiv za
sodelovanje.
Podjetje mora upoštevati zadovoljstvo strank, kar je temelj procesa širjenja koncepta
učeče se organizacije. Upoštevati mora tudi vidike poslovanja, zmanjšati pomen med
podjetji in povečati sodelovanje z dobavitelji. Vodje podjetja morajo izbirati premišljeno,
saj le z najboljšimi bo podjetje lahko izmenjalo znanje in izkušnje na visoki ravni.
Podjetje mora s praktičnim usposabljanjem, razgovori in okroglimi mizami povečati
notranje znanje menedžmenta.
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ZAKLJUČEK

Znanje je tista vrednota, ki je ni nikoli preveč, zato ga je potrebno nenehno pridobivati in
to v skladu s cilji podjetja.
Menedžment mora zagotavljati pogoje za učenje in spodbujati zaposlene k učenju ter na
tak način zaposlenim pomagati graditi kariero. Zaposleni, ki vidijo svojo nadgradnjo
osebnega razvoja s pomočjo učenja in posledično s pridobljenim znanjem, imajo večjo
motivacijo za implementacijo učeče organizacije v podjetje.
Kljub temu, da se je v organizaciji že začelo slediti načelom učeče organizacije, je
uvajanje teh sprememb bilo prepočasno. Ko je podjetje začutilo pritisk finančne krize, bi
moralo hitro ukrepati. Glede na stanje na trgu bi moralo prilagoditi poslovanje.
Vodilni v podjetju morajo sprejeti novo strategijo in vizijo podjetja, v kateri mora biti večji
poudarek na učečem se podjetju. Sprejeti morajo tudi listino o učečem podjetju, s katero
se zavežejo delovati v skladu z načeli učečega se podjetja.
Vodstvo mora o tem obvestiti zaposlene in jim razložiti namen učečega se podjetja ter
začeti s timskim delom.
Menim, da je podjetje predvsem v času krize neučinkovito ravnalo s človeškimi viri. V času
rasti se je zaposlenim nudilo izobraževanje, vprašanje pa je, ali se je nudilo tistim, katerih
delovno mesto je to tudi zahtevalo. Možno je, da se je izobraževanje nudilo na napačen
način in samo privilegiranim skupinam zaposlenih. Znanje zaposlenih v času krize vodilni
niso videli kot konkurenčno prednost.
Zaposlene bi bilo potrebno ves čas pravilno nagrajevati za njihove dosežke pri delu, da bi
bili motivirani in imeli voljo do dela. Vodilni bi morali tudi v času padanja poslovanja ves
čas ustvarjati pozitivno klimo in biti vzor zaposlenim.
Glede na raziskavo ugotavljam, da bi podjetje moralo znati bolje izkoristiti pripadnost
zaposlenih organizaciji, ki so naklonjeni k iskanju pobud in z njimi skupaj iskati rešitve
podjetja iz krize, z njimi tudi doseči dogovor o skupnem reševanju podjetja k vnovičnemu
uspešnem poslovanju. Podjetje je zaposlenim omogočilo nenehno izobraževanje in
usposabljanje, s tega lahko sklepamo, da je podjetje imelo kakovosten vir znanja, ki bi
moralo imeti sposobnost zaznavanja tveganj in sprememb na trgu sproti, ampak očitno je,
da vodilni menedžment ni znal uporabiti znanja nižjega menedžmenta in drugih
zaposlenih, rešitev pa bi lahko podjetje doseglo le s kolektivnimi inovativnimi idejami.
Očitno je, da je vodilni menedžment ignoriral stanje na trgu s pretvezo izoliranosti od
trga, ampak dejstvo je, da podjetje lahko uspešno funkcionira le takrat, kadar hitro
reagira na spremembe na trgu in hkrati upošteva pobude in mnenja strokovnjakov v
podjetju in zunaj njega.
Slednje potrjuje tudi moja raziskava v delu, ki ugotavlja, da so najmanj prisotne
značilnosti sprejemanja odločitev z udeležbo vseh zaposlenih in slabo sodelovanje
zaposlenih z vodstvom, v takšni situaciji pa je le-to bilo ključnega pomena.
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Glede na trenutno stanje na trgu in slabo gospodarsko rast menim, da bo v prihodnosti
moral biti velik poudarek na timskem učenju, prenosu znanja in upoštevanju vseh
zaposlenih. Samo s tovrstnim delovanjem se bodo podjetja lahko izognila slabemu
poslovanju. Odločitve morajo temeljiti na dobri strokovni presoji.
Glede na raziskavo ugotavljam tudi, da v podjetju zelo slabo funkcionira odprta
komunikacija, kar se v času šibkega gospodarskega stanja samo še poveča, ljudje se v
strahu pred izgubo službe, še bolj zaprejo vase in niso pripravljeni podajati ideje in
pobude v takšni meri, kot bi to bilo zaželeno, čeprav je hkrati neizogibno, da če do
oblikovanja dobrih rešitev ne pride, bo podjetje usojeno na prepad.
Vrhnji menedžment bi moral redno spodbujati pretok idej in inovativnost na podlagi
rednih formalnih in neformalnih srečanj ter redno nagrajevati tiste, ki bi dobre ideje bili
pripravljeni deliti, pa tudi tiste, ki delijo svoje znanje, izkušnje in pomoč sodelavcem. Zelo
pomembno je, da to postane redna praksa. Torej s samo ustanovitvijo podjetja, kajti ko
je podjetje v težki situaciji, že primanjkuje časa, zaposleni in visok menedžment pa že pod
takšnim stresov, da je motivacija za tovrstne ukrepe prenizka. Sproti je potrebno v
odločitve vključevati zaposlene, s tem pa večati odgovornost in samozavest zaposlenih,
od katere je močno odvisna učinkovita komunikacija.
Menim tudi, da bi težave za uvajanje učeče se organizacije v našem podjetju lahko iskali v
organizacijski kulturi pa tudi v tem, da se ni uvajala sistematično. Potrebno je spremeniti
razmišljanje vodilnega menedžment v smer, da podjetje potrebuje zaposlene, ne da samo
zaposleni potrebujejo podjetje. Prav tako menim, da mora podjetje, ki se znajde v zagati,
izoblikovati stabilno učečo organizacijo, poiskati pomoč zunanjih strokovnjakov, ki so
specializirani za oblikovanje učeče strukture in kulture.
Vodilni morajo tudi spodbujati sprejetost fleksibilnega dela pri zaposlenih. Ti imajo
večinoma do takšnega načina dela odpor in so bolj privrženi rutinskemu izvajanju del. Pri
spodbujanju takšnega dela imajo veliko vlogo tudi sindikati delavcev, ki velikokrat
podpirajo rutino dela.
Menedžerji se zavedajo pomembnosti znanja, vendar morajo v to smer začeti z dejanji, ki
bodo nakazala smer poti k učečem se podjetju. Sprejetje listine o učečem se podjetju je
prvi psihološki korak menedžmenta, ki naznanja pot k učenju in učečemu se podjetju.
Temu koraku sledi niz aktivnosti, ki peljejo k zadanemu cilju.
Pomembno je, da se zaposleni seznanijo s strategijo, vizijo in cilji podjetja ter jih seznaniti
s tem, kaj se pričakuje na tej poti od njih in kakšne naloge jim bodo dodeljene.
Učeča se organizacija je proces, ki se lahko izvaja tako v javnem kot tudi v zasebnem
sektorju. V učečem se podjetju mora prevladati zavest, da so razne spremembe nujne in
da je tu priložnost učenja, izboljševanja in možnost sprememb obstoječega stanja ter
osebnega napredovanja.
Izvor sprememb v podjetjih so posledice sprememb na trgu in s tem povečana
konkurenca, globalnih tržnih gibanjih in mednarodnih ekonomskih integracij. Podjetje se
mora zato prilagajati raznim spremembam kot so: struktura, strategija, znanje
menedžmenta, kakovost, kultura, sodelovanje in razvoj.
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Obravnavano podjetje se ukvarja z gradbeno dejavnostjo in je ustanovitelj več hčerinskih
družb, ki se v večini ukvarjajo z isto dejavnostjo. S svojimi dejavnostmi se podjetja v
skupini CM Celje dopolnjujejo, sodelujejo in s tem premagujejo različne težave, ki se
pojavljajo pri samem delu in ostalih aktivnostih.
Glede nato, da je obravnavano podjetje prenehalo z dejavnostjo in se je dejavnost
prenesla na hčerinsko podjetje VOC Celje d.d. bom uporabil iste ukrepe za implementacijo
učečega podjetja v to podjetje, saj je to podjetje po kulturi organizacije enako. To
potrjuje dejstvo, da se je večina strokovnega kadra prezaposlila na to hčerinsko podjetje
in gre v bistvo za enake anketirance, zato bom tudi v naprej uporabljal izraz obravnavano
podjetje.
V obravnavanem podjetju je zaznati značilnosti učečega se podjetja, kar sem potrdil s
prvo hipotezo. Ne glede na to si ni potrebno zatiskati oči pred nekaterimi nujnimi deli in
aktivnostmi, ki jih mora menedžment takoj pričeti.
Nujno je, da se sprejme strategija, ki bo dala smernice za učenje in implementacijo
učečega podjetja.
V podjetju je potrebno vzpostaviti sistem, ki bo pravično nagrajeval inovativnost in
prizadevanja za razvoj podjetja.
Učenje je potrebno organizirati v obliki delavnic, internih delavnic in drugih oblik, ki
omogočajo prenos znanja na vse zaposlene v podjetju.
Iz raziskave je razvidno, da v podjetju ne nudijo zaposlenim inciative, ki bi motivirale
zaposlene, zato mora menedžment začeti z ustreznimi orodji, ki bodo zaposlene
motivirala k učenju in pridobivanju znanja. V praksi obstajajo različni načini nagrajevanja
v različnih oblikah. Katero obliko bomo izbrali, je odvisno od značilnosti posameznika, ki
ga želimo motivirati, saj denarne nagrade ne motivirajo vedno, ker posameznike bolj
motivirajo nematerialne nagrade.
Vodje morajo nagrajevati posameznike, ki se želijo učiti in tako prenesti jasno sporočilo na
ostale, da se učenje splača.
Zaposlenim je potrebno z metodami rotacije omogočiti prenos znanja in izmenjavo znanj
med sodelavci znotraj podjetja in z ostalimi izven njega.
Za izboljšanje tega problema je potrebno pričeti z boljšim sodelovanjem med zaposlenimi
in v ta namen posodobiti informacijski sistem, ki bo to sodelovanje olajšal in poenostavil.
Podjetje mora skrbeti in omogočiti osebni razvoj zaposlenih in s tem zagotoviti karierni
razvoj posameznika. Z napredovanjem dajemo posameznikom nov zagon in motivacijo za
uspešno delo in doseganje nadpovprečnih rezultatov.
Napredovanje je potrebno omogočiti kadrom znotraj podjetja najprej, le ko tega ni, se
odločimo za zaposlitev novega kadra.
Od menedžmenta se zahteva znanje in da pozna sodobne menedžerske vsebine, ki
zajemajo ravnanje z znanjem in ustvarjanje intelektualnega kapitala. V podjetjih, kjer se
izvaja učeča se organizacija, se ustvarja proces učenja, analizirajo se vrednosti socialnih
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mrež, ustvarja se zakladnica znanja, skrbi se za interakcijo med posamezniki, timi in
podjetjem.
Menedžer kot posameznik je postavljen v osrednji položaj organizacijske mreže, kjer mora
s svojim znanjem mora voditi razvoj trajne konkurenčne prednosti, katera temelji na
znanju, izkušnjah, osebnih vrednotah in skritih praksah.
Od menedžerjev se mora zahtevati, da zagotavljajo da se vrednote, ki jih nudi učeča se
organizacija, razširijo med vse zaposlene. V 21. stoletju potrebuje učeča se organizacija
več odlične tehnologije, prilagodljivosti, inteligence, sposobne ljudi, odprt in kakovosten
sistem internih komunikacij.
V podjetju je potrebno začeti z usposabljanjem posameznih kadrov, ki bodo ključni pri
vzpostavljanju sistema nenehnega organiziranega učenja.
Starostna struktura zaposlenih kaže, da gre za delavce, ki so v večini starejši od 40 let in
da v podjetju delajo nad 10 let. Vendar marsikateri ne pozna strategije podjetja oz. jo
pozna bežno, kar kaže, da je potrebno vzpostaviti sistem obveščanja v podjetju, ki bo
zagotavljal pretok informacij po vertikali in horizontali. Obveščanje zaposlenih vpliva na
medsebojno zaupanje in menedžment pridobiva povratne informacije, ki so nujno
potrebne za oblikovanje stališč in ukrepov v zvezi z vsemi dogajanji v podjetju.
Zaposlenim je potrebno dodeliti kompetence, da bodo čim bolj avtonomno odločali in s
tem tudi razvijali sistem zaupanja v podjetju.
Model Foture -0® je v obravnavano podjetje možno implementirat z ustreznimi ukrepi po
korakih predvsem z vzpostavitvijo dobre klime preko timskega učenja in skupne
strategije.
Zaposleni se zavedajo, da če želijo oditi ključni ljudje iz podjetja, je potrebno narediti vse,
da se ti kadri zadržijo v podjetju in jih ustrezno stimulirati in jim dati možnosti, da se
izkažejo pri nadpovprečno zahtevnih nalogah.
Model odločanja je potrebno posodobiti in ga približati zaposlenim, saj le s skupnimi
odločitvami dosežemo kakovostne odločitve in njihovo izvedbo.
V podjetju je potrebno nadaljevati začeto delo in odpraviti ovire, ki preprečujejo začetek
uvedbe procesa učečega se podjetja, in sicer na vseh ravneh podjetja.
Ovire so med drugim tudi strah zaposlenih, ker niso seznanjeni s nalogami, ki jim bodo
dodeljene za izvedbo posameznih aktivnostih, in njihovim ciljem.
Prav v tem je model FOTURE-0 ustrezen, saj lahko pričnemo z implementacijo prav, tam
kjer je to nujno potrebno in ni pogojen vrstni red po elementih.
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PRILOGA

1. Anketni vprašalnik
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ANKETA NA TEMO: ANALIZA IN ZASNOVA MODELA UČEČE SE ORGANIZACIJE V CM
CELJE D.D. (skupina)

Spoštovani, sem Leopold Šturbej, Vaš sodelavec, prosim Vas za sodelovanje v raziskavi, katere
namen je ugotoviti, v kolikšni meri se podjetje spodbuja učenje, motivira zaposlene k učenju in
kako se ravna z znanjem. Na podlagi raziskave je možno začeti implementacijo učeče se
organizacije. Raziskava bo tudi del mojega magistrskega dela.
Zahvaljujem se Vam za sodelovanje.

Ocenite, koliko po vašem mnenju spodaj navedene trditve držijo za vaše podjetje. Pri tem
uporabite naslednjo lestvico:

1 – sploh ne drži
2 – v glavnem ne drži
3 - drži le deloma
4 – v glavnem drži
5 – popolnoma drži

Prosim, da obkrožite številko pred odgovorom
SPOL
1.
2.

Ženski
Moški

STAROST
•
•
•
•
•

do 20let
od 20 – 30 let
od 30 – 40 let
od 40 – 50 let
nad 50 let

KAKO DOLGO STE ŽE ZAPOSLENI V OBRAVNAVANEM PODJETJU?
•
•
•
•
•
•

nad 30 let
20 -29-let
10 – 19 let
5 – 9 let
1 – 4 leta
manj kot leto
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KAKO DOBRO POZNATE STRATEGIJO IN CILJE PODJETJA?
-

zelo dobro
bežno
sploh ne poznam

KAKO DOLGO ŽE OPRAVLJATE DELA IN NALOGE NA SEDANJEM DELOVNEM MESTU?
1
2
3
4
5

nad 20 let
15 – 19 let
10 – 14 let
5 – 9 let
Manj kot 5 let

KAKŠEN VPLIV IMA POSAMEZNIK NA URESNIČITEV ZADANIH CILJEV PODJETJA?
•
•
•

Ima zelo velik vpliv
Ima srednji vpliv
Nima nobenega vpliva

Lakmusov test- ali je organizacija učeča se organizacija ali ne.
Obkrožite odgovor za trditvijo skladno s prepričanjem, ali se s trditvijo strinjate ali ne
Naše podjetje ima jasen načrt učenja

DA

NE

Naše podjetje je odprto za protislovne informacije

DA

NE

Naše podjetje se izogiba ponavljajočim se napakam

DA

NE

Naše podjetje izgubi odločilna znanja, če odidejo ključni ljudje

DA

NE

Naše podjetje se vede v skladu s tem, kar ve

DA

NE

Vir: Povzeto po Starkey et.al., v: Dimovski et al.,2005, str. 137
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Prepoznavanje značilnosti učeče se organizacije
Ocenite, ali trditev drži ali ne drži
STRATEGIJA- v strategiji prevladuje naravnanost k učenju

DA

NE

VODSTVENI SLOG MENEDŽNENTA-vodje uporabljajo tvegani slog vodenja,

DA

NE

POLITIKA ODLOČANJA-v našem podjetju prevladuje sprejemanje odločitev z
udeležbo, vsi zaposleni pri tem nenehno sodelujejo z vodstvom in dajejo predloge
za izboljšave, za katere prejmejo variabilne nagrade.

DA

NE

MODEL ODLOČANJA-prevladuje decentralizacija procesa odločanja po celotni
organizaciji

DA

NE

RAZVIJALCIIN SKRBNIKISPOSOBNOSTI-posamezniki znotraj
prevzamejo neformalne vloge izumiteljev novih sposobnosti,

timov

DA

NE

USTREZNOST SISTEMOVIN STRUKTUR-organizacijska struktura je prilagojena
spremenjeni strategiji, ki podpira horizontalni slog

DA

NE

VARIABILNO NAGRAJEVANJE-zaposlenim omogoča dajanje predlogov in pobud ter
razmišljanj

DA

NE

INFORMACIJSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA-informacijska podpora
in orodja za prenos manegmenta znanja imajo temeljno vlogo v podjetju.

DA

NE

DOLGOROČNA ZAVEZANOST-člani podjetja si prizadevajo dajati pobude in so
osebno dolgoročno zavezani razvoju podjetja.

DA

NE

NAČINDELA
uveljavljenjeposebennačindelavmedfunkcijskihtimihzmedsebojnimsodelovanjeminraz
vijanjemtimskega učenja.

DA

NE

UČENJE - zaposleni imajo možnost za stalno učenje na osnovi izkušenj, znanje se
odkrito prenašajo med vse zaposlene.

DA

NE

ORGANIZACIJSKA KULTURA-gradi
posredovanju in prenosu znanja

odprtem

DA

NE

CIKLI NENEHNEGA UČENJA IN SAMORAZVOJ - zaposleni imajo možnost za
nenehno izboljševanje, spodbuja se dajanje predlogov, velik pomen ima
samoučenje in samorazvoj

DA

NE

SPODBUJANJE KOMUNICIRANJA PREK DIALOGA IN POSTAVLJANJA VPRAŠANJ JE
PRIPOROČLJIVO

DA

NE

NENEHNO EKSPERIMENTIRANJE - daje podjetju možnost za razvoj novih alternativ

DA

NE

NA ZNANJU UTEMELJENI INFORMACIJSKI SISTEMI- podjetje ima izoblikovan celovit
sistem za planiranje virov (ERP)

DA

NE

POVEZOVALCI Z OKOLJEM so tisti predstavniki podjetja, ki imajo stike z okoljem
podjetja ter skrbijo za med organizacijsko povezovanje in spremljanje zunanjih
spremenljivk podjetja.

DA

NE

radi eksperimentirajo in se soočajo z izzivi in nepričakovanimi situacijami v okolju.

na

zaupanju
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in

učečih se

razkrivanju,

UČENJE ZNOTRAJPODJETJA- redno se prirejajo delavnice, interni treningi in krožki
za prenos znanj in izkušenj, učenje poteka prek mrež

DA

NE

DELITEV IDEJ-celoviti sistem premagovanja navpičnih, vzporednih, zunanjih,
geografskih in časovnih meja omogoča,da se proces stalno prilagaja končnemu
porabniku.

DA

NE

Vir: Povzeto po Starkey et.al., v: Dimovski et al.,2005, str. 134-135

Naš menedžment ima ustrezne sposobnosti, veščine in znanja za vodenje učeče se podjetje
(delovne sposobnosti so sposobnosti, ki so neposredno povezane na pristop k delu menedžerja)
(Ocenite:1= sploh se ne strinjam, 2= se ne strinjam, 3= delno se strinjam, delno se ne strinjam,
4= se strinjam, 5= popolnoma se strinjam)

Ravnanje s časom

1

2

3

4

5

Določanje prednostnih nalog

1

2

3

4

5

Računska pismenost

1

2

3

4

5

Sposobnost uporabe različnih medijev

1

2

3

4

5

Poznavanje politik in postopkov organizacije

1

2

3

4

5

Usklajevanje potovanj

1

2

3

4

5

Oblikovanje poročil

1

2

3

4

5

Sposobnost nastopanja in poučevanja

1

2

3

4

5

Sposobnost prepričevanja in pogajanja

1

2

3

4

5

Proaktivnost

1

2

3

4

5

Oblikovanje številčnih nalog

1

2

3

4

5

Zbiranje in interpretacija podatkov

1

2

3

4

5

Raziskovanje sposobnosti

1

2

3

4

5

Sposobnost delegiranja

1

2

3

4

5

Sposobnost svetovanja

1

2

3

4

5

Sposobnost prodaje in pogodbenih pogajanj

1

2

3

4

5

Ravnanje projektov

1

2

3

4

5

Usklajevanje sestankov in drugih aktivnosti

1

2

3

4

5

Sposobnost izboljševanja procesov

1

2

3

4

5

Ravnanje z znanjem

1

2

3

4

5

Vir: Povzeto po Penger, v: Dimovski et al.,2005, str. 151-152
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Ocenite, ali se v vašem podjetju obstaja motivacija za uvedbo učeče organizacije ?
Katere vrste iniciativ ponuja organizacija zaposlenim?
Denarne nagrade

DA

NE

Promocija in ustvarjanje kariere

DA

NE

Socialne nagrade (ljudje so opaženi, junaki)

DA

NE

Ljudem je omogočeno,da delajo tisto v čemer uživajo

DA

NE

Ali se navedene iniciative uporabljajo učinkovito?

DA

NE

Ali je presojeno, kdaj je posamezna spodbuda primerna in kdaj je
najučinkovitejša?

DA

NE

Ali denarne nagrade in promocijske sheme zavirajo ali spodbujajo
inovatorstvo in učenje?

DA

NE

Imajo inovatorji možnost napredovanja in promocije?

DA

NE

Ali je vredno tvegati, inovirati in se učiti tudi iz napak?

DA

NE

Ali so posamezniki, ki spodbujajo učenje in inovacije, cenjeni?

DA

NE

MENEDŽMENT INICIATIVNOSTI

Vir: Povzeto po Christiansen, v: Dimovski et al.,2005, str. 260 - 261

KOGA IN KDAJ NAGRAJEVATI V PODJETJU?
Ali organizacija prepozna, kdaj nagraditi posameznika in kdaj time
Ali organizacija
prizadevanje?

zna

presoditi,

kdaj

nagraditi

rezultat

in

kdaj

Vir: Povzeto po Penger, v: Dimovski et al.,2005, str. 261
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DA

NE

DA

NE

Ali se v podjetju pravilno ravna in gospodari z znanjem?
(Ocenite:1= sploh se ne strinjam, 2= se ne strinjam, 3= delno se strinjam, delno se ne strinjam,
4= se strinjam, 5= popolnoma se strinjam)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Sposobnost sledi proceduram, kandidatom omogoča dostop do
prerazporeditve.

1

2

3

4

5

TRENIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE KADROV:

1

2

3

4

5

Metode rotacije dela in zgledi dobrih praks-izmenjava znanj in
vzpostavitev medsebojnih razmerij

1

2

3

4

5

Delavnice komunikacijskih sposobnosti in druge aktivnosti, potrebne
za komunikacijo

1

2

3

4

5

Redni formalni treningi in predstavitev programov e-učenja o novih
tehnologijah-zaposlenim se omogoči stalno izobraževanje

1

2

3

4

5

PRESOJANJE USPEŠNOSTI:

1

2

3

4

5

Pri presojanju uspešnosti upoštevamo povečanje napredka in učinka

1

2

3

4

5

Hitrejše akcije in iznajdljivost skušamo doseči s postavljanjem
časovno manj oddaljenih ciljev

1

2

3

4

5

Kombinacija individualnih in timskih ciljev

1

2

3

4

5

NAGRAJEVANJE:

1

2

3

4

5

Prepoznavanje izrazito visoke participacije in zavzetosti za cilje

1

2

3

4

5

Zaposleni se učimo z izmenjevanjem znanja med sabo

1

2

3

4

5

Pri učenju in usposabljanju se upoštevajo cilji podjetja in zaposlenih

1

2

3

4

5

Zaposleni imamo možnosti, da se učimo na izkušnjah in dobre prakse
drugih podjetij

1

2

3

4

5

ZAPOSLOVANJE:
notranje zaposlovanje se izvaja vedno,ko je mogoče, da izčrpamo
notranje znanje
IZBOR:
razvoj več funkcijskih sposobnosti- prednost imajo posamezniki, ki
podpirajo timsko delo in učinkovito komunikacijo

Trening na delovnem mestu, kandidati se usposabljajo v oddelku

Sistem presojanja uspešnosti je vezan na način doseganja rezultatov
oz. ciljev

Vezano na uspešnost posameznikov in timov

Vir:Povzeto McKenzie in van Winkelen, v: Dimovski 127 tal.,2005, str. 234
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Ocenite ali obstaja v podjetju sistem razvoja kadrov?
Na kakšen način bi moralo biti organizirano izobraževanje v podjetju?
(Ocenite:1= sploh se ne strinjam, 2= se ne strinjam, 3= delno se strinjam, delno se ne strinjam,
4= se strinjam, 5= popolnoma se strinjam)

Podjetje sofinancira študij ob delu oz. tečaje, usposabljanja

1

2

3

4

5

Podjetje organizira seminarje zunaj podjetja

1

2

3

4

5

Podjetje organizira seminarje znotraj podjetja

1

2

3

4

5

Zaposleni med sabo aktivno sodelujemo in prenašamo znanje med
sabo

1

2

3

4

5

Podjetje zaposlenim
izobraževanja

1

2

3

4

5

Pred kratkim sem se udeležil izobraževanja

1

2

3

4

5

Podjetje mi pogosto nudi možnost izobraževanja

1

2

3

4

5

Podjetje nudi izobraževanje vsem zaposlenim v enaki meri

1

2

3

4

5

Za trud smo zaposleni pravično nagrajeni

1

2

3

4

5

Želel bi se večkrat udeležiti izobraževanj, kot mi to omogoča podjetje

1

2

3

4

5

Podjetje ne nudi izobraževanj

1

2

3

4

5

Podjetje nudi usposabljanje v skladu s cilji

1

2

3

4

5

Podjetje ima plan razvoja kadrov

1

2

3

4

5

Podjetje nadzoruje in ocenjuje napredek zaposlenih

1

2

3

4

5

nudi

možnost

rednega

usposabljanja

Vir: Lasten
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in

