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POVZETEK

Živimo v družbi, katere narava in vrednote se vedno hitro spreminjajo. Za današnji čas je
značilno, da kamor koli pogledamo, vidimo spremembe. Spreminjajo se tehnologija,
družbene navade, vrednote, organizacijske strukture, ljudje. Pravzaprav za današnji čas
pogosto rečemo, da je edina gotovost sprememba. Te spremembe močno vplivajo na
najrazličnejše organizacije. Korporacije z dolgoletno tradicijo, ki niso sposobne priznati ali
odgovoriti na spreminjajoče se razmere, so nujno izrinjene. V konkurenčnem boju
postajajo vedno bolj pomembna človekova znanja: komunikacija, vodenje, delegacija in
motivacija.
Na poslovanje lahko v razmerah omejene razpoložljivosti produkcijskih dejavnikov in danih
pogojev delovanja vplivamo predvsem z izboljšanjem avtonomnega dela upravljalnoravnalnega procesa, tj. procesa odločanja. Njegova razvitost določa optimalnost ravnanja
ter tako neposredno vpliva na določanje ciljev, usmerjanje delovanja in s tem na
doseganje poslovnih rezultatov.
Prav tako se z odločanjem in odločitvenimi procesi srečujejo menedžerji v podjetju SRC,
d. o. o. in sorodnih konkurenčnih podjetjih ter sprejemajo najrazličnejše odločitve,
povezane z njihovim delom. Zavedajo se, da je treba odločanju v sodobno usmerjenem
podjetju nameniti pomembno mesto v upravljalno-ravnalnem procesu.
Ključne besede: menedžment in menedžerji, konkurenčnost podjetja, odločanje,
dejavniki odločanja, upravljanje podjetja.
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SUMMARY

IMPACT OF DECISION-MAKING ON EMPLOYEE BEHAVIOUR IN THE
COMPANY SRC, D. O. O.
We live in a society, which nature and values are changing rapidly. Nowadays everywhere
we look there are some changes going on. We can see changes in technology, habits,
values, organizations structures and people. We can say that in our time changer are the
only certain things. These changes have a huge influence on organizations. Corporations
with long tradition which cannot recognize and adapt to these changes will start losing
their market shares. In a competition oriented markets human resources are becoming
more and more important. Communication, leadership, delegation and motivation are
skills that make a good manager today.
When production factors are limited we can still successfully manage our company by
making the right decisions. Well developed decision making field is closely connected with
successfully made goals; it directs activity of organization and helps achieving business
results.
Management in SRC d.o.o. also deals with everyday problems that need their right
decisions to fulfill the expectations of annual plans. Company is aware how important is
the field of decision making for competitive markets.
Key words: management and managers, competitive position, decision making, factors
of decision making, administration.
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1 UVOD

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
Ljudje se z odločanjem srečujemo vsak dan. Je ena izmed vrlin človeškega razmišljanja, je
tipična dejavnost človeka, vendar se tega velikokrat ne zavedamo. Menedžment ima v
podjetju najpomembnejšo vlogo in je sestavljen iz vseh menedžerjev v podjetju. Hkrati pa
je to tudi proces, ki podjetje vodi k izidom. Ker je odločanje najpomembnejša dejavnost
menedžerja, lahko odločitveni proces označimo kot temeljni proces menedžmenta.
Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od njegovih konkurenčnih prednosti v primerjavi z
ostalimi podjetji. Viri konkurenčnih prednosti so lahko različni in se z leti spreminjajo.
Danes so zaradi razmeroma enostavnega dostopa do finančnih virov in tehnologij ter
zaradi hitrega zastaranja proizvodov vse bolj pomembni ljudje, njihovo znanje,
sposobnosti in ustvarjalnost. Človeški potenciali pa so mnogokrat precej večji, kot so
dejansko izkoriščeni, zato bodo v prihodnosti najbolj konkurenčna prav tista podjetja, ki
bodo v čim večji meri uspela izkoristiti potenciale svojih zaposlenih v korist podjetja.
Odločitveni procesi, ki bodo za doseganje uspešnosti podjetja posvetili velik poudarek
človeškemu kapitalu, bodo zagotovo eden izmed glavnih dejavnikov konkurenčnosti.

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Skozi vsa leta študija smo proces odločanja menedžmenta le površno obravnavali, vendar
vseeno dovolj, da je tema pritegnila moje zanimanje. Dejavnost, ki je v tolikšni meri
pomembna za obstoj, razvoj, predvsem pa za uspešnost organizacije, bi vsekakor morala
biti deležna posebne pozornost. Osnovni namen diplomske naloge je ugotoviti, kakšne so
koristi organizacije ob sprejemanju pravilnih odločitev, v kolikšni meri se organizacije tega
poslužujejo in kakšen vpliv ima sprejemanje odločitev na vedenje zaposlenih v
organizaciji.
Pri preučevanju procesa odločanja sem v diplomskem delu zasledoval tri temeljne cilje:
– preučiti razpoložljivo literaturo s področja odločitvenega procesa v organizaciji;
– ugotoviti, kakšna sta vloga in razvoj menedžmenta v izbrani organizaciji;
– izvesti empirično raziskavo o dejavnikih odločanja. Raziskavo sem izvedel v
podjetju SRC, d. o. o. Na osnovi te raziskave je bil moj cilj napraviti analizo
podatkov in izpeljati ustrezne zaključke o obravnavani problematiki.
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1.3 METODE DELA
Podatke za analizo problema sem večinoma pridobil s preučevanjem različne literature, s
pomočjo katere sem zbiral podatke in informacije o posameznih opredelitvah, pojmih in
oblikah odločitvenega procesa. Pri iskanju literature sem si pomagal z različnimi
knjižnicami in internetom. Na internetu sem pridobival predvsem statistične podatke,
publikacije, strokovna besedila in razne objave s področja mojega preučevanja.
V diplomskem delu sem uporabil deskriptivni pristop, in sicer zgodovinsko metodo, s
katero sem preko različnih dokumentov in dokaznega gradiva spoznaval to, kar se je v
preteklosti odkrilo na področju procesa odločanja v organizacijah.
S pomočjo anketnega vprašalnika sem preučil odločitvene procese v podjetju SRC, d. o. o.
Iz odgovorov sem poskušal ugotoviti, kakšni so načini odločanja v podjetju, kaj na njih
vpliva in kakšen učinek imajo na obnašanje zaposlenih. Zbrane podatke sem analiziral in
jih primerjal z znanimi dejstvi v literaturi ter na osnovi tega oblikoval sklepe.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
V diplomski nalogi je predstavljeno področje odločitvenega procesa v organizacijah s
primerom podjetja SRC, d. o. o. Diplomsko delo ima poleg uvodnega dela še 6 poglavij. V
drugem poglavju se osredotočam predvsem na različne opredelitve menedžmenta in
njegov razvoj. V tem delu so opisane tudi različne ravni menedžmenta ter njihove naloge,
osebnostne lastnosti menedžerjev in povzetek raziskave, ki je bila opravljena med
slovenskimi menedžerji v zvezi z njihovimi značilnostmi.
Tretji del diplomskega dela se osredotoča na jedro preučevane teme. Podrobneje so
predstavljene definicije odločanja po različnih avtorjih. Vodstvene ravni pri sprejemanju
odločitev uporabljajo različne pristope. Nadaljevanje tretjega poglavja je namenjeno opisu
teh pristopov in preučevanju dela menedžerjev v odločitvenem procesu.
Sprejete odločitve imajo v ozadju številne dejavnike, ki vplivajo na odločevalca v
določenem trenutku. Delimo jih predvsem na subjektivne in objektivne. Četrto poglavje je
namenjeno njihovi analizi. V okviru četrtega poglavja pa se dotikam tudi pojma intuicije in
vrednot ter njunega pomena pri sprejemanju odločitev.
Peto poglavje se podrobneje nanaša na odločitvene modele. V okviru petega poglavja so
predstavljeni modeli za odločanje v pogojih gotovosti in negotovosti ter primeri, kako
obvladovati negotovost.
Nadaljevanje diplomskega dela je usmerjeno na empirično raziskavo, ki sem jo izvedel s
pomočjo anketnega vprašalnika v podjetju SRC, d. o. o. Želel sem ugotoviti, kakšen je
pretok informacij, v kakšni meri so podrejeni vključeni v ta proces, ali jim vodje
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posredujejo podatke o sprejetih odločitvah ter kakšen vpliv ima vse skupaj na njihovo
vedenje in delovni proces.
V zaključnem delu je predstavljena statistična obdelava podatkov in ugotovitve iz analize
anketnega vprašalnika. Podatki so grafično predstavljeni in vsebujejo komentarje
najpomembnejših vprašanj.
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2 OPREDELITEV POJMA MENEDŽMENT

2.1 DEFINICIJE MENEDŽMENTA
Beseda menedžment, ki je angleškega izvora, ima zelo kompleksen pomen. Bernot (1990,
str. 1) pravi: »Menedžment označuje funkcijo in funkcionarja, družbeni položaj, rang,
vrsto dela in študijsko področje. Menedžment je neodvisen od lastništva, ranga ali moči
(pooblastil). Njegova objektivna funkcija temelji na odgovornosti za učinkovitost.«
Menedžment je večpomenski pojem. Običajno pomeni vodstvo in vodenje podjetja,
uporablja pa se tudi za vodstva in vodenja drugih organizacij, včasih celo za vodstva in
vodenja držav. Z menedžmentom poleg vodenja pogosto opredeljujemo tudi upravljanje
(Belak, 1997, str. 45).
Menedžment je obvladovanje majhnih, srednjih, velikih in največjih organizacij s
snovanjem, načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadziranjem. Je naloga in
dejavnost in lahko tudi ključ do osebne uspešnosti in zadovoljstva vsakega vsaj malo
izobraženega človeka. Menedžment je tudi odgovorno vladanje v malem, terja modro in
celovito izbiranje in povezovanje mnogih znanj o ljudeh in družbi, gospodarjenju in
tehnologijah, moči in povezovanju (Tavčar, 2002, str. 1–2).
Menedžment je odlika in vodeča skupina v industrijski družbi (Drucker, 1990, str. 3).
Menedžment je načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v organizaciji
oziroma vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo. Cilji organizacije dajejo
pobude in vodila za te naloge in aktivnosti. Je usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego
postavljenih ciljev. Lahko ga opredelimo tudi kot ustvarjalno reševanje problemov, ki se
pojavljajo na področju načrtovanja, organiziranja, vodenja in pregledovanja razpoložljivih
virov (resursov) pri doseganju ciljev poslanstva in razvoja organizacije. Menedžment je
mentalna (miselna, intuitivna, občutena) dejavnost ljudi v organizacijskem sistemu. Je
ključni podsistem v organizaciji, ker povezuje in usmerja vse druge podsisteme.
V tem
–
–
–

smislu menedžment vsebuje (Možina et al., 1994, str. 16–17):
koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije;
povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanjem na potrebe družbe;
razvijanje organizacijskega vzdušja, kar pomaga doseči individualne in skupne
cilje;
– učinkovito opravljanje nalog, kot so: opredeljevanje ciljev, načrtovanje;
pridobivanje virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje;
– izpeljevanje različnih poslovnih dejavnosti razvojne, informacijske in odločitvene
narave.
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Kajzer definira menedžment kot proces oblikovanja informacij, odločitvenega procesa in
izvajanja upravljalnih akcij (v Vila in Kovač, 1997, str. 29).
Fayol je menedžerske funkcije istočasno razvrstil v šest skupin: tehnično, komercialno,
finančno, varnostno, računovodsko in organizacijsko (v Mihelčič, 2003, str. 45–46).
Sodobne definicije menedžmenta so (Vila in Kovač, 1997, str. 27):
– menedžment je proces, v katerem ena skupina usmerja delovanje drugih v smeri
doseganja skupnih ciljev,
– menedžment je koordinacija vseh razpoložljivih virov preko procesa načrtovanja,
organiziranja, vodenja in kontrole za dosego postavljenih ciljev,
– menedžment je oblikovanje učinkovitega okolja za delo ljudi v formalnih
organizacijskih skupinah,
– po Donnellyu, Gibsonu in Ivancevichu so menedžment neposredne aktivnosti
posameznika ali skupine z namenom koordinacije aktivnosti drugih, ki jih ne more
opraviti ena sama oseba.
Menedžment je lahko oznaka za organ, ki vodi poslovanje podjetja ali njegove dele. Je pa
tudi oznaka za vse menedžerje v podjetju. Menedžment kot proces lahko pomeni zgolj
vodenje, lahko pa tudi celoto upravljalno-vodstvenega procesa v podjetju.

2.2 VLOGA IN RAZVOJ MENEDŽMENTA
Menedžment je vloga, ki terja zaupanje; lastniki zaupajo vršnim menedžerjem ravnanje s
svojo lastnino; vršni menedžerji zaupajo podrejenim menedžerjem opravljanje del, za
katera odgovarjajo lastnikom – in tako naprej vse do izvajalne ravni in izvajalnega
menedžmenta v vsaki organizaciji. V temeljno pristojnost menedžerjev sodi naročanje in
prejemanje poročil. Menedžerju zaupajo lastniki ali nadrejeni menedžerji velik del oblasti v
organizaciji ali delu organizacije – pa tudi tej oblasti primerno odgovornost. Vloga
menedžmenta ima v vsaki organizaciji veliko težo. Ni težko spoznati, da je lahko
menedžment pomembna, če ne najpomembnejša temeljna zmožnost organizacije in
temelj uspešnosti organizacije v konkurenčnem okolju. Zaradi zaupanja in pomena
uspešnosti organizacije ima menedžment ključno vlogo pri obvladovanju organizacij in
smiselno je začeti razglabljanja o uspešnosti organizacij in o menedžmentu prav pri ljudeh
menedžerjih (Tavčar, 2002, str. 2).
Nova ekonomija oziroma spremenjene razmere dela in poslovanja, ki jih spremlja hiter
tehnološki razvoj, predvsem v informacijski in telekomunikacijski tehnologiji, terja visoko
stopnjo razvojne sposobnosti in prilagodljivosti vseh organizacij (Ivanko, 2003, str. 103).
Da bi se podjetje v pogojih hitrih sprememb uspešno razvijalo, se mora menedžment
podjetja ne samo zavedati pomena sprememb, ampak mora biti sposoben, da jih v
svojem podjetju tudi uveljavi.
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Menedžment sestavljajo vsi menedžerji v podjetju. Menedžment je hkrati proces vodenja
podjetja k izidom. Izidi podjetja nastajajo v poslovanju podjetja, menedžment pa vodi
poslovanje podjetja. Za doseganje želenih rezultatov je treba ustrezno voditi podjetje in
njegovo poslovanje. To zahteva snovanje, načrtovanje, sklepanje poslov, organiziranje
dejavnosti, angažiranje sredstev in ljudi ter gospodarjenje z razpoložljivimi viri. Pri tem
imata odločilen pomen odločanje in prevzemanje odgovornosti za posledice odločitev, kar
je naloga odgovornega menedžerja v podjetju.
Poslovanje podjetja se nanaša na nabavo sredstev, ki so finančna in materialna, ter
storitve drugih. Poslovanje hkrati tudi pomeni racionalno ravnanje s sredstvi. To pomeni
zaposlovanje ljudi in njihovo usmerjanje k doseganju izidov z uporabo ostalih
razpoložljivih sredstev za pridobivanje učinkov oziroma doseganje izidov podjetja. Učinki
oziroma izidi podjetja so blago, izdelki, storitve ipd. Poslovanje obsega tudi trženje teh
učinkov z namenom pridobivanja pozitivnih rezultatov, ki so večji od zanje potrebnih
inputov.
Menedžment se lahko opredeljuje kot upravljanje s človeškimi (zaposleni, ljudje),
finančnimi (denar) in fizičnimi (oprema, zaloge, zgradbe …) viri za doseganje ciljev
podjetja in funkcijami načrtovanja, organiziranja, vodenja ter kontrole. Primarni namen
menedžment je načrtovanje in doseganje ciljev podjetja (Megginson et al., 1992, str. 13).
Menedžment obsega izvedbene, izvršilne odločitve v razvojni in tekoči politiki; osnovne
dejavnosti menedžerjev so načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje.
Izvajanje opravljajo izvajalci, ki jih kadrujejo in razporejajo poslovodje. Delo izvajalcev
načrtujejo in organizirajo poslovodje, ki izvajalce pri delu usmerjajo in nadzorujejo. Delo
izvajalcev obsega izvajalne odločitve.
Razvoj vlog v organizaciji (Tavčar, 1999, str. 11):
– podjetnik, ki ustanovi podjetje, v začetku vse vloge dejavnosti v podjetju opravlja
sam. Sam je lastnik podjetja in sam ga upravlja, razpolaga z njim, sam načrtuje,
organizira, usmerja in nadzoruje dejavnost podjetja, sam tudi izvaja dejavnost
podjetja;
– prva sprememba nastane, če želi podjetnik ostati le lastnik in se umakne iz drugih
vlog v podjetju. Tedaj praviloma najame menedžerja, ki prevzame menedžment
podjetja (poslovodenje in vodenje sodelavcev) – največkrat pa tudi opravljanje
večine dejavnosti podjetja. Lastnik še vedno razpolaga s podjetjem in ga upravlja,
kar pomeni, da določa temeljno usmeritev podjetja – vizijo, temeljne cilje, smotre
in merila uspešnosti podjetja. Prav tako ima odločilno besedo pri določanju
dejavnosti podjetja in pri razporejanju sredstev podjetja;
– če podjetje raste, širi obseg svojega poslovanja, je dela v njem verjetno preveč za
eno samo osebo. Takrat menedžer podjetja začne zaposlovati izvajalce; ti so lahko
vrhunski strokovnjaki ali pa neizučeni delavci, delo jih lahko čaka v proizvodnji, v
razvoju, v trženju, v financah in administraciji podjetja;
– prej ali slej se zgodi, da je lastnikov podjetja več, morda postane podjetje tudi
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delniška družba. Lastniki tedaj podjetja ne upravljajo več sami, temveč za to
pooblastijo upravljavce, denimo nadzorni svet;
tako se v podjetju izoblikujejo tri temeljne vloge, ki veljajo v velikih in malih
podjetjih, ne glede na pravno obliko podjetja in na notranjo organiziranost ter na
dejavnost podjetja. To so vloga upravljavcev, vloga poslovodij in vloga izvajalcev.

Nosilci vlog naj v interesu organizacije in v lastnem interesu spoštujejo razmejitev vlog:
– upravljavci se praviloma ne vmešavajo v dejavnost menedžerjev, saj sicer od njih
ne morejo zahtevati, naj odgovarjajo zanjo – in še prav posebej ne v dejavnost
izvajalcev, če se nočejo enačiti z njimi;
– menedžerji se očitno ne morejo vmešavati v dejavnost upravljavcev, to je tistih, ki
so jih zaposlili za opravljanje poslovodnih nalog, prav tako menedžerji ne
prevzemajo dela izvajalcev, saj bi jim zmanjkalo časa in moči za opravljanje
poslovodenja in vodenja, za katero so jih nastavili upravljavci oziroma lastniki
organizacije ali razpolagalci z njo;
– izvajalci se ne vmešavajo v delo menedžerjev, pa ne le zato, ker zanj niso
usposobljeni, temveč tudi zato, ker bi si tako naprtili odgovornost, ki jim ne
pripada.

2.3 RAVNI MENEDŽMENTA
Tradicionalna razporeditev menedžmenta ima obliko piramide. Ravni menedžerjev dajejo
predvsem vpogled v opravila posameznih vrst menedžerjev. V večjih organizacijah se
menedžerji razlikujejo tudi po obsegu in namenu različnih aktivnosti, ki jih opravljajo
(Možini et al., 1994, str. 17–20).
Nižji menedžer je oseba, ki je neposredno odgovorna za proizvajanje izdelkov ali storitev.
To je lahko vodja prodaje, nadzornik delovnega procesa in podobno. Zaposleni
neposredno poročajo nižjemu menedžerju o svojem delu. Ta raven menedžmenta se
uporablja za zvezo med proizvodnjo oziroma opravljanjem nalog in preostalim delom
organizacije. Delo nižjih menedžerjev je razmeroma raznoliko, polno raznih opravil in
sprotnega reševanja problemov.
Srednji menedžerji v skladu s pooblastili usklajujejo delo nižjih menedžerjev. Imajo široka
pooblastila glede politike in strategije dela od višjega menedžmenta in jih nato oblikujejo
v cilje in načrte nižjim menedžerjem, da jih ti kasneje izvršujejo. Določajo tudi, katere
izdelke ali storitve naj opravljajo v posameznih delih organizacije in kako naj jih
posredujejo porabnikom. Srednji menedžerji imajo po navadi nazive vodja ali direktor
sektorja, področja (proizvodnja, marketing …).
Višji menedžerji so odgovorni za splošno usmerjanje dejavnosti v organizaciji. Tipični
nazivi zanje so izvršilni direktor, direktor področne organizacije … Opredeljujejo vizijo,
poslanstvo, politiko, cilje in strategijo za celotno organizacijo in jih posredujejo navzdol,

7

da dosežejo vsakega zaposlenega. Višji menedžerji organizacijo po navadi zastopajo v
javnosti, v poslovnih in upravnih zadevah.
Slika 1: Ravni menedžmenta

višji

srednji

spodnji menedžerji

Vir: Tavčar (2000, str. 133).

2.4 VREDNOTE/STALIŠČA
Pod besedo vrednote razumemo različne vsebine in jo v vsakodnevnem življenju zelo
pogosto uporabljamo. Človek, živo bitje, ki se zaveda samega sebe, opazuje, razume in
čuti sebe in svet, ki ga obdaja, zato tudi ocenjuje in vrednoti tako sebe kot svet okoli
sebe. Vrednote so središče osebnosti in neposredno vplivajo na naša prepričanja in
pričakovanja, ta pa na stališča in vedenja. Iz tega je vidno, da sta pojma vrednote in
stališča v interakciji, nikakor pa ju ne smemo enačiti.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2011) tako pojasnjuje besedi stališče in
vrednota:
– stališče: kar določa kriterij za presojanje česa,
– vrednôta: čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu daje prednost.
Mihelič (2006, str. 6) meni, da je vrednot številčno manj kot stališč. Vrednote (angl.
values) predstavljajo preference in so bolj trajne. Stališča (angl. attitudes) se lahko
spreminjajo s spremembo dejstev, podatkov ali okoliščin. Stališče se osredotoča na objekt
in je rezultat projiciranja vrednote na ta objekt, za razliko od vrednot, ki so abstraktne
ideje in ne neposredno osredotočene na objekt. Uhan je stališča definiral kot
»predispozicije posameznikov za pozitivne ali negativne odgovore na določeno dogajanje
ali situacijo v socialnem svetu.«
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2.4.1 VREDNOSTNE KATEGORIJE
Različni ljudje različnim vrednotam pripisujejo različen pomen, a v vsaki skupini se iz tega
bogastva različnosti lahko oblikuje tudi skupni imenovalec oziroma osrednja podobna
pojmovanja. Vrednote pomembno vplivajo na bogastvo medčloveških razlik, a tudi na
podobnosti. Vrednote nas razlikujejo, ampak tudi povezujejo. Uspešno delovanje v vsaki
skupnosti terja prepoznavanje in gojenje skupnih vrednot ter spoštovanje različnosti.
Nekatere vrednote imajo veljavo v vseh človeških okoljih, nekatere so pa »produkt«
določenega časa, družbenega okolja ali osebnih izkušenj. Oblikovanje vrednot je proces,
ki traja dolgo časa in so v tem procesu različni dejavniki, ki vplivajo na pojmovanje
dobrega, pozitivnega in zaželenega.
Že v antičnih časih se je razmišljalo o krepostih, vrlinah in idealih. Aristotel razlikuje
umske in značajske – nravstvene vrline. Njegov seznam etičnih vrlin – pogum,
radodarnost, visokomiselnost, dostojnost, prijateljstvo, pravičnost – zelo spominja na
sodobno pojmovanje vrednot.
Tri glavne vrednote antičnega časa so lepota, resnica in dobrota. Tri glavne vrednote
krščanstva so vera, upanje in ljubezen (Mihelič, 2006, str. 7).
Nietzsche v tezi o »prevrednotenju vrednot« zagovarja mnenje, ki je nasprotno tako
klasičnim kot krščanskim vrednotam. Loči apolonske vrednote: vrednote kulture, omike,
reda, harmonije in ravnovesja, ter dionizične vrednote, ki jih je sam Nietzsche označil za
barbarske: neomejenost, svoboda, strast in oblast (Mihelič, 2006, str. 7–8 in Musek in
Lešnik, 2008, str. 86).
Vrednote ne živijo vsaka zase, ampak so urejene v hierarhično organiziran vrednotni
sistem. Tudi v naših ravnanjih se ne odraža vsaka vrednota posamezno, temveč celotna
struktura. Glede na funkcijo je Rokeach(1973) vrednote na splošni ravni razdelil na:
– terminalne vrednote,
– instrumentalne vrednote.
Medtem ko terminalne vrednote predstavljajo predstave o zaželenih stanjih,
instrumentalne vrednote predstavljajo predstave o želenih načinih in sredstvih za
doseganje ciljev. Terminalne vrednote delujejo na ljudi kot magnet in nas usmerjajo k
želenemu. Instrumentalne vrednote delujejo kot notranji kriteriji za ocenjevanje dejanj
nas samih in drugih ter usmerjajo naša ravnanja (Musek in Lešnik, 2008, str. 87–89).
Znana je klasifikacija nemškega filozofa Sprangerja, ki služi kot osnova mnogim
raziskovalcem vrednot. Določil je šest temeljnih tipov vrednot glede na vrednotne
usmerjenosti posameznika (Guth in Tagiuri, 1968, str. 44):
– usmerjenost teoretika – ceni resnico, znanje, logiko;
– usmerjenost esteta – ceni umetnost, obliko, harmonijo;

9

–
–
–
–
–

usmerjenost ekonomista (gospodarstvenika) – ceni koristi, dohodke, akumuliranje;
socialna usmerjenost – ceni ljubezen, prijaznost, vljudnost;
usmerjenost politika – ceni moč, vpliv, priznanje;
religiozna usmerjenost – ceni enotnost, stvarjenje najvišjega in absolutnega;
estetska (lepota – grdota), logična (resnica – neresnica), aksiološka (vrednost –
nevrednost), elevterična (prostost – neprostost) in hagiološka (svetost – ničevost).

2.4.2 ORGANIZACIJSKE VREDNOTE
Vsak človek vsakodnevno preživi veliko časa ob delu. Če ljudje v delu in ob delu, ki ga
opravljajo, lahko uresničijo svoje pomembne vrednote, so podjetju bolj predani in bolj
motivirani za delo in doseganje tako lastnih kot skupnih ciljev. Zato je naloga vsake
organizacije, da prepozna in razume ključne vrednote svojih ljudi in organizira delo na
temelju skupnih vrednot, ki prinaša višjo stopnjo predanosti in zadovoljstva, ta pa se
odraža v višji kakovosti in učinkovitosti celotne organizacije. Organizacijske vrednote
opisujejo skupna prepričanja in načela podjetja. Določajo skupno usmeritev in ponujajo
smernice za vsakodnevno vedenje njegovih ljudi (Musek in Lešnik, 2007, str. 17).
Organizacijske vrednote učinkovito delujejo in krepijo občutek osebne učinkovitosti, visoke
ravni lojalnosti v podjetju, soglasnosti o ciljih organizacije, delavnosti ter zmanjševanje
ravni stresa in napetosti pri delu (Kavčič, 1991, str. 129).
Organizacijske vrednote določajo standarde za ravnanja in vedenja s postopki in pravili. Ti
so velikokrat določeni »od zgoraj«, kar pomeni, da večina ljudi ne sodeluje pri njihovem
opredeljevanju. Zato jih ne ponotranjijo, ampak sprejmejo le kot ukaze. Zunanja pravila in
nadziranje zadoščajo le za cilj, da se neko delo opravi, in nikakor ne za doseganje visoke
kakovosti in učinkovitosti. Če podjetje želi dosegati vrhunske dosežke, morajo v ospredje
stopiti drugačni standardi, ki jih čuti in ponotranji v osebne standarde vsak član
organizacije. Takšni standardi delujejo »globinsko« in jih imenujemo organizacijske
vrednote. Organizacijske vrednote so odličen kažipot pri procesih v podjetju, kjer je treba
ohranjati ravnovesje med različnimi prioritetami.
Ko govorimo o organizacijskih vrednotah, je pomembno poudariti, da gre za
prepoznavanje in pojasnjevanje že obstoječih vrednot, ki so globoko zakoreninjene v
posamezniku, ter za iskanje sinergijskih učinkov in ne za izumljanje novih vrednot.
2.4.3 VLOGA VREDNOT V PODJETJU
Za razvito demokratično družbo se zdi najbolj pomemben obstoj kapitala, tehnologije,
infrastrukture, usposobljena delovna sila, močan srednji razred, učinkovita javna uprava,
profesionalne politične strukture. Vendar obstajajo tudi kulturni dejavniki, ki se nahajajo
nekako v ozadju in so manj otipljivi: kompleksen skupek pravil, norm, vrednot, navad in
refleksij, kodeksov, ki jih lahko imenujemo »civilizacijske kompetence« (Adam et al.,
2008, str. 108).

10

Štiri glavne »sestavine« »civilizacijskih kompetenc« so:
– delo in poslovna etika,
– sposobnost in motivacija za skupinsko delo in samoorganizacijo,
– odnos do oblasti in birokratska disciplina,
– osnovno funkcionalno znanje.
Za uspešno delovanje mora imeti podjetje, tako kot vsaka človeška skupnost, izoblikovan
osrednji sistem vrednot. »Te vrednote, ki so integrirane v »osebnost« podjetja in
organizirane v njegov vrednotni sistem, igrajo v »življenju« podjetja podobno vlogo kot v
naših življenjih: usmerjajo vedenja in ravnanja, vplivajo na odnos podjetja do sebe, do
svojih in drugih ljudi ter do različnih stvari in pojavov« (Musek Lešnik, 2007, str. 18).
Delujejo kot okvir, znotraj katerega se gibljemo, ustvarjamo, dogovarjamo, ravnamo in
odločamo. So orientacijske točke, ki nas usmerjajo, motivirajo in navdihujejo. Vrednote
niso »prazne besede«, ne pravila, so le vodila, ki prihajajo iz vsakega posameznika, iz
njegove notranjosti. Podjetja morajo obravnavati tako svoje zaposlene kot tudi vse druge
deležnike z dostojanstvom in pošteno, ker bodo le tako deležna nagrade v obliki delovne
morale, večje produktivnosti, lojalnosti, zvestobe. Ljudje se dobro počutijo, če sami delajo
v podjetju, kjer so doma etična načela, če kupijo izdelke, ki so odraz etičnosti ljudi, ki so
jih izdelali in prodali, kar je vse skupaj potrjeno s podporo javnosti. Da bodo podjetja
resnično delovala skladno z etičnimi načeli, je zelo pomembna splošna družbena
miselnost.
2.4.4 VPLIV VREDNOT NA VODENJE IN ODLOČANJE
Za Druckerja (2001, str. 160–170) so vrednote ključni gradniki osebnosti, ki imajo
temeljno vlogo pri vodenju lastnega življenja in vodenju drugih ljudi. Meni, da se vodilni
ljudje morajo spraševati o lastnih vrednotah in osredotočiti na etiko, ki je del sistema
vrednot. Poudarja, kako pomembna sta skladnost in sožitje osebnih vrednot posameznika
in vrednot podjetja.
Vrednote so zelo pomemben dejavnik pri procesu vodenja, saj vodenje zahteva
sposobnost vplivanja in delovanja na zaposlene ter usmerjanja zaposlenih k doseganju
zastavljenih ciljev.
Vrednote imajo funkcijo gonilne sile pri doseganju tako osebnih kot organizacijskih ciljev.
So vir motivacije ter vodila, kriteriji, kako doseči cilj. Ravno za vodilne strukture je
pomembno globoko razumevanje etike in morale ter zavedanje, da je cilj doseči cilj na
»pravi« način. In kakšen je »pravi način«, pojasnijo vrednote, ki ne usmerjajo le vodstva,
temveč tudi vse druge deležnike.
Kot pravijo Kovač in drugi (2004, str. 21), sodobno vodenje temelji na medsebojnem
zaupanju. Osnovni pogoj za zaupanje je etična neoporečnost, ker bo le etično neoporečen
vodja pridobil zaupanje in kredibilnost v očeh drugih subjektov. Etika je temelj
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kakovostnega strateškega zavezništva in strokovnega partnerstva, ki vodijo organizacijo in
posameznike k doseganju odličnosti.
Današnja paradigma razvoja temelji na nujnosti spreminjanja in sprememb, zato so v
neznanem in nepredvidljivem svetu vrednote tiste, ki vodijo, da bo ladja (ne)uspešno
priplula na cilj. Človek se lahko boji neznanega in novega, a vendarle, če zaupa vodji in
ve, kakšen je njegov moralni kompas, se lažje poda na pot v neznano. Vsaka sprememba
lahko prinaša tudi nekaj neznank, ki jih uspešna vodstva pretvorijo v priložnosti.
Vrednote vplivajo na posameznikovo zaznavanje pojavov in dogodkov. Zunanja dogajanja
so podvržena situ lastnih vrednot in posledično tudi naše vedenje in ravnanje. Tako so
osebne vrednote pomemben dejavnik pri razumevanju menedžerjevih dejanj.
Vsakodnevni nalogi menedžerja sta vodenje in odločanje, zato so vrednote vseskozi krmilo
njegovega delovanja. Kako bodo vrednote vplivale na procese vodenja in odločanja, je
odvisno od organizacijske kulture, stila vodenja menedžerja ter vplivov in participacije
zaposlenih ter splošne težnje k moralno nespornim odločitvam.
England in Lee (v Mihelič, 2006, str. 28) navajata, da vrednote vplivajo na vodenje na
šest načinov:
– kako vodja zaznava situacije, s katerimi se sooča: če je vodja usmerjen v
doseganje uspehov, se mu vsak problem zdi kot ovira na poti k uspehu; če pa je
vodja usmerjen v ljudi, mu problem predstavlja priložnost za pomoč drugim;
– kakšen odnos ima vodja do posameznikov in skupin ter medsebojnih odnosov:
vrednote vplivajo na vedenje vodje do posameznikov oziroma skupin; vodje, ki
imajo moč samokontrole, težko razumejo sodelavce, ki se odzivajo pretežno
čustveno;
– kako rešujejo probleme in se odločajo o alternativnih rešitvah problemov: vodje
verjamejo, da morajo vedno zagovarjati svoje mnenje, zato rešujejo probleme
samostojno, kot jim narekuje vest. Ni nujno, da je to tudi najboljše;
– kaj je lastni uspeh, uspeh podjetja in kako ga doseči – če sta vodjini
najpomembnejši vrednoti tekmovalnost in domišljija, je lahko njegovo pojmovanje
učinkovitosti in uspešnosti podjetja drugačno, kot če bi te bile pomoč in
sodelovanje;
– kako pojmuje in ločuje etično in neetično dejanje – vodja, ki ima postavljeno jasno
ločnico med etičnim in neetičnim dejanjem, ki ne dopušča možnosti neetičnem
ravnanju, ne pride v skušnjavo, da bi neetično ravnal;
– kako sprejema pritiske in cilje podjetja – če je pomembna vrednota vodje
poslušnost, bo zaupal in ne bo dvomil v cilje podjetja; če je pa zelo samostojen, se
bo pogosto upiral in dvomil v cilje.
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Odločanje je ena od pomembnejših aktivnosti menedžerjev in moralna komponenta ima
pri tej aktivnosti veliko težo. Moralno presojanje temelji na etičnih načelih. Menedžerji
sami ocenijo, katera načela so primerna osnova za oblikovanje vrednot za konkretno
situacijo. Menedžerji morajo upoštevati tako strokovni kot etični vidik pri odločanju. Včasih
se pojavi dilema, čemu dati prioriteto: konkurenci, zmanjševanju stroškov, donosnosti ali
poštenosti do lastnikov, sodelavcev, potrošnikov. Tisti, ki se odločijo za prve tri na škodo
poštenosti, bodo morda jutri uspeli, zagotovo pa pojutrišnjem izgubili. Etičnost pelje v
prihodnost.
Vnaprej opredeljene skupne vrednote so oporne točke pri procesu odločanja. Anderson
meni, da odločanje brez razprave o vrednotah ni popolno (Anderson, 1997, str. 38).
Odločitve menedžerjev temeljijo na njegovih kompetencah: znanju, mišljenju, osebnosti,
motivaciji in kot temelj vsega so vrednote (Lipičnik, 1998, str. 27). Vrednote presojajo, kaj
je prav in kaj ne, kaj je dobro in kaj slabo, in v luči teh zavedanj se mora menedžer
odločiti o neki aktivnosti, kar je izjemno težko. Odločanje, ki temelji na spoštovanju
organizacijskih vrednot, bo podjetju zagotovo prineslo uspeh in posledično ugled.

2.5 OSEBNE LASTNOSTI MENEDŽERJA
Dobri menedžerji so ljudje, ki imajo zaokrožen, prožen slog, poznajo sami sebe, se
zavedajo svojega učinka na druge, imajo uravnoteženo mnenje o sebi, sprejemajo svoje
slabosti, sprejemajo druge, ki so drugačni, lahko brzdajo navzkrižja in ustvarijo okolje, ki
omogoča učenje (Adizes, 1996, str. 211). Dobri menedžerji so sposobni v drugih
prepoznati prednosti, lastnosti in sposobnosti, ki jih sami nimajo. Znajo poslušati, slišati in
čutiti. Poštenost je etično ravnanje, ki je jedro vedenja in odločanja dobrega menedžerja.
Menim, da je pomembna lastnost vodje, da je demokratičen tako v lastnih mislih kot v
odnosu z drugimi ljudmi. Včasih pa je treba biti tudi »diktatorski«, predvsem pri procesih
udejanjanja, realizacije. Ne v smislu nadzora in egoizma, temveč vztrajnosti, trdne volje,
premagovanja ovir in odločnosti za udejanjanje.
Raziskava o lastnostih uspešnih vodij, ki jo navajajo Kovač in drugi (2004, str. 186),
predstavlja seznam tistih lastnosti, ki naj bi jih imel uspešen vodja. Pri raziskavi so
sodelovali strokovnjaki iz 12 večjih slovenskih industrijskih organizacij. Te lastnosti so:
1. motiviranje – navdušiti ljudi za delo, ustvariti dobro vzdušje in nagraditi uspešnost,
2. poštenost – ravnati po vesti, biti pravičen in iskren,
3. organiziranje – učinkovito koordinirati vire za optimalno doseganje delovnih ciljev,
4. poslušanje – zagotoviti svobodo izražanja, znati poslušati in slišati,
5. odgovornost – skrbeti za rezultate dela, lastno ravnanje in ravnanje
sodelavcev,
6. odločnost – jasno izražati voljo in mnenja,
7. energija – biti vztrajen, samoiniciativen, karizmatičen,
8. razgledanost – imeti večdisciplinarno znanje, svetovljanstvo,
9. samokritičnost – nihče ni popoln,
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10. moderiranje – biti strpen, obvladovati čas in čustva,
11. izrazna moč – biti prepričljiv, vpliven, z »močjo« besede,
12. ustvarjalnost – imeti domišljijo, duhovitost, nekonformnost,
13. sposobnost – hitro razumeti in uspešno reševati probleme,
14. duhovitost – biti usmerjen k pozitivnemu, k humorju, iz krize k priložnosti.
Poleg omenjenih lastnosti in sposobnosti naj bi menedžerji imeli še sposobnosti
prilagajanja, upravljanja s časom in stresom, prepoznavanja in reševanja problemov,
čutenja sebe in drugih, prepoznavanja izzivov in novih priložnosti, tveganja, proaktivnosti,
komunikativnosti, ekstravertnosti, vztrajnost itn. Seznam je lahko neskončno dolg, ampak
kot je zapisal Možina, sodelavci pričakujejo pri vodji eno pomembno lastnost, in sicer
prepričljivost. Če vodja živi v duhu vrednot, ki jih oznanja, bo s svojim ravnanjem in
odločanjem prepričal podrejene, da mu bodo verjeli in zaupali, da bo naredil, kar govori
(Možina et al., 1994, str. 19).
Številni avtorji strokovne literature kot tudi resnični menedžerji so raziskovali osebne
lastnosti, znanja in veščine dobrih vodij in ustvarili prototip idealnega vodje. Ampak vemo,
da na tem svetu ni popolnih ljudi. Najpogosteje omenjenih lastnosti, ki naj bi jih imel
dober vodja, je toliko, da je nemogoče, da bi jih imel en sam človek. Tudi realnost nas
uči, da ne delujejo le dobri vodje, ampak tudi vodje, katerih seznam negativnih lastnosti
bi lahko bil ustrezno dolg.
Adizes (1996, str. 206) zelo zanimivo razlaga: »Če ljudje niso vredni zaupanja, mi je prav
malo mar, kaj vedo; kot menedžerji, vodje ali starši ne morejo uspeti in pika /…/ Dober
menedžer se ne vrednoti po tem, kar ve, temveč po tem, kar je. Mnogo lažje je najti
nekoga, ki 'je', in ga naučiti potrebnih znanj, kot pa vzeti nekoga, ki 'zna' in ga naučiti
'biti'.« Iz omenjenega lahko sklepamo, da je znanje možno pridobiti, 'človek' pa mora biti.
Ker nihče ni popoln, je nujno, da vodja pozna svoje slabosti in prednosti in išče
komplementarne ljudi v timu, ki se morajo povezovati.

2.6 NALOGE MENEDŽERJEV
Naloge in vloge menedžerjev so med seboj povezane in se včasih tudi prekrivajo. Naloge
menedžerjev so osredinjene na cilje organizacije, kar se kaže v njeni kakovosti
poslovanja, v uspehu in ugledu (Kralj, 2003, str. 16).
V menedžmentu govorimo o štirih temeljnih nalogah menedžerjev: načrtovanju,
organiziranju, vodenju in kontroliranju (Kralj, 2001, str. 2).
Načrtovanje je proces snovanja ciljev in načinov, kako te cilje doseči v negotovi
prihodnosti. Zajema celotno organizacijo, tako njeno vizijo razvoja, strateške in taktične
cilje in predvidene izide.
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Organiziranje je priprava virov za uresničevanje načrtov. Je ključna dejavnost v izvajanju
načrtov. V okviru tega procesa določimo naloge, izvajalce, delovne pripomočke, material,
čas, zaporedje ipd. Opredeliti je treba tudi odgovornost za delo in pristojnosti oseb v
procesu (Kralj, 2001, str. 164).
Vodenje se v ožjem smislu nanaša na ljudi in pomeni vplivanje, motiviranje in usmerjanje
zaposlenih, da bi ustrezno opravljali svoje naloge. Namen vodenja je oblikovati vedenje
posameznika ali skupine pri doseganju delovnih, organizacijskih ciljev. Med vodenje
prištevamo tudi svetovanje, informiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev (Možina, 2000,
str. 95).
Kontroliranje je proces, v katerem ena ali več oseb ugotavlja, ali so bili cilji doseženi. Za
kontroliranje se uporablja tudi izraz nadziranje. To je predvsem upravljalno-vodstvena
dejavnost. Uporablja se za presojanje pravilnosti poslovanja glede na zastavljene cilje
(Možina, 2000, str. 203).
Slika 2: Štiri temeljne dejavnosti menedžerja

PLANIRANJE

KONTROLIRANJE

ORGANIZIRANJE
CILJ

VODENJE
Vir: Tavčar (2000, str. 9).

Zgoraj opisane temeljne naloge lahko dopolnimo še s snovanjem zamisli o poslovanju in
razvoju ter odločanjem v vsaki fazi izvajanja posameznih nalog. Menedžment je vloga, ki
temelji na zaupanju; lastniki zaupajo vrhnjim menedžerjem ravnanje s svojo lastnino,
vrhnji menedžerji zaupajo podrejenim menedžerjem opravljanje del, za katera
odgovarjajo lastnikom, in tako naprej vse do spodnje ravni, ki te naloge izvrši. Lastniki
zaupajo menedžerjem velik del oblasti v organizaciji in temu primerno odgovornost.
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2.7 MENEDŽERJI V SLOVENIJI
2.7.1 ZNAČILNOSTI SLOVENSKIH MENEDŽERJEV
Slovenske menedžerje bom opisal na osnovi raziskave, ki so jo izvedli strokovnjaki in jo
prestavili v knjigi Menedžer, prvi med enakimi (Cimerman et al. 2003, str. 85). Na osnovi
raziskave lahko povzamem, da imajo slovenski menedžerji pozitivne in negativne lastnosti.
Eden pozitivnih elementov je, da imajo velik razvojni potencial. Vse bolj so usmerjeni k
doseganju ciljev. To je morda posledica dogodkov preteklega desetletja razčiščevanja
prioritet in pozornosti do sodobnih tehnologij (in za zdaj še ne toliko do ljudi). So zelo
lojalni svoji organizaciji. Pripravljeni so se učiti od drugega. Imajo visoke ideale oziroma
zahteve do sebe. To se izraža bolj pri njihovem kakovostnem delu v svoji stroki in manj v
njihovi menedžerski vlogi, čeprav jim teoretičnega znanja o vodenju ljudi ne manjka.
Področij, ki jih lahko opredelimo kot izzive in priložnosti za temeljite izboljšave, pa je
precej. Menedžerji so premalo dejavni v njihovi ključni vlogi voditeljev ljudi. Podrejeni jih
ne čutijo kot prave vodje, saj so v tej vlogi negotovi in se izogibajo vodstvenim potezam.
To izhaja tudi iz tega, da v organizacijah ni razjasnjeno, kaj vsebinsko od človeka sploh
zahteva opravljanje menedžerske vloge. Menedžersko obnašanje je tako praviloma bolj
šefovsko kot voditeljsko, menedžerji se s sodelavci ukvarjajo bolj »tehnično«, skorajda
bolj kot bi imeli opraviti s stvarmi, ne pa z ljudmi. Pri zastopanju svojih stališč in stališč
svojega tima v razmerju do nadrejenih niso dovolj vztrajni. Pri odločanju ne uporabljajo
toliko moči argumentov kot argument moči, torej formalno moč na osnovi prepričanosti v
svoj prav. Zaradi tega so tudi slabi timski vodje, svojih ljudi ne poznajo dovolj in
morebitne slabe izkušnje z nekom posplošujejo še na druge situacije. Tako za svoje ljudi
niso dober model obnašanja. Najbolj kritično področje, ki ga slovenski menedžerji ne
obvladujejo, je komuniciranje. Dialog s podrejenimi je redek, ni sistematičen in dosleden,
se podcenjuje, pogovori se pogosto vrtijo okoli nepomembnih stvari. Menedžerji ne znajo
poslušati svojih ljudi in podrejenim ne posredujejo jasne vizije oz. ključnih informacij
glede razvoja organizacije. Takrat, ko so potrebne hitre in zahtevne spremembe, so
preveč neodločni. Odločanje ni učinkovito. Menedžerji se premalo zavedajo izjemne
pomembnosti svoje vloge in vpliva na uspeh organizacije. Posledično niso dovolj
proaktivni. Primanjkuje jim samokritičnosti do ugotovljenih lastnih slabosti.
V nasprotju z dobrim poznavanjem svoje osnovne stroke pa med menedžerji močno
primanjkuje praktičnih veščin za vodenje ljudi. Premalo je poguma za tveganje in
preskušanje kot metode za razvoj menedžerskih veščin. Naučene dobre teorije se ne
prenašajo v prakso. Vrsta omenjenih slabosti je močno povezana s problematiko celotne
organizacije, ki menedžerjem ne omogoča, da bi razvili svoje sposobnosti. V takšnih
organizacijah ljudje še vedno marsikje prihajajo na menedžerska mesta zaradi
avtomatizma napredovanja (staž, formalna izobrazba, »zasluge za narod«). Posledica tega
je, da dobri strokovnjaki pogosto napredujejo v slabe menedžerje. S tem organizacija dobi
še enega povprečnega vodjo in izgubi dobrega strokovnjaka.
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2.7.2 ZNAČILNOSTI MENEDŽERJEV GLEDE NA POSAMEZNIKOVE
KARAKTERISTIKE
V raziskavi pa so ugotavljali tudi značilnosti menedžerjev glede na posamezne
karakteristike (Cimerman et al., 2003, 85–89).
– vizionar: v raziskavi je bilo ugotovljeno, da slovenski menedžerji niso dobri
vizionarji. Svoja predvidevanja gradijo preveč kratkoročno, pa še ta temeljijo bolj
na preteklosti kot na upoštevanju sprememb v prihodnosti. Pri postavljanju vizije
so premalo pripravljeni na tveganje. Oblikovanja vizije se lotevajo preveč
pikolovsko;
– ciljno usmerjen: menedžerji zadovoljivo postavljajo kratkoročne cilje in jih znajo
prilagajati nenadnim spremembam v okolju. Pri srednje in dolgoročnih ciljih pa je
problem menedžersko nepoznavanje vizije in usmeritve organizacije. Dolgoročne
cilje postavljajo nerealno. Slabost je tudi ta, da se višji menedžment spušča v
pretirane podrobnosti pri postavljanju ciljev;
– strateg: v ozkem pomenu besede so slovenski menedžerji dobri strategi. To
pomeni, da znajo poiskati poti za doseganje ciljev in se do določene mere znajo
prilagajati spremenjenim okoliščinam. Ključni problem pa je v slabi povezavi med
vizijo, cilji in strategijo. Strategije se pogosto prenašajo iz preteklosti, kjer so bile
uporabljene v drugačnih okoliščinah, kot so današnje;
– odločevalec: za slovenske menedžerje je značilno čakanje na odločitve »od
zgoraj«, kar je lahko v današnjem turbulentnem okolju usodno. Menedžerji na
vseh ravneh bi morali imeti dovolj zaupanja sami vase, da bi se pogumno odločali
in prevzemali tveganja in posledice svojih odločitev. Uspešni so pri sprejemanju
vsakdanjih operativnih odločitev. Pri odločitvah, ki imajo strateški pomen, je
opazno pomanjkanje odločanja na nižjih ravneh menedžmenta. Nižji menedžerji
preveč prenašajo probleme navzgor in pričakujejo rešitve z vrha;
– organizator: slovenski menedžerji so dobri pri doseganju ustreznih učinkov z
danimi sredstvi. S tem obvladujejo stroške. Problem pa je pri nerazumevanju vloge
menedžerja kot organizatorja. Menedžerji gledajo na organizacijo kot statično in
ne kot spreminjajoče se orodje za izvrševanje strategij. Zaposleni pogosto ne
razumejo svoje vloge in s tem pomena svojega dela v celotni organizaciji.
Menedžerji jim ne razložijo, kako so drugi sodelavci dejansko odvisni prav od
njihovega dela;
– kadrovalec: slovenski menedžerji svoje vloge kadrovalca ne opravljajo dobro. V
slovenskih organizacijah so povezave in razmejitve med posameznimi menedžerji
kot voditelji ljudi in službami za upravljanje človeških virov nejasno definirane.
Zato menedžerji ne izkoriščajo ustrezne strokovne podpore in tudi kadrovski
oddelki se ne morejo uspešno razvijati. Menedžerji ne prepoznavajo resničnih
potreb po ljudeh;
– delegator: nekateri slovenski menedžerji delegiranje odlično obvladujejo, drugi pa
tej izjemno pomembni vlogi še zdaleč niso kos. Med slovenskimi menedžerji je
problematično pojmovanje delegiranja. Tradicije delegiranja v naši kulturi ni.
Nekateri ga pojmujejo kot ukazovanje, kar dobro delegiranje zanesljivo ni. To ni
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niti predajanje samih nepomembnih nalog, kot je pogosto zaznati pri slovenskih
podjetjih. Poseben problem je prenašanje pooblastil z menedžerja na podrejenega.
Slovenski menedžerji pretirano zadržujejo pooblastila zase in s tem silijo podrejene
k nenehnemu obračanju nanje ter hkrati trdijo, da so zaposleni preveč odvisni od
njih;
komunikator: slovenski menedžerji so v vlogi komunikatorja slabi. Podrejeni se
pogosto pritožujejo, da jih ne znajo poslušati, menedžerji pa se tega pogosto niti
ne zavedajo. Iz tega, da menedžerji sami ne razumejo resničnih potreb svojih
sodelavcev, izhaja tudi v drugo smer obrnjen problem. Namreč, ne zanjo
predstavljati ciljev, pogledov in dejstev tako, da bi jih podrejeni razumeli. Slabi
menedžerji so marsikdaj vzvišeni;
motivator: tudi v vlogi motivatorja so slovenski menedžerji zelo neuspešni. Ne
poznajo temeljnih načel in prijemov motivacije. Plačni sistem štejejo kot skoraj
edino sredstvo za motiviranje. Ne zavedajo se pomembnosti nematerialnih nagrad;
pogajalec: v vlogi pogajalca slovenski menedžerji ne znajo uporabljati temeljnega
pravila pogajalcev, to je ustrezno postavljati lastnih pogajalskih okvirov. Pogosto
izpuščajo priložnosti za dosego za vse sprejemljivih rešitev s tem, da nastopajo s
svoje formalne pozicije moči, namesto da bi sploh dopustili pogajanja. To v
razmerjih organizacije povzroča rušenje dobrih medsebojnih odnosov. V vlogi
pogajalca se ne znajo vživeti v kožo nasprotnika. Ne prepoznavajo nasprotnikovih
pogajalskih okvirov in ne znajo prilagoditi lastnega odzivanja nanje in ne predvidijo
nasprotnikovih odzivov po sklenitvi dogovora. Popuščanje je sestavni del vsakih
pogajanj. Slovenski menedžerji težko najdejo pravo mero popuščanja in pogosteje
srečujemo ene ali druge skrajnosti. Na eni strani imamo opraviti s prehitrim
popuščanjem, kar je posledica slabe priprave pogajalskih izhodišč. Po drugi strani
pa srečujemo nepripravljenost na popuščanje;
timski vodja: menedžerji v vlogi voditeljev ljudi nasploh, tudi v vlogi timskih vodij
niso dovolj uspešni. Pri sestavi tima izbirajo napačne ljudi. Izberejo tiste, ki so
trenutno na voljo ali si v timu želijo sodelovati. Ne upoštevajo raznolikosti, pogosto
iščejo celo ljudi, ki so podobni njim samim;
etičen: slovenski menedžerji se po etičnih merilih uvrščajo visoko na mednarodnih
lestvicah, ki ocenjujejo ravnanje na različnih, z etiko povezanih področjih. Značilna
je relativna odsotnost korupcije, čeprav ta obstaja. Praviloma ne postavljajo svojih
lastnih koristi nad koristi svoje organizacije tako, da bi se zavestno materialno
okoriščali na račun interesov organizacije. Kot neskladno z etičnimi načeli bi lahko
označili ravnanje, da se menedžerji izogibajo izpostavljanja sebe kot voditeljev.
Slovenski menedžer se namreč rad skrije v svojo vlogo strokovnjaka, namesto da
bi ravnal kot voditelj ljudi;
karizmatik: med slovenskimi menedžerji obstajajo karizmatične izjeme, vendar ta
lastnost večinoma ni dovolj izrazita. Na ravni vrhnjih menedžerjev najdemo večji
delež karizmatikov kot na drugih ravneh menedžmenta. Problem je njihovo
prepričanje, da karizme ne smejo preveč izražati. Temeljne slabosti pri slovenskih
menedžerjih kot karizmatikih izhajajo iz komuniciranja, saj lahko ravno z njim v
praksi izražajo svojo karizmatičnost. To se nanaša na pomanjkanje komunikacijskih
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spretnosti tako v neposrednem dialogu s sodelavci kot v javnem nastopanju pred
skupinami ljudi. Izžarevanje karizme pa je povezano z energijo in trdnostjo, ki jo
človek nosi v sebi. To pa je delno odvisno od zdravja menedžerjev, tako telesnega
kot duševnega. Menedžerji so po eni strani športno aktivni in se izogibajo
škodljivim razvadam, po drugi strani pa njihovo zdravje ogroža pretiran stres. Ta
pa lahko onemogoči sposobnost izžarevanja karizme;
odprtih nazorov: tako je značilno za slovensko družbo nasploh, po odprtosti
nazorov tudi menedžerji niso izjeme. Čeprav so na splošno bolj odprti kot naša
družba, so v svojih nazorih še vedno precej zaprti. Preveč se vmešavajo v svobodo
podrejenih, še posebej svobodo delovanja. Preveč je vpletanja v izvajanje
določenega dela in naročanja podrobnih načinov, kako naj sodelavci dosegajo
zastavljene cilje;
obvladovalec sprememb: slovenski menedžerji se zavedajo nujnosti sprememb.
Verbalno spodbujajo določene projekte in vedenja. Toda sami se še vedno ne
izpostavljajo kot modeli obnašanja in niso odločno na čelu sprememb. Distancirajo
se od tega procesa in ga želijo videti predvsem pri svojih nadrejenih. Pogosto
menijo, da je za izvedbo spremembe dovolj uvedba npr. novega sistema kakovosti.
Menedžerji se želijo spremeniti tako, da se jim več ne bi bilo treba spreminjati. To
pa ni več mogoče. Naravnanost na spremembe bi se morala izražati tudi v pripravi
različnih strategij za doseganje ciljev, izhajajočih iz vizije organizacije. Primanjkuje
jim tudi alternativnih strategij. Nimajo odgovorov na morebitne spremembe oz. na
vprašanja, kot so: »Kaj pa, če se zgodi …?«. In ko se ta »če« uresniči, se odzovejo
z otopelostjo ali z otrplostjo ali pa s hitrimi in včasih tudi slabo premišljenimi
ukrepi, ki med zaposlenimi povzročajo zmedo in odpor. Dobri vnaprejšnji scenariji
bi namesto tega omogočili več kot dobrodošlo samozavest na poti sprememb.

Navedene značilnosti se nanašajo na splošni pregled nad stanjem slovenskega
menedžmenta. To pomeni, da je precejšnja verjetnost, da je naključno izbrani slovenski
menedžer tak, kot je opisan zgoraj. Vedno se najdejo posamezniki, ki se bolj ali manj ali
pa povsem razlikujejo od slovenskega povprečja.
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3 ODLOČANJE

3.1 OPREDELITEV ODLOČANJA
Povezava med družbeno močjo in procesom odločanja v družbenih sistemih se odvija
preko avtoritete in legitimnosti, ki pomeni, da nekaterim posameznikom ali družbenim
skupinam glede na vloge, ki jih prevzemajo ali opravljajo v družbeni delitvi dela, vnaprej
pripadajo določene pravice in odgovornosti v procesu odločanja. Avtoriteta in legitimnost
v družbenih sistemih sta zelo pomembni, ker omogočata normalno izvajanje sistemskih
funkcij s tem, da zagotavljata red in racionalnost (Hudej, 1988, str. 57).
Po Fitzgeraldu (2002, str. 3) je odločanje ena od ključnih nalog menedžerjev, ki bi morali
zaradi tega neprestano razvijati sposobnosti za dobro poslovno odločanje. Takšen pristop
neizbežno vodi do sprejemanja bolj kakovostnih odločitev. Kdor spi na preteklih lovorikah,
ga čas prej ali slej prehiti, to pa v poslovnem svetu pomeni, da ga konkurenca uniči.
Posledica tega je propad podjetja in izguba delovnih mest. Človek mora zato neprestano
stremeti k učenju in ustvarjalnim miselnim procesom.
Po Bennetu (1992, str. 49) je odločanje moč opredeliti kot proces identifikacije problemov,
ki morajo biti upoštevani pred odločitvijo, raziskave možnih posledic za vsako akcijo in
izbire ene od alternativ.
Hammond et al. (2000, str. 16–19) navaja osem ključev do učinkovitega odločanja:
– obdelujte pravi odločitveni problem: način, kako na začetku oblikujete svoj
problem, lahko pomembno olajša odločanje. Da bi dobro izbrali, morate skrbno
opredeliti svoje odločitvene probleme, prepoznati njihovo zapletenost in se
izogibati nepremišljenim predpostavkam ter predsodkom, ki omejujejo možnosti
izbire;
– natančno opredelite svoje cilje: odločitev vas mora voditi tja, kamor želite iti;
– odločitev je sredstvo za doseganje cilja. Razmišljanje o ciljih bo dalo vašemu
odločanju pravo smer;
– poiščite ustvarjalne možnosti: vaše možnosti predstavljajo različne poteke akcij,
med katerimi lahko izbirate. Če nimate drugih možnosti, se z odločitvijo ne
soočajte. Velja si zapomniti: vaša odločitev ne more biti boljša od vaše najboljše
možnosti;
– razumite posledice: alternative zapeljujejo in vabijo, vendar za seboj puščajo
posledice, ki včasih treznijo, včasih osrečujejo. Pošteno ocenjevanje posledic vsake
alternative vam bo pomagalo ugotoviti, katere najbolj ustrezajo vašim ciljem;
– spoprimite se s kompromisi: ker so vaši cilji pogosto navzkriž drug z drugim, boste
morali vzpostaviti ravnotežje – nekaj bo treba žrtvovati v prid nečem drugemu. Pri
večini zapletenih odločitev ni popolne možnosti. Različne alternative ustrezajo
različnim konstelacijam ciljev. Vaša naloga je inteligentno izbrati med možnostmi,
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–

–

–

ki so bolj ali manj nepopolne. Da bi to lahko storili, morate opredeliti svoje
prioritete in posvetiti pozornost potrebi po kompromisih med cilji, ki tekmujejo
med seboj;
razjasnite negotovosti: zaradi negotovosti je izbiranje še veliko težje. Toda
učinkovito odločanje zahteva, da se soočite z negotovostmi, da presodite
verjetnost različnih izidov in ocenite njihove morebitne posledice;
temeljito premislite, kolikšno tveganje dopuščate: če odločitve vključujejo
negotovosti, se lahko zgodi, da posledice ne bodo take, kot si želimo. Če se boste
zavedali, kolikšno stopnjo tveganja ste pripravljeni sprejeti, bo vaš proces
odločanja potekal bolj gladko in učinkovito. To vam bo pomagalo, da boste izbrali
možnost, ki vključuje za vas ustrezno stopnjo tveganja;
premislite medsebojno povezane odločitve: kar se odločite danes, lahko vpliva na
odločitve, ki jih boste sprejeli jutri; in vaši jutrišnji cilji lahko vplivajo na vaše
današnje izbire. Številne pomembne odločitve so časovno med seboj povezane.
Ključ za učinkovito obvladovanje medsebojno povezanih odločitev je, da izločimo
in razrešimo kratkoročne probleme in medtem zbiramo informacije, potrebne za
premagovanje problemov, ki se bodo pokazali kasneje.

Po Tavčarju je odločanje lahko:
– rutinsko: enostavne odločitve so za omejeno število enostavnih okoliščin
opredeljene vnaprej;
– analitično: odločanje poteka po bolj ali manj zapletenem modelu, metodi,
algoritmu, ki upošteva tudi številne kompleksne, spremenljive, tvegane okoliščine;
– intuitivno: odločitev nastane v podzavesti odločevalca v procesu, ki ga slabo
poznamo, ki pa se napaja iz znanja, izkušenj in osebnostnih značilnosti
odločevalca.

3.2 PRISTOPI K ODLOČANJU
Obstajata dva osnovna pristopa k procesu odločanja (Vila in Kovač, 1997, str. 209):
– racionalno-analitični pristop,
– kreativni pristop (behavioristični).
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Tabela 1: Posamezne faze pri različnih pristopih pri odločanju

Racionalno-analitični pristop
1. definirati situacijo, problem ali
nalogo

Kreativni pristop (behavioristični)
1. orientacija – razumevanje situacije,
določanje problema, definiranje naloge

2. postavljanje ciljev

2. priprava – zbiranje podatkov in informacij

3. formuliranje hipotez

5. obdelava podatkov in informacij

3. analiza podatkov in informacij
4. ustvarjanje hipotez – kreiranje idej in
alternativnih poti
5. inkubacija – dozorevanje idej, čakanje, da se
vse razjasni

6. definiranje alternativ

6. inspiracija – nenadna iskra, navdih, ideja

7. izbiranje najboljše alternative

7. sinteza – sestaviti različne dele v celoto
8. preverjanje navdihnjene rešitve v razmerju
do želenih ciljev

4. zbiranje podatkov in informacij

Vir: Vila in Kovač (1997, str. 209).

3.2.1 RACIONALNO-ANALITIČNI PRISTOP
Racionalno-analitični pristop vsebuje v svoji zasnovi idejo kvantitativnosti, ob čemer ni
nujno, da je to izključno matematično iskanje optimuma. Lahko se uporabljajo tudi
enostavne tehnike, kot je kalkulacija dveh alternativ.
Racionalno-analitični pristop predvideva naslednje korake (Vila in Kovač, 1997, str. 209):
1. definirati situacijo, problem ali nalogo,
2. postavljanje ciljev,
3. formuliranje hipotez,
4. zbiranje podatkov in informacij,
5. obdelava podatkov in informacij,
6. definiranje alternativ,
7. izbiranje najboljše alternative.
3.2.2 KREATIVNI PRISTOP
Kreativni pristop je ustvarjalen, gre za ustvarjanje nečesa novega, kar ni produkt
sistematičnega raziskovanja ali uporabe določenih metod, ki nas korakoma pripeljejo do
rešitve. To je iskra, ki se je nenadoma pojavila, lahko tudi med sistematičnim
raziskovanjem, vendar ni sestavni del naše analitičnosti.
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Kreativni pristop (behavioristični) poteka v naslednjih fazah (Vila in Kovač, 1997, str.
2009):
1. orientacija – razumevanje situacije, določanje problema, definiranje naloge,
2. priprava – zbiranje podatkov in informacij,
3. analiza podatkov in informacij,
4. ustvarjanje hipotez – kreiranje idej in alternativnih poti,
5. inkubacija – dozorevanje idej, čakanje, da se vse razjasni,
6. inspiracija – nenadna iskra, navdih, ideja,
7. sinteza – sestaviti različne dele v celoto,
8. preverjanje navdihnjene rešitve v razmerju do želenih ciljev.
V praksi ne moremo govoriti samo o enem pristopu k odločanju. Vila in Kovač (1997, str.
210) navajata, da vodje podjetij v praksi uporabljajo en ali drug pristop ali kombinacijo
obeh pristopov, ki se medsebojno prepletata. Zato nekateri drugi avtorji, kot je
Schermerhorn (1996, str. 471), delijo pristope k odločanju na več oblik: racionalno
analitično, intuitivno-čustveno in vedenjsko preudarno obliko.
Zanimiv pristop k odločanju se je izoblikoval ob oblikovanju Vroom-Jagovega modela.
Namen tega modela je, da bi vključili tudi podrejene delavce v proces odločanja. Ta
model ne postavlja v ospredje psiholoških dejavnikov sodelovanja pri odločanju, temveč
predvsem poudarja kakovost odločanja oz. odločitev. Model pravzaprav pomaga
menedžerju pri reševanju dileme, ali naj odločitev sprejme sam in v katerih primerih naj
to stori ali pa naj v proces odločanja vključi tudi podrejene, katere od njih in kdaj. Vse to z
namenom, da bi bile sprejete odločitve kar se da kakovostne (Vila in Kovač, 1997, str.
210).
Jagov model navaja oz. upošteva 5 različnih možnosti oz. stilov sprejemanja odločitev in
sodelovanja podrejenih pri tem. Ti stili so:
– avtokratski vodja, ki sprejema odločitve sam brez sodelovanja podrejenih;
avtokratski vodja, ki pridobi informacije od podrejenih, vendar se odloča sam,
vloga podrejenih je le v posredovanju informacij;
– vodja, ki se posvetuje z izbranimi podrejenimi, da bi spoznal njihovo mišljenje o
problemu in možnih rešitvah zanj;
– vodja, ki se posvetuje z vsemi svojimi podrejenimi o problemu, in sicer hkrati, torej
pri skupnem razgovoru;
– v skupinsko odločanje usmerjeni vodja podrejene najprej seznani s problemom,
nato pa vsi skupaj sodelujejo pri ustvarjanju zamisli, za ustvarjanje rešitev,
oblikujejo alternativne rešitve, dokler ne dosežejo soglasja o odločitvi;
– najprej se moramo vprašati, katerega izmed navedenih slogov oziroma načinov
sprejemanja odločitev naj izberemo. Avtorji obravnavanega modela sodijo, da je to
odvisno od okoliščin, v katerih rešujemo problem. Te okoliščine pa bistveno
vplivajo tudi na vedenje in ravnanje menedžerja, od katerega pričakujemo
odločitev, in prav je, da se tudi sam tega zaveda in to upošteva.
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V zvezi s tem so izoblikovali vrsto kriterijev, ki naj bi jih upoštevali pri izbiri načina
odločanja. V bistvu so ti kriteriji, značilnosti vsakokratnih okoliščin v trenutku sprejemanja
odločitve. Glavni kriteriji so: kakovost odločitve, stopnja udeležbe podrejenih in čas, ki ga
ima odločevalec na voljo (Vroom in Yetton, 1989, str. 164).
Na splošno lahko rečemo, da je eden od najpomembnejših izzivov sodobnega
menedžmenta sodelovanje podrejenih pri sprejemanju odločitev. Participacijo oziroma
soudeležbo podrejenih pri oblikovanju odločitev obravnavata med drugim tudi Newstrom
in Davis (1993, str. 256).
Nekateri podrejeni oziroma delavci želijo pri sprejemanju odločitev sodelovati več kot
drugi, zato je težko določiti pravo mero, kjer je soudeležba najbolj primerna. Iz slike 4
lahko vidimo, da je prevelika participacija podrejenih lahko na drugi strani tudi
nespodbuden dejavnik in lahko v nasprotju z želenim doseže nelagodje pri podrejenih.
Slika 3: Prikaz odvisnosti zadovoljstva podrejenih od stopnje participacije

Vir: Newstrom in Davis (1993, str. 256).

3.3 INFORMACIJE ZA ODLOČANJE
Beseda informacija izvira iz latinske besede informatio, kar pomeni pojem, predstavo,
skupek spoznanj, sporočilo itd. V vsakdanjem govoru ljudje niti ne opazimo, da
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zamenjujemo pojma informacija in podatek, čeprav nista sinonima. Podatek je dejstvo, na
osnovi katerega dobimo informacijo. Informacije dobimo tako, da zbiramo in seštevamo
podatke in te podatke posredujemo prejemniku v takšni obliki, da so zanj koristne
(Checkland in Holwell, 1998, str. 86).
Informacija se bistveno razlikuje od materiala in energije. Informacija kot resurs ima
specifične značilnosti; za razliko od materiala in energije se ne troši z uporabljanjem in ne
zmanjšuje z delitvijo. To je pomembno zlasti za menedžerje, saj informacije velikokrat ni
dobro zadržati zase, ampak jo je treba deliti tudi s podrejenimi (Srića et al., 1994, str. 25).
Dinamika dela in poslovanja narekujeta organizacijam, da se vse hitreje in radikalneje
prilagajajo novim razmeram s spreminjanjem svoje organiziranosti. Raznolikost in
prilagodljivost sta značilni za vse ravni organiziranosti sodobnih organizacij. Razvoj je vse
hitrejši in poln nasprotij, zato v sodobnem svetu uspevajo tiste organizacije, ki ta
nasprotja in protislovja razumejo ter jih obračajo v svojo korist (Ivanko, 2011, str. 361).
Informacije so bistvene za odločanje. Za odločanje so bistvene izvedbene informacije, ki
informirajo o okolju in stanju izvajanja, vnaprejšnje informacije, ki odsevajo odločitev ali
iskanje novih želenih stanj (ciljev), ter povratne informacije, ki so informacije o odprtem
problemu kot razlika med želenim in sedanjim stanjem. Problem pa je v tem, kako
kakovostne so te informacije, s čimer mislimo na ustreznost, zgoščenost in podrobnosti,
svežino, pravočasnost in ustrezen obseg informacij (Kralj, 2000, str. 91).
Odločanje menedžerjev izhaja iz informacij o:
– zadevi,
– možnih alternativah,
– verjetnih izidih in alternativnih odločitvah.
Informacije so podatki z vsebino, ki izboljšuje uspešnost reševanja problemov in
odločanja. Čim bolj zadostne in kakovostne so informacije, tem manjše je tveganje. Če je
informiranost odločevalca popolna, poteka odločanje v pogojih popolne gotovosti in
tveganja ni. Če pa se informiranost bliža nič, odloča odločevalec v pogojih popolne
negotovosti in tveganje je zelo veliko. V popolni gotovosti je mogoče popolnoma
racionalno odločanje, v popolni negotovosti pa le ugibanje.
Po Kralju (1999, str. 141–142) v podjetju obstajajo različni sistemi informiranja s težnjo
po skupnem informiranju z ustreznimi informacijami posameznim odločevalcem oz.
udeležencem. Še vedno pa je ključno računovodsko spremljanje in proučevanje
poslovanja z obrazložitvami na finančni način. Informacije pokrivajo celo podjetje po delih
znotraj sebe in v konkretnih razmerjih z okoljem ter so pomembne za uresničevanje
tekoče politike v obdobju enega leta ter znotraj tega po mesecih.
Informacije so temeljno sredstvo za odločanje in zanje velja enako kot za vsa druga
sredstva. Če ne dosegajo spodnjega praga učinkovitosti, racionalno odločanje ni mogoče;
za uspešno odločanje v konkurenci naj bo odločevalec nekaj bolje opremljen z
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informacijami kot tekmeci; pretiravanje z informacijami preseže gornji prag gospodarnosti
in kakovosti odločanja ne povečuje več občutno (Tavčar, 2000, str. 10–11).
Uporabniki informacij v procesu odločanja mnogokrat prejmejo informacije, ki jih
razumejo, to pa še ne pomeni, da jih bodo uspešno in učinkoviti uporabili. To je odvisno
predvsem od njihove kakovosti. Kakovost se kaže v tem, kako spodbuja prejemnika k
dejanjem oz. kako prispeva k boljšemu odločanju, in jo merimo s sodili, kot so točnost,
dostopnost, popolnost, pravočasnost, ustreznost, razumljivost in objektivnost (Gradišar in
Resinovič, 1999, str. 64–67).
Dostopnost je v največji meri povezana s časovnim intervalom, v katerem lahko
dostopimo do informacije, saj se v primeru, ko čakamo dolgo na določeno informacijo,
njena vrednost zelo zmanjša. Tako jo merimo s časom, in sicer od trenutka, ko je
uporabnik določeno informacijo zahteval, do trenutka, ko jo je prejel in lahko z njo
razpolaga.
Točnost informacij je odvisna od stopnje zanesljivosti. Stopnja zanesljivosti je razmerje
med številom točnih informacij in številom vseh informacij v nekem poročilu.
Nezanesljivost je posledica nepravilnega ali napačnega delovanja informacijskega sistema.
Rezultat tega je napačna informacija. Zanesljivost informacij je možno povečati tako, da v
informacijski proces vgradimo nadzorne mehanizme, ki omogočajo odkrivanje in
popravljanje napak.
Dobra informacija je tista, ki je sporočena pravočasno. Pravočasnost in točnost sta si
pogosto nasprotujoča pojma, saj se z vgrajevanjem nadzornih mehanizmov, s katerimi
želimo povečati točnost, podaljšuje čas ustvarjanja informacij. Vendar pa moderna
informacijska tehnologija omogoča proizvajanje točnih informacij zelo hitro, s tem pa
naraščajo tudi stroški ustvarjanja informacij.
Popolna in kompletna informacija je tista, ki daje uporabniku vse potrebne elemente za
sprejemanje ustreznih odločitev in akcij. Popolne informacije ni, zato govorimo o bolj ali
manj popolnih informacijah. Pomembno je, da je informacija popolna glede ključnih
elementov problema.

3.4 MENEDŽERJI KOT ODLOČEVALCI
Menedžerske odločitve zahtevajo predvsem gospodarjenje podjetja v kakovosti poslovanja
(uspeh in ugled) in so izrazito strokovnega značaja, obenem pa morajo biti poštene, torej
etične. To pa zasnuje na vrednotah odločevalcev, torej samih menedžerjev, vendar tudi z
upoštevanjem vrednot lastnikov. Vedno bolj pa postajajo pomembne tudi vrednote drugih
v okolju (zaposleni, tržišče, država, širša javnost), zato morajo biti menedžerji usklajeni
tudi z njimi.
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Menedžersko odločanje opredelimo po vrstah kot snovanje in opredmetenje podjetniško
političnih odločitev, kot menedžersko strateško odločanje o usodnem in pomembnem v
razmerah sprememb ter kot menedžersko izvršilno (taktično izvajalno) odločanje o tekočih
zadevah.
Pri formalnem odločanju o zadevah podjetja, kot so določanje ciljev, organiziranje struktur
ter poslovanje z vložki, procesi in izidi za doseganje ciljev, so pomembne tudi ravni
odločanja ter povezovanje delov podjetja in celote.
Vzdušje (klima) podpira ali pa ovira menedžerje pri delovanju in odločanju. Vzdušje lahko
opredelimo kot medosebne in medoddelčne razmere v podjetju in razmerja podjetja
(menedžmenta) do zaposlenih, ki so lahko spodbudne ter naredijo delo v podjetju
prijetno, lahko pa so nasprotje tega. Od vzdušja je odvisno, kako se počutijo ljudje v
podjetju, koliko prostosti imajo odločevalci pri snovanju odločitev, ali se vzpodbuja
razumno poslovno tveganje in dovoljujejo tudi možne napake in ali se vzpodbuja
podjetništvo in ustvarjalnost. Vprašanje je tudi, ali se daje zaposlenim in posebej
odločevalcem možnost osebnega razvoja, da s tem ustvarjajo tudi razmere za
organizacijski razvoj. Na vzdušje vplivajo možnosti izobraževanja in napredovanja, pa tudi
gmotno in drugačno motiviranje. Vzdušje se povezuje tudi z etiko podjetja, ki jo je treba
upoštevati pri odločanju in je z njo določeno, kakšno delovanje in kakšno odločanje je v
podjetju moralno. Tu se odločevalci srečujejo tudi z morebitnim razkorakom med njihovo
osebno etiko in etiko podjetja. Za odločanje je pomembno, da nista v nasprotju strokovna
in etična stran odločanja.
Za profil splošnega menedžerja se zahteva, da mora znati presojati celotni položaj
podjetja v okolju in znotraj, razvijati zamisli o poslovanju in razvoju ter jih posredovati
drugim na tak način, da jih sprejmejo za svoje in so jih voljni tudi izpeljati. Splošni
menedžer mora biti sposoben delovati združevalno, usklajevalno in povezovalno. Razumeti
mora dele in celoto ter vse to upoštevati pri urejanju zadev in odločanju.
Idealen odločevalec ne obstaja. Naloga menedžerjev pa je, da se mu poskušajo čim bolj
približati. Menedžer kot odločevalec je najprej sposoben identificirati probleme, pri čemer
gre tako za obstoječe probleme kot tudi za potencialne probleme. Identifikacija problema
nikakor ni lahko delo – ni brez poante rečeno, da dobra opredelitev problema hkrati
pomeni že polovico njegove rešitve. Pogosto prihaja do situacij, ko je vsem jasno, da
nekaj ne deluje v redu, težko pa ugotovijo, kaj natančno to je, vendar mora biti menedžer
to sposoben storiti na temelju svojega znanja in izkušenj.
Menedžer se po identifikaciji problema aktivno posveti njegovemu reševanju. Pri tem je
treba izrecno poudariti, da izogibanja problemom ne sme biti. Vzroki za izogibanje so
različni in so lahko tako v menedžerju kot tudi v njegovih nadrejenih in sistemih delovanja
organizacije kot celote. V vsakem primeru pa je nezmožnost ali nepripravljenost
menedžerja za reševanje problemov napaka, ki jo mora višji menedžment odpraviti, če
želi zagotoviti uspešno poslovanje.
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Idealni odločevalec dobre odločitve izbira hitro, vendar ne nepremišljeno. Izbira odločitve
poteka med različnimi alternativnimi možnimi rešitvami, ki jih opredeli menedžer. Uspešni
menedžerji se odločajo relativno hitreje kot neuspešni menedžerji. Krizna situacija zahteve
še hitrejše odločitve kot sicer, pa čeprav na temelju pomanjkljivih informacij. V krizi
namreč iskanje najboljših odločitev, temelječih na klasičnem procesu odločanja, pripelje
do prepoznih rešitev, ki ne morejo več vplivati na izognitev neuspehu. Običajno situacije
vendarle niso krizne in je potreben temeljit proces odločanja, kar pa kljub temu ne
pomeni nenehnega preverjanja ogromnega števila podrobnosti.
Zbiranje in analiziranje informacij, potrebnih za izbiro odločitve, zahteva menedžerjevo
vključenost v svoje okolje. Vključevati je treba sodelavce in vzpostaviti svojo mrežo
poznanstev z drugimi zunanjimi poznavalci določenih področij ter se posluževati tudi
informacijskega sistema lastne organizacije. Informacije pa niso vse, pri odločanju je
poleg informacij nedvomna pomembna menedžerjeva intuicija. Idealni odločevalec
preprosto ne sme zanemariti tistega občutka, ki ga doživlja ob izbiranju odločitve, ampak
mu mora prisluhniti. Uspešni vrhunski menedžerji priznavajo, da mnoge odločitve
sprejemajo na temelju svoje intuicije, včasih celo v nasprotju z razpoložljivimi
sistematičnimi analizami.
Izbira odločitve sama po sebi ne rešuje še ničesar, odločitev je treba tudi učinkovito
izvršiti. Dober menedžer se po sprejemu odločitve ne sprašuje več o njeni pravilnosti,
ampak se posveča uspešni uresničitvi odločitve. Ima namreč svoje argumente, na osnovi
katerih je odločitev izbral, in jih prenese na svoje sodelavce ter prevzame odgovornost za
posledice. Takšen odločevalec kljub morebitnim pritiskom le redko spremeni svojo
odločitev. Če je napako storil, jo prizna in popravi. Zaveda se, da je večji del uspeha skrit
bolj v učinkovitem izvrševanju izbranih rešitev kot pa v dolgotrajnem izbiranju najboljše
rešitve.
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4 SUBJEKTIVNI IN OBJEKTIVNI DEJAVNIKI PRI ODLOČANJU

Za izhodišče obravnave subjektivnih in objektivnih dejavnikov nam je lahko t. i.
Shinayakanov prikaz dejavnikov odločanja, kot ga predstavljata Nakamori in Sawaragi
(2000, str. 182).
Na sliki 5 so prikazani objektivni in subjektivni dejavniki v tridimenzionalnem
prostoru, ki so obkroženi z metodami, modeli in človeškimi vplivi. Vsaka odločitev je
kombinacija teh treh komponent odločitvenega procesa. Avtorja navajata, da je
uravnotežena uporaba metod, modelov in prisotnost človeškega vpliva (na sliki v stikališču
vseh treh koordinat) zelo pomembna pri odločanju in da le tako lahko pričakujemo
ugoden izid odločitvenega procesa. Prikaz je postavljen v tridimenzionalen prostor, kajti
ob upoštevanju človeške narave in njegovih potreb ter ob upoštevanju dinamičnosti okolja
se objektivnim dejavnikom pridružijo tudi subjektivni dejavniki. Odločanje v takem okolju
je zaradi tega drugačno, zahteva drugačne metode in postopki so drugačni.
Slika 4: Shinayakanov prikaz dejavnikov odločanja

Vir: Nakamori in Sawaragi (2000, str. 182).
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4.1 RACIONALNI IN OMEJENO RACIONALNI PROCESI PRI ODLOČANJU
O logičnih in nelogičnih procesih pri odločanju je konec tridesetih let pisal že Chester
Bernard (Vila in Kovač, 1998, str. 443). Njegova osnovna teza je bila, da menedžerji
pogosto ne morejo odločati kot znanstveniki, na osnovi urejene racionalne analize, ampak
to počnejo na osnovi intuitivne presoje. Taggart et al. (1982, str. 17) so na osnovi
proučevanja funkcij možganov ugotovili, da je za kakovostno odločanje potrebna uporaba
kombinacije logične analize in subjektivne presoje.
4.1.1 RACIONALNOST PRI ODLOČANJU
Mi si vsekakor želimo, da so naše odločitve racionalne. Njihova osnova naj bo razumno
razmišljanje, logika, objektivni dejavniki z vsemi pomembnimi dejavniki, z vsemi
alternativami, da pridemo do končne odločitve na nek sistematičen način. Najbolje bi bilo,
če bi odločitve temeljile na kvantitativnem načinu, ki je podprt z neko analitično metodo, s
katero izračunamo in dokažemo, da je rešitev optimalna.
Popolnoma racionalna odločitev je najboljša rešitev ob upoštevanju vseh relevantnih
dejavnikov. To je dosegljivo, če so zadovoljeni naslednji pogoji:
– cilji sistema so jasni in objektivno določeni;
– znane so vse alternative, s katerimi razpolagamo za reševanje nekega problema ali
za doseganje nekega cilja;
– znotraj vsake alternative, s katero razpolagamo pri reševanju nekega problema, so
vsi vplivni dejavniki in spremenljive količine;
– vsem alternativam je mogoče določiti končni merljiv rezultat; vse vplivne dejavnike
je mogoče prikazati kvantitativno;
– vsem dejavnikom in spremenljivkam, ki niso zanesljivi, je mogoče določiti
objektivno verjetnost;
– treba je izključiti vsa individualna in skupinska preferiranja oz. naklonjenost neki
določeni rešitvi;
– možno je zagotoviti popolno objektivnost v procesu analize in pripravljanja
odločitve.
Iz zapisanega izhaja, da je v tem primeru vse, kar je povezano z okoljem, povsem
poznano do popolnosti in da so cilji sistema jasni in določeni (Vila in Kovač, 1997, str.
203).
4.1.2 OMEJENA RACIONALNOST PRI ODLOČANJU
Za sprejemanje večine odločitev so prejšnje navedbe sporne in kot najpomembnejše je
treba opozoriti, da okolje ni nikdar povsem poznano, ali precizneje povedano, v svetu je
zelo malo dogodkov, ki imajo absolutno verjetnost p = 1. Verjetno takšnih dogodkov

30

sploh ni, pri vsakem dogodku se lahko dogodi kaj nepričakovanega (Vila in Kovač, 1997,
str. 203).
Ovire za popolnoma racionalno odločanje so (Florjančič et al., 1998, str. 444):
– mnoge situacije in problemi, ki se pojavljajo, sploh niso kvantitativne narave;
– vseh alternativ sploh ne poznamo; vse spremenljivke znotraj posameznih alternativ
niso znane;
– mnogim spremenljivkam je nemogoče pripisati kvantitativne vrednosti in je
nemogoče opredeliti njihove objektivne verjetnosti;
– v praktičnem življenju ni dovolj časa za vse analize, ki so morebiti tudi na
razpolago;
– vrednostni sistem pri posameznikih se spreminja; obstajajo skupinska in
individualna preferiranja;
– dojemanje istih informacij se spreminja pri posameznikih, zato je interpretiranje
teh različno.
Iz zapisanega izhaja, da lahko le redko odločamo popolnoma racionalno.
Simon (Vila in Kovač, 1997, str. 203) trdi, da je racionalnost pri odločanju na splošno
omejena, in vpelje pojem omejena racionalnost. To pomeni, da tisti, ki odloča, nima
popolnega znanja, potrebnega za rešitev problema, ki je pred njim, in je to znanje
omejeno. To znanje nekje tudi obstaja, a je drugje in ne vemo, kje, ali pa nimamo zadosti
časa, da bi ga odkrili. Zato namesto optimalnih odločitev pridemo do zadovoljive odločitve
in potemtakem dosegamo zadovoljive cilje namesto nekaterih optimalnih, ki smo jih
nameravali doseči (Vila v Florjančič, 1998, str. 444).
Tudi Simon (Vila in Kovač, 1997, str. 203) pravi, da pride do mnogih odločitev na hitro, na
osnovi omejenega znanja, ko ni znamenj, da bi tisti, ki odloča, začel sistematično
razmišljati, da ne more razložiti procesa, s pomočjo katerega je prišel do svojih sklepov.
Simon (Vila in Kovač, 1997, str. 203) meni, da gre pri tem zelo pogosto za ocene, podane
na osnovi določenega občutka za situacijo. To je nekakšen skok med inkubacijo in
inspiracijo, pri katerem gre za slutnjo, da je odločitev pravilna

4.2 INTUICIJA PRI ODLOČANJU
4.2.1 POJEM INTUICIJE
Veliko število poslovnih odločitev je kvalitativne narave, pri čemer so kvantifikacije bodisi
nemogoče bodisi ni časa za kakršne koli racionalne analize ali pa niso v soglasju s čutom
za trenutni položaj, v katerem se vrhovna vodilna oseba mora odločiti o važni stvari.
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Po Jungovem mnenju (Musek v Lamovec et. al, 1975, str. 144) lahko ločimo štiri funkcije
psihičnega doživljanja: čutenje, mišljenje, čustvovanje in intuicijo. Čutenje predstavlja
najprvovrstnejšo funkcijo doživljanja, prvotno odzivanje posameznika na zunanji svet. Tej
sledijo mišljenje kot tolmačenje čutnega, čustvovanje kot vrednotenje zaznanega in
intuicija kot neposredno zavedanje in doživljanje odnosov. Intuicija nam pokaže vse
možne odnose izvornosti in smotrnosti, ki obstajajo med neposrednimi dejstvi (Lamovec
et al., 1975, str. 144).
Izraz intuicija ne označuje nekaj razumu nasprotnega, pač pa nekaj zunaj področja
razuma (Vila v Florjančič, 1998, str. 445). Simon v Vila in Kovač (1997, str. 15) pravi, da
je to sklepanje, pri katerem je nemogoče ugotoviti proces, s katerim je prišlo do takšnega
sklepanja.
Intuicija je nezaporeden, neizkustven proces pridobivanja in razlaganja informacij kot
odgovor na vprašanja (Day, 1999, str. 15). Intuicija ne prihaja iz ničesar in zaradi ničesar.
Je posledica angažiranja odločitvene osebe, v našem primeru menedžerja, pri neki
določeni zadolžitvi, pri razreševanju nekega problema ali nekega določenega položaja, ki
zahteva razrešitve in odločitev (Vila in Kovač, 1997, str. 215).
Vila v Florjančič (1998, str. 445–446) in Day (1999, str. 24–28) navajata polno konkretnih
primerov, ki so se znašli v takšnih položajih in priznavajo, da so bile njihove odločitve
docela na osnovi določenih slutenj, torej povsem intuitivne, včasih tudi v nasprotju z
nasveti njihovih svetnikov in celo v nasprotju s kvantitativnimi analizami. SSKJ (1994, str.
309) definira intuicijo kot neposredno dojemanje, zaznavanje bistva česa, neodvisno od
razumskega razčlenjevanja, navdih.
4.2.2 RABA INTUICIJE
V praksi se pogosto dogaja, da intuitivno prepoznamo neko zadevo ali neko osebo, vendar
pa se bojimo ravnati po tem: mislimo, da je treba počakati, zbrati več dejstev, bolje
spoznati zadevo. Zato se obotavljamo z odločitvijo in porabimo več časa. Šele čez čas se
vzpostavi neko zaupanje in znova dovolimo takratno razmišljanje. Pogosto se začudimo,
kako natančno je bilo naše prvo razmišljanje. Sčasoma začnemo zaupati naši intuiciji
(Kralj, 2000, str. 116).
Pri intuiciji je pomembnih sedem korakov pri njenem razvoju, in sicer: odpiranje,
opažanje, pretvarjanje, zaupanje, poročanje, razlaganje in povezovanje (Day, 1999, str.
76 in Taggart, 1997, str. 181), kar je prikazano na sliki 6.
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Slika 5: Sedem korakov razvoja intuicije

Odpiranje

Pretvarjanj
e

Opažanje

Zaupanje

Povezovanj
e

Razlaganje

Poročanje

Vir: Day (1999, str. 76).

Za uporaben odgovor, ki ga dobimo od intuicije, je zelo pomembno vprašanje, ki ga ji
zastavimo. Ta mora ustrezati naslednjim pogojem (Day, 1999, str. 37):
– vsako vprašanje mora biti določeno in nedvoumno, tako da je mogoče nanj
natančno odgovoriti;
– vsako vprašanje naj bo raje preprosto kot sestavljeno; vsako vprašanje se mora
neposredno nanašati na tisto, kar vas zanima.
Weston H. Agor, ameriški strokovnjak s področja intuicije, je na osnovi ankete izvedel eno
redkih velikih raziskav na tem področju. Izbral je širok spekter vodilnih oseb iz različnih
organizacij in potem iz vsake od njih izbral reprezentativno skupino, da je bila zadovoljena
verodostojnost raziskave (Taggart, 1997, str. 176).
Ugotovitve iz ankete so bile naslednje:
1. primeri, ko si najvišji vodilni pomagajo z intuicijo:
– ko gre za visoko stopnjo negotovosti;
– ko je manj znanih podobnih primerov od prej;
– ko spremenljivk ni mogoče znanstveno ugotoviti;
– ko dejstva ne kažejo jasno, v katero smer je treba;
– ko je čas omejen in smo pod pritiskom, da se je treba hitro odločiti;
– ko imamo več dobrih alternativ, z dobrimi argumenti za vsako.
2. Weston H. Agor je tudi ugotovil, da imajo ženske večje intuitivne sposobnosti
kakor moški,
3. pri različnih strokah se kažejo zelo pomembne razlike, namreč finančniki in pravniki
si malo pomagajo z intuicijo, na drugi strani pa se splošna uprava in ko gre za
osebne probleme uporaba intuicije zelo poveča.
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Vsi anketiranci iz Agorjeve raziskave so bili enotni v tem, da si pomagajo z intuicijo tudi
pri najpomembnejših odločitvah. Na vprašanje, kako dosežejo jasnost v svojih
razmišljanjih, tj. kako pospešijo intuitivne procese, so navajali celo vrsto raznih tehnik, ki
bi jih lahko razvrstili v tri glavne skupine:
– tehnike sprostitve,
– mentalne vaje,
– analitične vaje.
Glede etnične pripadnosti so rezultati zelo zanimivi, še posebej pri prebivalcih vzhodnega
območja kontinenta. To je bilo za pričakovati glede na njihovo zelo fiziološko stališče do
vseh vrednot, abstraktnih in realno-materialnih, do narave, ljudi in materialnih dobrin,
ugotavlja v raziskavi Agor (Taggart, 1997, str. 176).
4.2.3 TVEGANJE PRI INTUITIVNEM ODLOČANJU
Kakor koli se že odločamo, to dolgoročno s sabo vedno prinaša tveganje. Če gre za
odločanje na osnovi občutka, je to tveganje še večje.
Vila in Kovač (1997, str. 221) navajata nekatera tipična tveganja za intuicijo:
– ko se opiramo na svojo ali na intuicijo nekoga drugega, pa imamo zelo malo
informacij;
– ko trmasto nasprotujemo številkam;
– paraliza zaradi analize – to je znana ameriška fraza, ki hoče poudariti pretiravanje
z analizami nekaterih poslovnih primerov, ki ne pripeljejo do pomembnih
rezultatov;
– katastrofalni duet: iluzija obvladovanja vseh dogodkov v življenju in iluzija imunosti
za slabo srečo.

4.3 VPLIV INTELIGENCE NA ODLOČANJE
Z vedenjem ljudi v podjetju in drugih udeležencev ter z menedžerskim odločanjem je
tesno povezano vprašanje inteligence, ki jo med drugim lahko pojasnimo tudi z obema
možganskima polovicama.
V SSKJ (1994, str. 306) je inteligenca pojasnjena kot nadarjenost za umske dejavnosti.
Vendar to pojasnilo ne pokrije vsega. Kralj (2000, str. 114) navaja, da vsebuje
inteligentnost posameznika, ki ima svoj prirojeni in pridobljeni del, skupek lastnosti,
nagnjenj in sposobnosti še na več različnih področjih, ki nas vodijo k desetim oblikam
inteligentnosti.
Inteligenco se največkrat deli na razumsko in čustveno. Za menedžerja kot odločevalca v
vodenju poslov in vodenju ljudi k izidom sta pomembni obe obliki inteligence. O razumski
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inteligenci vemo kar dovolj in jo znamo rabiti. Manj pa vemo o čustveni inteligenci.
Oblike inteligentnosti so: verbalna, matematična analizna, telesna, glasbena,
vizualna, medosebna, notranje osebna, podjetniška, intuitivna in odmišljena oz.
shematična oblika.
Kralj (2000, str. 114) ugotavlja, da se na temelju razumske inteligence sicer more
dosegati uspeh, vendar se ta dosega boljše, če za sodelovanje pridobimo sodelavce in
druge udeležence podjetja. To je že povezano z vprašanjem, kako se menedžer odziva v
raznih situacijah, kako njegovo vedenje vpliva na sodelavce in druge udeležence ter kako
zna zaznati njihova čustva in se odzivati nanje. Skratka, gre za to, kako uporablja
čustveno inteligenco, ali jo zna uporabljati in jo tudi izboljševati pri sebi in pri drugih.
Musek v Lamovec et al. (1975, str. 144) opredeljuje čustvovanje kot vrednotenje
zaznanega.
Čustva so pomemben vir informacij, ki jih posamezniki znajo različno obdelati in uporabiti.
Kako uspešni so pri uporabi teh informacij, je odvisno od njihove čustvene inteligentnosti.
Mojstri čustvene inteligentnosti poznajo svoja čustva in se znajo pravilno odzivati. Kot taki
zaupajo vase in v svojo intuicijo, zato se ne bojijo sprememb. So prožni in inovativni,
prizadevajo si za doseganje ciljev in so vedno polni realnega optimizma. Ker poznajo svoja
čustva, jim ni težko prebirati tudi čustev drugih ljudi. Zavedajo se svojih potreb in skrbi,
zato z drugimi ravnajo le tako, kot bi si sami želeli, da bi nekdo ravnal z njimi. S svojimi
socialnimi sposobnostmi znajo pri soljudeh izzvati zaželen odziv, vendar pa so pri tem
vedno pravični in pošteni.
Nosan (1999, str. 13) povzema raziskavo ameriškega Centra za kreativno vodenje, v
katerem so več kot 20 let proučevali obnašanje in lastnosti vrhunskih menedžerjev iz
vsega sveta. Raziskovalci so med drugim ugotovili, da je za najvišji menedžment
pomembna predvsem čustvena inteligentnost. Za človeka, ki je čustveno inteligenten, je
značilno, da svoja čustva in razpoloženja razume in se zna obvladovati, hkrati pa je
sposoben hitrega zaznavanja razpoloženja soljudi in se zna primerno odzivati (Majcen,
1999, str. 64).
Pomembnost čustvene inteligence je v skladu z Likertovim obrazcem, po katerem je uspeh
odvisen od kakovosti odločitve in zavzetosti za izvedbo ter ga omejuje slabši dejavnik. Na
dejavnik zavzetosti pa vpliva razumna raba čustvene inteligence. Ta je tudi lahko dejavnik
dobrega ozračja (klime) v podjetju. Čustvena inteligenca je tudi razumevanje in vživljanje
v druge ljudi in temu ustrezno ravnanje (Kralj, 2000, str. 115).
Goleman (1997, str. 14) in Kralj (2000, str. 65) v svojih delih tudi ugotavljata, da so
nekateri ljudje naravno čustveno inteligentni, to so tisti, ki so jim inteligenco privzgojili
starši ali vzgojitelji. Marsikaj pa se da še naučiti (literatura, seminarji), tega se morajo
zavedati tudi menedžerji in si zato prizadevati.
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4.4 ČLOVEKOVE NARAVNE SPOSOBNOSTI PRI ODLOČANJU
Ned Herrmann (1996, str. 15) izhaja pri razlaganju človekovih naravnih sposobnosti
oziroma usmerjenosti za odločanje iz delitev možganov na štiri polja A, B, C, D, kot je
prikazano na sliki 7. Tem poljem pripisuje naravne sposobnosti za različne načine
razmišljanja in iz tega izpelje tudi sposobnosti za delo.
Slika 6: Področja delovanja možganov

A
zgoraj levo

CELOVIT MODEL MOŽGANOV

LOGIKA
ANALIZA
DEJSTVA
KLASIFIKACIJA

CELOVITOST
INTUICIJA
INTEGRACIJA
SINTEZA

ORGANIZACIJA
PLANIRANJE
ČLENITEV
DETAJLIRANJE

MEDOSEBNO
ČUSTVENO
DINAMIKA
EMOCIJE

B
spodaj levo

D
zgoraj desno

C
spodaj
desno
Vir: Herrmann (1996, str. 15)

V milijon let trajajočem razvoju so možgani rasli od spodaj navzgor, možganski centri v
višjih legah so se v bolj dovršeno obliko razvili iz centrov v nižjih in starejših predelih. Iz
najbolj primitivnega predela možganov, iz možganskega debla, so se razvila središča, ki
uravnavajo čustvovanje (limbični sistem). V nekaj milijonov let trajajočem razvoju je iz te
zasnove nastalo središče za zavestno razmišljanje ali neokorteks, debela plast zgubanega
tkiva, iz katerega so sestavljene zgornje plasti (Goleman, 1997, str. 101).
Različna polja dajejo posamezniku različne sposobnosti. Polje A je predel, kjer se izvaja
predvsem analitski način razmišljanja, polje B daje sposobnost organizacije, detajliranja in
planiranja, polje C je pomembno za razumevanje ljudi, medsebojnih odnosov in polje D
daje celovito vizijo intuicij in sintezo.

36

To so le najbolj grobe in osnovne usmeritve. V odvisnosti od ocen intenzivnosti po
področjih A, B, C, D dobimo nešteto možnih kombinacij in s tem osebnostnih profilov
(Herrmann, 1996, str. 15). O delitvi možganov na štiri dele z vidika naravnih sposobnosti
za odločanje je pisal tudi psiholog Carl Jung (Taggart, 1997, str. 190). Po njegovem
mnenju ločimo štiri funkcije psihičnega doživljanja: čutenje, mišljenje, čustvovanje in
intuicijo (Taggart, 1997, str. 190). Omenjene funkcije psihičnega doživljanja lahko
kombiniramo z delitvijo možganov na levo in desno hemisfero ter tako dobimo štiri
miselne procese in odločitvene stile, kot jih deli Herrmann (1996, str. 25).
V kvadrantu A je prikazana kombinacija mišljenja in čutenja. V tem delu prevladujejo
sposobnost logičnega razmišljanja, sposobnost kritičnega razmišljanja itd. V kvadrantu D
je prikazana kombinacija mišljenja in intuicije. V tem delu prevladujejo sposobnosti
koncepcije, sinteze, vizije, itd. V kvadrantu A in D prevladuje razum nad čustvi. V
kvadrantu B je prikazana kombinacija čutenja in čustvovanja, kjer prevladujejo
sposobnosti detajlnega strukturiranja, konservativne kontrole. V kvadrantu C je prikazana
kombinacija intuicije in čustvovanja, kjer prevladujejo sposobnosti čustvenosti, humanosti
in izrazite občutljivosti. V slednjih dveh kvadrantih (kvadrantu B in C) prevladujejo čustva
nad razumom.

4.5 VREDNOTE PRI ODLOČANJU
Eden od vidikov odločanja, ki smo jih prej predstavili, je tudi etika odločanja. Za etiko
odločanja v podjetju je pomembno, ali posameznik oz. skupina odloča v skladu s
sprejemljivimi vrednotami oziroma v skladu s prevladujočim pojmovanjem dobrega v
organizaciji.
Z vidika okolja je pomembna zunanja etičnost odločanja v podjetju, ki vsebuje socialno
odgovornost podjetja in etično legitimnost njegovega ravnanja (v okviru veljavne
gospodarske ureditve) (Potočan, 1999, str. 102).
Šter (1994, str. 107) navaja Sprangerjevo klasifikacijo vrednot in loči:
– teoretične, lahko bi rekli tudi intelektualne, ki se nanašajo na iskanje pravilnih
rešitev na osnovi racionalnega pristopa;
– ekonomske, ki se nanašajo na koristnost in praktične rešitve, ki so ekonomsko
učinkovite;
– estetske, ki se nanašajo na lepoto, obliko, skladnost;
– družbene, največja vrednota je imeti rad ljudi in gojiti dobre odnose z ljudmi;
politične, ki se nanašajo na problematiko moči in vplivanja na ljudi;
– religiozne, verovanje v nadnaravno, razumevanje kozmosa kot celote.
Vrednote imajo vsebino in intenziteto. Vsebina pripoveduje, kaj je vrednost, intenzivnost
pa, koliko je nekaj vredno. Na osnovi tega si vsak posameznik ustvari svojo hierarhijo
vrednot, ki se lahko od posameznika do posameznika spreminja.
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Dimovski (2000, str. 11) navaja, da so vrednote v kontekstu odločanja vodila, ki jih
uporabljamo, ko se soočamo s situacijo, ki zahteva izbiro (odločanje). Vrednote pridobimo
že zelo zgodaj in so temeljni del posameznikovega mišljenja.
Trstenjak (1988, str. 50) opozarja na to, da je sodobna družba zgubila moralni kompas.
Ne samo, da nima pravega merila, kaj je dobro in slabo, zapovedano ali prepovedano,
dovoljeno in nedovoljeno, marveč razlike med dobrim in slabim sploh ne priznava več
prav, ne glede na merilo, ki bi ji ga lahko kdo postavljal.

4.6 RUTINSKO, ANALIZNO IN INTUITIVNO ODLOČANJE
V upravljanju in v menedžmentu podjetja, kot vodenju poslov ter pri vodenju ljudi k
izidom so, posebno za odločanje, izrednega pomena vživetje in navdih ter izkušnje,
vednost in znanje (Kralj, 2000, str. 108).
Z vživetjem mislimo na sposobnost osebnega trenutnega vživetja v probleme, pogosto
podprtega tudi s slutnjami, navdih pa je spoznanje, ki ga iz podzavesti priplavi ustvarjalni
proces. Gre torej tudi za vpliv iz podzavesti.
Znanje je posledica razumskega razglabljanja in raziskovanja, zasnovanega na
premišljenosti, izkušnjah, vednosti in znanosti.
Z vidika odločanja moramo dodati še pojem modrost, ki pomeni razumno rabo znanja z
upoštevanjem mnogostrane različnosti subkultur in okolij ter potrebe po vsestranski
usklajenosti v trajnostnem razvoju.
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Slika 7: Rutinsko, analizno in intuitivno odločanje po ravneh menedžmenta

Ravni menedžmenta

Intuitivn

Analizno

Rutinsko

Količina odločitev
Vir: Tavčar (2000, str. 10).

Pri odločanju uporabljamo intuicijo in znanje v raznih medsebojnih kombinacijah: sprva je
bilo treba zaradi manj razvitega znanja rabiti več intuicije, kasneje pa se je zdelo, da je
edina prava pot, pot znanja. Pokazalo se je tudi, da je bila v kriznih situacijah, ko je
potrebna hitra rešitev, uspešna uporaba vživetja in navdiha, posebno, ker je moralo to biti
podprto z že nabranim znanjem, vednostjo in izkušnjami.
Velikokrat je tudi bolj razumno reševati drobne probleme z intuicijo, že zato, ker so stroški
in morebitna škoda precej manjši, kot pa če bi uporabili zapletene poti reševanja.
Velja pravilo, da pogosto dobimo 80 odstotkov informacij za 20 odstotkov stroškov in
obratno, da stane preostalih 20 odstotkov informacij 80 odstotkov stroškov (Kralj, 2000,
str. 91). Tavčar (1995, str. 516) je odločanje v menedžmentu razdelil na rutinsko,
analizno in intuitivno (glej sliko 8).
Rutinsko odločanje se opravlja normativno (po določenih pravilih). Analizno odločanje
poteka na temelju na znanje oprtega proučevanja stvari v bolj zapletenih okoliščinah.
Intuitivno odločanje se uporablja neposredno ali pa kadar odpovejo druge možnosti.
Osnova za to nastaja v podzavesti odločevalca.
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Z vidika menedžerskih ravni je zelo velik delež intuitivnega odločanja v vršnem
menedžmentu in ga je treba obvladovati s kadrovsko izbiro (sposobni in nadarjeni
menedžerji). Na izvajalni ravni je delež intuitivnega odločanja manjši, tam se odločanje
obvladuje z nadzorom in normativno.
Na sliki 7 so prikazana tudi razmerja med oblikami odločitev. Tavčar (1995, str. 516)
navaja, da je v vršnem menedžmentu 80 odstotkov intuitivnega, 16 odstotkov analiznega
in 4 odstotkov rutinskega odločanja; v drugi skrajnosti, na izvajalni ravni menedžmenta pa
2 odstotkov intuitivnega, 35 odstotkov analiznega in 63 odstotkov rutinskega odločanja.
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5 ODLOČITVENI MODELI

Strokovni zahtevni del poslovodnega odločanja so analizne odločitve. Te terjajo pregledna
in dovolj poglobljena znanja o obravnavani zadevi ter mestu, ki ga ima v politiki
organizacije. Ker kompleksnost, spremenljivost in tveganost vseobsežnega odločanja v
organizaciji presega zmožnosti odločevalcev, omejijo urejanje zadev in odločanje le na
maloštevilne, najbolj pomembne značilnosti, ki jih ponazarja model. Modeli so nekoliko
bolj sestavljeni miselni pripomočki, ki so običajno namenjeni za uporabo v ožjem
področju. V praksi menedžmenta in zlasti svetovanja menedžmentu nenehno nastajajo
nova orodja in modeli.
Ker kompleksnost, spremenljivost in tveganje vseobsežnega odločanja o podjetjih v celoti
presegajo zmožnosti odločevalcev, omejimo reševanje problemov in odločanje le na
maloštevilne, izbrane značilnosti organizacije na model. To pa terja dosledno razlikovanje
med tremi pojmi (Tavčar, 2000, str. 19):
– stvarnost: obsega vse sestavine in značilnosti,
– sistem: obsega poenostavljene značilnosti,
– model: obsega le izbrane značilnosti.
Modeli so zelo uporabni, saj olajšujejo in izboljšujejo urejanje zadev in odločanje, vendar
so tudi nevarni, saj nekritična raba zavaja v zmotne in škodljive odločitve. Modeli ne
morejo urejati zadeve, nadomeščati razumnega analiziranja in odločanja ter ustvarjalnosti
poslovodnikov, še zlasti pa ne morejo napovedovati prihodnosti ali zmanjševati tveganja
pri ocenjevanju izidov odločitev. Zlasti kompleksnejši in nazornejši modeli menedžerja
lahko zavedejo, da zamenja resničnost in model. Model obsega le izbrane značilnosti
resnične zadeve in ugotovitve, ki jih je mogoče opredeliti s pomočjo modela, ne veljajo pa
nujno tudi za resničnost. Takšna uporaba modelov pa je lahko tudi usodna (Tavčar, 2000,
str. 19–20).
Modele delimo na tri velike skupine:
– za odločanje,
– za razvrščanje in ocenjevanje,
– za razvrščanje in načrtovanje.
V diplomskem delu sem se osredotočil zgolj na obravnavo modelov za odločanje, ki so
menedžmentu v pomoč pri njegovem odločanju.
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5.1 MODELI ZA ODLOČANJE
5.1.1 MODELI ZA ODLOČANJE V GOTOVOSTI
Predpostavke za uporabo teh modelov so, da so znane skoraj vse alternativne možnosti in
da so znani v celoti ali z veliko statistično verjetnostjo izidi teh možnosti.
Nekaj široko uporabljenih modelov (Kralj, 2003, str. 314):
– pisni modeli: navodila, pravilniki, poslovniki, predpisi, zakoni itd.,
– analogni modeli: zemljevidi, načrti, monogrami, merilniki in podobne metode za
načrtovanje časovnih dejavnikov poteka,
– logični modeli: vzročno-posledični modeli, modeli repov (čakalnih vrst), modeli iz
teorije vrst,
– računski modeli: obrazci, izkazi stanja in uspeha, kalkulacije, metode za
ocenjevanje donosnosti naložb (neto sedanja vrednost), metoda s prelomno točko,
– druge matematične metode: maksimiranje, minimiranje, optimiranje, algebra,
diferencialni račun itd.
Računalniška podpora močno olajšuje uporabo teh modelov, zato naj poslovodja obvlada
uporabo enostavnih programskih paketov. Primer logičnih modelov so miselne mreže.
Izhodišče je temeljna miselna mreža, ki v delujoči organizaciji povezuje osnovne dejavnike
v zanko. Osnovno miselno mrežo je mogoče nadgrajevati za posamezna področja
dejavnosti organizacije – delne mreže pa tudi združiti v miselno mrežo, ki zajema izbrane
in pomembne dejavnike za vse podjetje. Treba je poudariti, da se najmanj odločitev
sprejme v okoliščinah gotovosti. Odločanje v pogojih gotovosti zasledimo zelo redko in še
to na najnižji, operativni in taktični ravni.
5.1.2 MODELI ZA ODLOČANJE V POGOJIH NEGOTOVOSTI
Po Tavčarju (2000, str. 20–24) sta izhodišči modelov predvsem statistično obravnavanje
izidov v preteklosti in logično obravnavanje subjektivnih ocen verjetnosti izidov v
prihodnosti. Modeli ne napovedujejo prihodnjih izidov, omogočajo pa ocenjevanje
odločitev glede na uspešnost podjetja v prihodnosti ter glede na večjo ali manjšo svobodo
odločanja in delovanja podjetja v bodočnosti. Ocenjevanje današnjih odločitev glede na
vpliv, ki ga bodo najbrž imele na podjetje v prihodnosti, je mnogo bolj smiselno in
koristno kot podrobno načrtovanje dejavnosti podjetja v slabo znani prihodnosti.
Nekateri najbolj znani modeli in metode (Kralj, 2003, str. 315):
– statistične metode: pri uporabi statističnih metod je dragocena avtomatska
obdelava podatkov. Za te metode je na voljo precej programske opreme za osebne
in druge računalnike. Z njimi se izračunava srednja vrednost, trendi oziroma
povprečni poteki, odvisnost medsebojnih spremenljivk in potekov;
– odločitvena drevesa: sistematično, pregledno in nazorno povezujejo odločitve, izid
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–

in verjetnosti. V drevesno strukturo nizamo za obravnavano zadevo alternativne
odločitve in možne izide vsake odločitve. Za zapletene zadeve je mogoče tvoriti
mnogostopenjske drevesne strukture, ki pa nikdar ne morejo napovedati
prihodnosti – so le sredstvo za urejeno vrednotenje ocen o verjetnosti prihodnjih
dogodkov;
matrike verjetnosti in izidov: pregledno spremljajo možne izide posameznih
odločitev z ocenjeno verjetnostjo izidov na podoben način kot odločitvena drevesa.

Uporaba vseh modelov terja dobro razumevanje teh modelov in zlasti uvedenih
poenostavitev. Izidi uporabe modelov so zanesljivi le toliko kot vhodni podatki. Modeli so
koristni tudi samo kot miselna orodja, kot koncepti pri odločanju.
5.1.3 OBVLADOVANJE NEGOTOVOSTI IN SCENARIJI
Strateški menedžment terja predvidevanje delovanja podjetja, napovedovanje prihodnosti
pa je vprašljivo in tem manj obetavno, čim bolj spremenljivo je okolje.
Nekatere iluzije ob napovedovanju (Hari, 2005, str. 36):
– napovedovanje zmanjšuje občuteno tveganje;
– napovedovanje včasih olajšuje soglasje, složno delovanje;
– napovedovanje je lahko zavajajoč optimizem;
– napovedovanje daje nerealen občutek varnosti v spremenljivem okolju;
– med napovedovanjem se okolje spreminja – to zmanjšuje verjetnost napovedi.
Menedžment se ne more odpovedati napovedovanju. Kadar je mogoče prepoznati
prihodnje okoliščine v celoti, je načrtovanje enoumno; kadar to ni mogoče, je načrtovanje
alternativno. Scenariji so osnova za alternativno načrtovanje (Hari, 2005, str. 35):
– scenariji so realno nadomestilo za napovedi: namesto trdih podatkov obveljajo
občutek in ocene;
– število scenarijev omejujejo razpoložljive zmožnosti (čas);
– verjetnost, da se uresniči eden od izdelanih scenarijev, je lahko majhna;
– scenariji lahko zavedejo v »analiziranje do paraliziranja«, menedžerji analizirajo,
ne ukrepajo.
Za vsakega izmed scenarijev – možnih potekov prihodnjih dogodkov kaže zasnovati
strategijo; pri tem se kaže omejiti na maloštevilne najbolj verjetne scenarije in jim dodati
še t. i. črni scenarij, ki bi imel usodne posledice za podjetje.
Osem
–
–
–
–

stopenj snovanja scenarija (Hari, 2005, str. 35):
analiza naloge,
analiza vplivov,
projekcije,
preverjanje skladnosti,
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–
–
–
–

tolmačenje scenarijev,
analiziranje posledic,
analiziranje motenj,
posredovanje scenarijev.
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6 PREDSTAVITEV PODJETJA SRC, D. O. O.

SRC je napredno evropsko in vodilno slovensko podjetje za učinkovite poslovne
tehnologije. Podjetjem in vladnim službam pomaga pri izboljšanju učinkovitosti poslovanja
z vrhunsko ekipo strokovnjakov, najsodobnejšo informacijsko tehnologijo in 22 leti
izkušenj z optimizacijo najzahtevnejših poslovnih procesov z vseh področij gospodarstva in
javne uprave. Poslovne procese optimizirajo na več načinov; z inovativnimi tehnološkimi
rešitvami, s svetovanjem glede optimizacije poslovnih procesov in z outsourcingom ITinfrastrukture ali celotnih procesov naročnika, kar omogoča učinkovitejši nadzor nad
stroški, izjemno varnost podatkov in daleč najučinkovitejšo izrabo virov.
Podjetje SRC je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Podružnice
ima v Mariboru, Novi Gorici in izobraževalni center v Grimščah. Partnerjem in naročnikom
zagotavlja lokalno podporo ter izmenjavo znanj in izkušenj na različnih lokacijah (Letno
poročilo podjetja SRC, d. o. o., 2009, str. 9):
– SRC, Ljubljana, Slovenija,
– SRC sistemske integracije, d. o. o., Beograd, Srbija,
– SRC, d. o. o. e. l., Skopje, Makedonija,
– SRC, d. o. o., Zagreb, Hrvaška,
– SRC Representative Office Brussels, Brussels, Belgium,
– SRC – infonet, d. o. o., Kranj, Slovenija.
Notranje je podjetje razdeljeno na več ravni, in sicer na upravo, ki je sestavljena iz dveh
članov, predsednika uprave in člana uprave. Naslednja raven so štirje izvršni direktorji, ki
vodijo vsak svoj oddelek, kot so: infrastrukturne rešitve, razvoj in operacije, poslovne
rešitve in rešitve za javni sektor. Vsak oddelek je naprej razdeljen na več delovnih skupin,
ki ima vsaka svojega vodjo.
Poglavitna dejavnost podjetja je pomoč podjetjem, vladnim službam, javni upravi in
zdravstvenim ustanovam izboljšati svojo učinkovitost. Pomoč pri nižanju stroškov
poslovanja z državljani, pri pospeševanju uradnih postopkov in ustvarjanju zadovoljstva
državljanov z javnimi službami in zdravstvenimi storitvami.
Obseg storitev
Podjetje sodeluje predvsem z javno upravo, gospodarstvom, finančnim sektorjem in z
področjem zdravstva. Svojim strankam ponuja različne storitve:
– storitve računalniškega inženiringa, s katerim se poveča zanesljivost delovanja
računalniške strukture;
– storitve komunikacijskega inženiringa, ki strankam zagotavljajo zanesljivo in varno
komunikacijsko infrastrukturo, kot so: sistemi lokalnih računalniških omrežij,
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–
–

–

–

brezžičnih lokalnih računalniških omrežij (Wireless LAN), varovanja podatkov,
komunikacijskih nadzornih sistemov in sistemov IP-telefonije;
storitve svetovanja, s katerimi svojim strankam pomagajo uspešno doseči svoje
cilje ob optimalni uporabi notranjih virov in s tem stroškovno učinkovitost;
storitve IT-outsourcing: strankam nudi pomoč pri prilagajanju hitremu tempu ter
kljub nenehnemu pritisku na zniževanje stroškov zagotavljati učinkovito podporo
poslovnim procesom. Tukaj nastopi SRC kot zunanji ponudnik IT-storitev;
storitve obračuna plač: SRC kot zunanji izvajalec ponuja storitev OPLA, ki obsega
popoln obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih
pogodbenih razmerij;
storitve podpore uporabnikom:
• znižati skrite stroške uporabe informacijskih tehnologij pri uporabniku,
• povečati učinkovitost podjetja,
• povečati učinkovitost dela posameznega uporabnika,
• uporabniku omogočiti enostavno in prijazno uporabo računalniških tehnologij.

6.1 ORGANIZACIJA PODJETJA SRC, D. O. O.
Organizacijo podjetja prikazuje spodnji organigram.
Slika 8: Organizacija podjetja SRC, d. o. o.

Vir: SRC (2009).
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6.2 ZAPOSLENI V PODJETJU SRC, D. O. O.
Podjetje SRC, d. o. o., zaposluje veliko ljudi z različno izobrazbo, vendar pa se v podjetju
pozna tehnična usmerjenost in zato je tudi večina ljudi s tehnično izobrazbo. Glede na
trende drugod po Sloveniji v podjetjih s tehnično stroko se SRC, d. o. o., ne razlikuje
preveč od ostalih in tudi tukaj v podjetju prevladujejo moški. Moških je približno dvakrat
več kot žensk in ta trend se z leti nadaljuje. Kljub tehnični usmeritvi podjetja pa tudi naše
podjetje potrebuje podporne službe, kjer ni pogoj tehnična usmeritev, ampak le
zahtevano znanje za določeno delovno mesto. V podjetju so vedno zaželeni strokovnjaki s
področja informacijske tehnologije, še posebno povpraševanje je po študentih s področja
informatike ter razvojnih in sistemskih inženirjih.
Tabela 2: Število zaposlenih v organizaciji na dan 31. 12. 2006, 31. 12. 2007,
31. 12. 2008 in 31. 12. 2009

Št.
zaposlenih
na dan
31. 12.

2006

2007

2008

2009

Indeks
2007/2006

Indeks
2008/2007

Indeks
2009/2008

317

336

373

354

106,00

111,00

95

Vir: Letno poročilo SRC, d. o. o. (2006, 2007, 2008, 2009).

Število zaposlenih v podjetju SRC, d. o. o., leta 2008 se je v primerjavi z letom 2006
povečalo za 17,6 odstotka. Število zaposlenih leta 2007 pa je bilo manjše za 11,01
odstotka v primerjavi z letom 2008. Skupno število zaposlenih se je v letu 2009 ponovno
zmanjšalo.
Tabela 3: Število moških in žensk v organizaciji na dan 31. 12. 2006, 31. 12. 2007,
31. 12. 2008 in 31. 12. 2009

Spol

2006

2007

2008

2009

Indeks
2007/2006

Indeks
2008/2007

Moški
Ženski

236
83

244
92

265
108

251
103

112,3
130,1

108,6
117,4

Indeks
2009/200
8
95
96

Vir: Letno poročilo SRC, d. o. o. (2006, 2007, 2008, 2009).

Iz tabele je razvidno, da v podjetju SRC, d. o. o., prevladujejo moški. Število moških se je
iz leta 2007 do leta 2008 povečalo za 8,6 odstotka ter od leta 2006 do leta 2008 za 12,3
odstotka. Tudi število žensk je naraščalo, in sicer se je leta 2008 v primerjavi z letom
2007 povečalo za 17,4 odstotka. Leta 2006 pa je bilo za 30,1 odstotka manj žensk, kot jih
je bilo konec leta 2008. V letu 2009 pa je sledilo zmanjšanje števila zaposlenih v obeh
skupinah.
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Tabela 4: Število zaposlenih v podjetju SRC, d. o. o., po stopnjah strokovne izobrazbe
na dan 31. 12. 2006, 31. 12. 2007, 31. 12. 2008, 31. 12. 2009

Stopnja
izobrazbe
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2006

2007

2008

2009

1
5
109
43
137
24

1
6
115
40
148
26

1
8
130
46
167
21

1
6
118
44
164
21

Indeks
2007/2006
1
120
106
93
108
109

Indeks
2008/2007
1
134
113
115
113
81

Indeks
2009/2008
100
75
91
96
99
100

Vir: Letno poročilo SRC, d. o. o. (2006, 2007, 2008, 2009).

Podjetje SRC, d. o. o., zaposluje ljudi z različnimi stopnjami izobrazbe. Z najnižjo stopnjo
izobrazbe je bil v vseh letih zaposlen le en človek. 4. stopnjo izobrazbe je imelo v letu
2006 5 ljudi, leta 2007 6 ljudi, leta 2008 8 ljudi in leta 2009 6 ljudi. Zaključeno srednjo
šolo je imelo v letu 2006 109 ljudi, leta 2007 se je število povečalo na 115 in leta 2008 na
130 ljudi s 5. stopnjo izobrazbe. V letu 2009 se je število znižalo na 118 ljudi. Višjo šolo je
zaključilo 43 ljudi, zaposlenih leta 2006, leta 2007 jih je bilo za 3 manj ter leta 2008 spet
za 6 več v primerjavi z letom 2006. Visoko stopnjo izobrazbe ima v SRC, d. o. o., največ
ljudi in tudi število se iz leta v leto povečuje. V letu 2006 jih je bilo s končano visoko šolo
zaposlenih 137, leta 2007 148, leta 2008 167 in leta 2009 164. Zaposlenih ljudi z najvišjo
stopnjo izobrazbe je bilo leta 2006 24, leta 2007 za 26, leta 2008 pa za 19 odstotkov manj
kot leta 2007.

6.3 POSLOVNO ODLOČANJE V PODJETJU
Zakaj so vodilni tako uspešni? Razloga sta dva. Eden se skriva v načinu razmišljanja,
temeljnih vrednotah in jasnemu cilju. Drug razlog uspeha je, da ideje uresničijo z
najučinkovitejšimi procesi in orodji. SRC je podjetje, ki sedanjim in prihodnjim najboljšim
priskrbi metodologijo in najučinkovitejša orodja za uspeh. Z vrhunskim znanjem,
najsodobnejšo informacijsko tehnologijo in desetletji izkušenj z najzahtevnejšimi
poslovnimi procesi z vseh področij gospodarstva in javne uprave.
V SRC pomagajo korporacijam, finančnim institucijam in javni upravi uresničiti poprej
nedosegljivo raven učinkovitosti. To dosegajo z združevanjem vrhunskega znanja
strokovnjakov, ki so v nenehnem stiku z najnovejšimi rešitvami, in najsodobnejše
informacijske tehnologije na vseh platformah.
Poslovne procese optimizirajo na tri načine:
– z inovativnimi tehnološkimi rešitvami, ki so popolnoma ukrojene na naročnikove
potrebe in njegovo stanje tehnologije;
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–

–

s svetovanjem glede optimizacije poslovnih procesov, ki temelji na desetletjih
bogatih izkušenj v vseh panogah gospodarstva in javne uprave;
z outsourcingom IT-infrastrukture ali celotnih poslovnih procesov naročnika, kar
omogoča učinkovitejši nadzor nad stroški, izjemno varnost podatkov in daleč
učinkovitejšo izrabo virov.

Bistvo uspeha SRC so ljudje s srcem. Želja po odličnosti je skupna vsem pazljivo izbranim
in nenehno šolanim strokovnjakom, pridružuje pa se ji še strastna želja, da navdušijo
naročnika z doseženim končnim ciljem: večjim dobičkom, večjim tržnim deležem in bolj
produktivnimi zaposlenimi.
Vseh 500 strokovnjakov na področju poslovnih procesov in IT se nenehno izobražuje, za
kar v SRC letno investirajo 1,5 odstotka prihodkov. Pridobljenih imajo več kot 1000
certifikatov z najrazličnejših področij. Od leta 2002 imajo tudi certifikat za sistem vodenja
kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000. V SRC nenehno skrbijo, da so v stiku z
najboljšimi praksami z vsega sveta in so aktivni člani mednarodnih mrež.
Izobraževanje zaposlenih je v podjetju SRC pomembno področje, ki mu namenjajo prav
posebno pozornost, saj so prepričani, da so kadri z najnovejšimi znanji pravi vzvod za dvig
ugleda in strokovnosti podjetja SRC.
V letih 2004 in 2005 so prejeli priznanje TOP 10 – Izobraževalni menedžment, ki ga na
osnovi razpisa izvaja neodvisni inštitut SOFOS. Priznanje potrjuje, da podjetje SRC:
– izkazuje veliko pozornosti neposredni povezanosti izobraževalne in poslovne
strategije in
– sistematičnemu zbiranju novega znanja,
– da zaposlenim zagotavlja preizkušanje in širjenje na novo pridobljenega znanja,
– da spodbuja pridobivanje in prenašanje znanja in
– spodbuja izobraževanje vseh svojih zaposlenih.
Priznanje neodvisnega inštituta SOFOS se podeljuje v sklopu konference Izobraževalni
menedžment v organizaciji podjetja Planet GV. Na osnovi naslednjih kriterijev je strokovna
komisija podjetje SRC uvrstila med 10 najbolj uglednih podjetij v Sloveniji, ki največ
vlagajo v svoje zaposlene:
– povprečen odstotek od prihodkov, ki ga podjetje namenja izobraževanju in
usposabljanju zaposlenih,
– povprečen odstotek zaposlenih, vključenih v izobraževanje,
– povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega,
– povprečno število notranjih izobraževalcev in
– merjenje kakovosti izvedbe izobraževalnih programov.
Pri rangiranju podjetij si je komisija pomagala tudi s kvalitativnimi odgovori, kjer je
spremljala način povezanosti izobraževanja s strateškimi cilji podjetja, nove izobraževalne
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projekte oz. inovacije na področju izobraževalnega menedžmenta in vlaganje podjetja v
izobraževanje širšega družbenega okolja.
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7 RAZISKAVA O VPLIVU ODLOČANJA NA VEDENJE
ZAPOSLENIH V PODJETJU SRC, D. O. O.
7.1 IZHODIŠČE IN CILJI RAZISKAVE
V sodobnem svetu pomen pravilnih odločitev še bolj izpodriva klasične dejavnike
uspešnosti poslovanja. Tega se zavedajo tudi v podjetju SRC, d. o. o., zato sem področje
odločanja želel podrobneje preučiti v svojem diplomskem delu. Ugotoviti sem želel, kako
poteka odločitveni proces v omenjenem podjetju in kakšen vpliv ima na vedenje
zaposlenih pri njihovem delu. Odločil sem se, da bom podatke zbiral s pomočjo anketnega
vprašalnika, saj menim, da bom zaradi anonimnosti lažje zbral potrebne informacije.
Zanimivo bi bilo raziskavo ponoviti čez kakšno leto in preveriti, ali je prišlo do kakšnih
bistvenih sprememb in novosti na tem področju.
Cilji raziskave so predvsem ugotoviti, kdo so ljudje v podjetju, ki so odgovorni za
sprejemanje informacij, kakšen je pretok informacij z višjih na nižje ravni, kako se v
podjetju počutijo zaposleni, kakšen je njihov vidik glede dela nadrejenih s poudarkom na
njihovem odločitvenem procesu, koliko jih v proces odločanja vključujejo njihovi nadrejeni
ter kakšen vpliv imajo sprejete odločitve na njihov odnos in kakovost opravljenega dela.

7.2 METODOLOGIJA
Ker je SRC, d. o. o., pogosto predstavljen kot primer zglednega, nadpovprečno uspešnega
slovenskega podjetja, ki ima v svoji strategiji zapisano, da so ljudje glavna konkurenčna
prednost in to dejansko tudi uresničuje v praksi, sem se odločil, da z anketo med
zaposlenimi preverim, kako oni ocenjujejo uspešnost podjetja v odvisnosti od sprejemanja
odločitev vrhnjega menedžmenta ter kako sprejete odločitve vplivajo na njihovo vedenje.
Z raziskavo sem skušal ugotoviti, kako zaposleni ocenjujejo podjetje kot delodajalca, kako
so zadovoljni s posameznimi motivacijskimi dejavniki v podjetju, kako ocenjujejo svoj
položaj in pomen njihovega dela za podjetje, vodstvo podjetja in svoje nadrejene, kakšni
so odnosi med zaposlenimi, kaj jim je pri delu najpomembnejše in v kolikšni meri jim
podjetje te potrebe tudi zadovoljuje.
Podatke sem zbral s pomočjo anketnega vprašalnika. Gre za priredbo različnih
vprašalnikov različnih avtorjev, kot npr. vprašalnik dr. Bogdana Lipičnika, ko je proučeval
motivacijsko klimo v slovenskih podjetjih, ter anketa, ki jo je izvedla univerza Cornell v
sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Izbral sem deskriptivno metodo, vprašanja
so zaprtega tipa s ponujenimi odgovori, kar omogoča lažjo analizo in interpretacijo
rezultatov. Vprašalnik meri zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki njihovega dela: s
samim delom, z vodstvom podjetja, z neposredno nadrejenim, z možnostmi
napredovanja, s statusom v organizaciji, z delovnimi pogoji, z možnostmi za izobraževanje
ipd. Sestavljen je iz treh delov. Večina vprašanj v anketi je zasnovanih tako, da anketirani
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na osnovi večstopenjske lestvice izražajo svoje mnenje. Odgovori so prikazani v
grafikonih. Večina jih prikazuje delež zaposlenih, ki so se opredelili za posamezne stopnje
na lestvici, za nekatera vprašanja pa so prikazane povprečne ocene. Povprečne ocene
vseh anketiranih kažejo, kakšno je njihovo mnenje o posameznem vprašanju glede na
ostala vprašanja, zato omogočajo lažjo primerjavo. Drugi del vprašalnika predstavlja
lestvica delovnih motivov, ki pokaže področja delovnega (ne)zadovoljstva, v tretjem delu
pa so anketiranci navedli nekaj osebnih podatkov.

7.3 VZOREC ANKETIRANCEV IN POTEK RAZISKAVE
Vprašalnik je bil poslan 64 naključno izbranim vodstvenim, strokovnim, administrativnim in
operativnim delavcem, pravilno ga je izpolnilo 49 zaposlenih, lestvico delovnih motivov pa
42 zaposlenih. Anketa je potekala anonimno v dopoldanskem delovnem času. Število
zaposlenih, ki so vrnili vprašalnike, po spolu, stopnji izobrazbe in starosti grafikoni v
nadaljevanju.
Grafikon 1: Struktura zaposlenih, ki so pravilno izpolnili vprašalnike, po spolu

Vir: Anketni vprašalnik.

Iz zgornjega grafikona je razvidno, da moški predstavljajo večinski delež v organizaciji. Na
splošno velja, da v IT-industriji med zaposlenimi še vedno prevladuje moška populacija.
Tudi SRC, d. o. o., ni izjema, saj je razmerje med zaposlenimi ženskami in moškimi 1:3.
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Grafikon 2: Struktura zaposlenih, ki so pravilno izpolnili vprašalnike, po stopnji
izobrazbe

Vir: Anketni vprašalnik.
Grafikon 3: Struktura zaposlenih, ki so pravilno izpolnili vprašalnike, po starosti

Vir: Anketni vprašalnik.
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7.4 ANALIZA PODATKOV IN PREDSTAVITEV REZULTATOV
Najprej sem želel ugotoviti, kako dobro zaposleni poznajo cilje, strategijo in poslovne
rezultate podjetja in ali natančno vedo, kakšne so njihove naloge in kaj se od njih
pričakuje, da bi bili cilji podjetja tudi doseženi (glej grafikon 4). Iz odgovorov je razvidno,
da so zaposleni v podjetju SRC, d. o. o., dobro seznanjeni s poslovanjem podjetja, saj jih
več kot polovica meni, da dobro poznajo cilje, strategijo in rezultate. Večina tudi dobro ve,
kaj se od njih zahteva, kar kaže na to, da je komuniciranje podjetja učinkovito, saj
zaposleni razumejo sporočila vodstva in se nanje primerno odzivajo. Rezultate prikazujeta
grafikona 4 in 5.
Grafikon 4: Kako dobro poznate cilje, strategijo in poslovne rezultate podjetja?

Vir: Anketni vprašalnik.
Grafikon 5: Ali vam je jasno, kaj morate delati za doseganje ciljev podjetja?

Vir: Anketni vprašalnik.

Zaposleni v podjetju SRC, d. o. o., se zavedajo, kako pomembne so odločitve, ki jih
sprejemajo njihovi zaposleni. Prav tako pa dajejo velik poudarek tudi svojemu lastnemu
delu v zasledovanju skupnih ciljev. Rezultate kažeta grafikona 5 in 6.
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Grafikon 6: Ali menite, da je doseganje skupnih ciljev odvisno od sprejetih odločitev
vrhnjega menedžmenta?

Vir: Anketni vprašalnik.
Grafikon 7: Ali menite, da je doseganje skupnih ciljev odvisno od vašega dela?

Vir: Anketni vprašalnik.

Večina anketirancev se zaveda, kako pomembne so sprejete odločitve vodstva, in meni,
da bi bilo njihovo delo opravljeno bolje, če bi bili zaposleni bolj obveščeni o teh
odločitvah. Podatki nam ponovno kažejo pripadnost zaposlenih podjetju, razumevanje
pomembnosti sprejemanja pravilnih odločitev in velik pomen, ki ga zaposleni pripisujejo
posredovanju informacij nižjim operativnim ravnem.
V podjetju se zavedajo, da je dobra obveščenost vsakega zaposlenega o lastnem delu in o
dejavnosti celotnega podjetja prvi pogoj za aktivno udeležbo posameznika v podjetju.
Najučinkovitejše orodje za prenos poslovnih ciljev na nižje ravni v podjetju je ciljno
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vodenje. V podjetjih, ki uporabljajo ta sistem, za vsako raven organizacije zapišejo cilje,
posameznikom pa dodelijo specifične smotre in usmeritve. Ciljno vodenje zahteva, da
zaposleni sodelujejo pri odločitvah, ki se nanašajo na njihovo delo. Praviloma ima obliko
programa, ki velja za celotno podjetje, zanj pa so odločilni trije elementi: postavljanje
ciljev, informiranje o doseganju ciljev in participacija. Prvi prispeva k usmeritvi dejavnosti
zaposlenega, drugi mu potrjuje, da dela prave stvari na pravi način ali da mora svoje delo
spremeniti, tretji pa prispeva k poistovetenju delavca z delovnimi cilji in k izboljšanju
delovnih rezultatov (Možina et al., 1998, str. 162–164).
Pri obravnavi ciljev se srečamo tudi s strategijami. Strategija pomeni opredelitev osnovnih
strateških smotrov in ciljev organizacije ter smeri akcij pa tudi razmeščanje virov, ki so
potrebni za dosego ciljev (Ivanko, 2002, str. 284).
Uspešnost podjetja je vedno bolj odvisna od dobrega pretoka informacij. Vsak zaposleni
mora vedeti čim več o podjetju, ne le o tem, kaj mora delati sam, pač pa tudi to, kakšne
poslovne odločitve podjetje sprejme in kakšna je njegova vizija.
Pretok informacij ne poteka zgolj od vrha proti dnu, temveč tudi v obratni smeri. Vodstvo
podjetja se zaveda, da jasno zastavljeni cilji, vizija in vrednote sami zase ne pomenijo nič,
če jih zaposleni ne razumejo in sprejmejo za svoje. Ni dovolj samo prenašati sporočila,
treba se je tudi prepričati, da so bila sprejeta in razumljena. Jasno je, da bodo zaposleni
veliko bolj motivirani, če lahko sodelujejo pri odločitvah, ki se nanašajo na njihovo delo,
ter če se upošteva njihove predloge, zahteve in pripombe. Ne le, da vodstvo podjetja
sprejema dobre ideje, temveč se od zaposlenih na strokovnih delovnih mestih, ti pa so v
podjetju v večini, pričakuje, da vsaj enkrat letno predstavijo svoj predlog, idejo ali projekt
za izboljšanje poslovanja, od zaposlenih na pomembnih funkcijah pa se to zahteva vsak
mesec. Kdor tega ne zmore, ne more več zasedati istega delovnega mesta. Omenjena
dejstva so se preko analize ankete potrdila tudi v podjetju SRC, d. o. o. Iz grafikona 8
lahko vidimo, da kar 90 % anketirancev vidi pozitivno povezavo med informiranostjo o
sprejetih odločitvah in kakovosti njihovega dela.
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Grafikon 8: Ali menite, da bi svoje delo opravili bolje, če bi vas nadrejeni bolje
obveščali o sprejetih odločitvah?

Vir: Anketni vprašalnik.
Grafikon 9: Pregled odgovorov v zvezi z zadovoljstvom zaposlenih

(1 – nikoli, 5 – vedno)
Vir: Anketni vprašalnik.

Iz zgornjega grafikona je razvidno, da so zaposleni v povprečju zadovoljni z delom svojih
nadrejenih, saj so povprečne ocene na lestvici večinoma med 3 in 5. Ponovno se pokaže,
da so zaposleni najbolj zadovoljni z načinom obveščanja, s povratnimi informacijami, ki jih
dobijo od svojih nadrejenih, z dejstvom, da se nadrejeni zavedajo njihovih sposobnosti, da
jih spodbujajo k skupnemu reševanju problemov, vključujejo zaposlene v reševanje
problemov in jim lahko brez bojazni povedo svoje mnenje. Malce zaskrbljujoči so le
podatki, da precejšen del zaposlenih ni prepričan, ali jim nadrejeni zaupajo, menijo, da se
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ti pogosto vtikajo v podrobnosti, in ni ravno zadovoljen z delovnimi pogoji, ki jih ustvarja
njihov nadrejeni. Mnenja zaposlenih se najbolj razlikujejo glede vprašanja, kako pogosto
se nadrejeni vtikajo v podrobnosti, najbolj enotni pa so glede vprašanja o obveščanju o
odločitvah in nudenju povratnih informacij.
Dobra komunikacija je življenjska sila podjetja. Nastopa v različnih oblikah, kot so
govorjena ali pisana beseda ter poslušanje. Komuniciranje v podjetju je prvenstveno
naloga vodstva. Potreba delavcev po tem, da so ustrezno obveščeni, in sposobnost vodij,
da tovrstne informacije pravilno posredujejo, sta v vsakem podjetju bistvena elementa.
Grafikon 10: Prikaz odgovorov glede vodstva podjetja

Vir: Anketni vprašalnik.

Iz grafikona 10 je razvidno, da so zaposleni v povprečju zadovoljni z delovanjem vodstva,
saj se povprečne ocene za posamezne trditve nahajajo na pozitivni strani ocenjevalne
lestvice. Ponovno se pokaže, da so zaposleni zelo zadovoljni s pretokom informacij v
podjetju. Prevladuje mnenje, da jih vodstvo podjetja redno seznanja s cilji (ocena 4,5),
obvešča o svojih odločitvah (ocena 4,1) ter sprejema njihova mnenja in dobre ideje
(ocena 3,9). Malce zaskrbljujoča je le ugotovitev, da ima kar 90 odstotkov zaposlenih
občutek, da vodstvo občasno, pogosto ali vedno vrši pritiske na zaposlene. Ta odgovor je
nekoliko presenetljiv, če upoštevamo dejstvo, da zaposleni dobro poznajo cilje podjetja,
da je komunikacija na vseh ravneh dobra ter da vedo, kaj se od njih zahteva. Mnenja
anketiranih glede posameznih postavk se najbolj razlikujejo pri oceni, kako pogosto
vodstvo zaposlene obvešča o svojih odločitvah, najbolj enotni pa so pri trditvi »zaposlene
seznanja s cilji«.
Vodilni v podjetju zelo dobro vodijo svoje podrejene, saj imajo vse značilnosti dobrih
vodij. Svoje podrejene spodbujajo k boljšemu delu in so s svojim učinkovitim delom zgled
ostalim. Ker jim zaupajo, njihovo delo preverjajo le občasno, s tem pa jim dajejo občutek
pomembnosti. Prav tako si zaposleni upajo odkrito in brez bojazni povedati svoje mnenje,
kar omogoča odprto in dvosmerno komunikacijo. Zaposleni so zadovoljni z vlogami, ki jih
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imajo vodje pri njihovem delu. V podjetju se zavedajo, da je zgled vodje najboljši recept
za dobro delo podrejenih. Dober vodja mora zato, da bi spodbudil motivacijo zaposlenih,
znati pravilno komunicirati. Mora se zavedati, da dobijo zaposleni samo 10 odstotkov
informacij, na osnovi katerih se odločajo, ukrepajo in delujejo ter so zavezani in pripadajo
podjetju, iz formalnih virov notranjega komuniciranja (biltenov, internih časopisov,
oglasne deske, okrožnic). Kar 90 odstotkov informacij pa črpajo iz t. i. neformalnih virov,
polovica od tega jih prihaja iz zgledov in dejanj (ne besed) njihovih vodij, druga polovica
pa iz različnih aktivnosti in dokumentov o politiki podjetja (npr. pravilnika o nagrajevanju,
sistema motiviranja, izbire kadrov in načina napredovanja, iz zgledov, kako se stvari
delajo, kdo uspe, kdo ne ipd.). Zato je pomembno, da podjetja naredijo konec praksi
»eno se govori, drugo pa dela«, saj se zaposleni tako vrtijo v začaranem krogu dvojnih
sporočil, to pa se kaže v frustraciji, občutku nemoči, zmedenosti in odporu do sprememb
(Gruban, 2002, str. 80–82).
Dobre ocene, ki so jih zaposleni v podjetju SRC, d. o. o., namenili vodstvu podjetja, so
prav gotovo tudi posledica dejstva, da namenjajo usposabljanju vodij s kadrovskega
področja veliko pozornosti. Vse prevečkrat se namreč dogaja, da vodja napreduje, ker se
je izkazal na svojem ožjem strokovnem področju, ne da bi pri tem imel ali si pridobil
dodatno usposobljenost in znanja, ki bi mu omogočala učinkovito vodenje tudi na višji
ravni. Zato je usposabljanje vodilnih, kjer se naučijo pravilnega komuniciranja s sodelavci,
zelo pomembno in vodi do izboljšanja odnosov v podjetju.
Grafikon 11: Povprečne stopnje zadovoljstva s posameznimi motivacijskimi dejavniki

Vir: Anketni vprašalnik.

Ponovno se vse povprečne ocene nahajajo na pozitivni strani ocenjevalne lestvice.
Najvišjo povprečno oceno je dosegel dejavnik možnost izobraževanja (4,40), kar ne
preseneča, saj podjetje izobraževanju svojih zaposlenih res namenja veliko pozornosti.
Najnižjo povprečno oceno pa je dobil dejavnik možnosti napredovanja (3,10).
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Pri interpretaciji rezultatov lahko uporabimo naslednji dve pravili (Pogačnik, 1997, str.
80):
– nezadovoljstvo na nekem področju obstaja, če je več kot 20 odstotkov ocen v
kategorijah 1 in 2,
– zadovoljstvo na nekem področju obstaja, če je več kot 50 odstotkov ocen v
kategorijah 4 in 5.
Ugotovimo lahko, da so zaposleni zadovoljni z vsemi najpomembnejšimi dejavniki v
podjetju. Ocene so najbolj razpršene pri oceni odnosov med sodelavci, najmanj pa pri
oceni možnosti izobraževanja. Prav vsi anketirani so izrazili zadovoljstvo s sistemom
izobraževanja in usposabljanja. V podjetju se zavedajo pomena kontinuiranega
usposabljanja, zato podpirajo strokovni razvoj in izobraževanje svojih zaposlenih in temu
namenjajo veliko pozornosti in sredstev. Poleg tega, da na novo zaposlujejo predvsem
bolj izobražene kadre, jim je uspelo izboljšati izobrazbeno strukturo tudi s spodbujanjem
izobraževanja ob delu.
SRC, d. o. o., se od večine slovenskih podjetjih razlikuje v dveh pomembnih vidikih: prvič,
izobraževalni programi podpirajo strategijo podjetja, saj novo pridobljeno znanje
zaposlenih učinkovito uporabijo v podjetju in učinke tudi merijo, in drugič, izobraževanje
je vezano na konkretne projekte. Veliko slovenskih podjetjih namreč sploh nima
mehanizmov, s katerimi bi preverjali, kako učinkovito zaposleni novo pridobljeno znanje
uporabljajo na delovnih mestih, ali pa celo niti ne spremljajo rezultatov usposabljanja niti
ne poskrbijo za to, da bi zaposleni lahko uporabili novo znanje. Druga slaba stran
sistemov usposabljanja zaposlenih v naših podjetjih pa je, da so teme bolj usmerjene v
pridobivanje splošnih znanj (npr. jeziki, računalništvo) in manj v pridobivanje specifičnih
znanj o poslovanju podjetja. Kljub temu da se zaposleni zavedajo potrebe po
usposabljanju, pa se postavlja vprašanje, v kolikšni meri ta dejavnik dejansko povečuje
motivacijo zaposlenih in koliko prispeva k večji zavzetosti za delo. S sistemom
napredovanja so zaposleni v povprečju kar zadovoljni. Ker pa so možnosti napredovanja
omejene, lahko vodje zaposlenim omogočajo osebni in strokovni razvoj. Izobraževanje in
stalno usposabljanje bo širilo njihovo znanje in izboljševalo kakovost dela, zaposleni bodo
bolj zadovoljni in motivirani za delo, povečevala pa se bo tudi njihova konkurenčnost in
zaposljivost na trgu delovne sile. V tem pogledu postaja skrb za posameznikov osebni in
strokovni razvoj vedno bolj pomemben motivacijski dejavnik.
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Grafikon 12: Katerih oblik izpopolnjevanja in izobraževanja ste bili deležni kot
zaposleni v vašem podjetju?

Vir: Anketni vprašalnik.

Prav vsi zaposleni so izrazili zadovoljstvo z oblikami in vsebinami izobraževanja, iz
grafikona 12 pa je razvidno, da je bila večina zaposlenih deležna najmanj treh oblik
usposabljanja. Večina anketiranih obiskuje računalniške tečaje (90 odstotkov) in tečaje
tujih jezikov (84 odstotkov). Seminarjev doma in v tujini se udeležuje 78 odstotkov
zaposlenih, tečajev retorike in tehničnega usposabljanja 37 odstotkov, 15 anketiranim pa
podjetje omogoča študij ob delu. Samo eden je odgovoril, da ni bil deležen nobene oblike
izobraževanja v podjetju.
Grafikon 13: Kako bi ocenili odnos podjetja do zaposlenih?

Vir: Anketni vprašalnik.

61

Grafikon 13 ponovno potrjuje, da so zaposleni v podjetju SRC, d. o. o., zadovoljni z
odnosom, ki ga imajo nadrejeni do njih.
Grafikon 14: Ali pri vašem delu obstaja pozitivna odvisnost med odločitvami
nadrejenih in vašim zadovoljstvom?

Vir: Anketni vprašalnik.

Iz grafikona 14 je razvidno, da tudi operativni delavci razumejo pomen sprejetih odločitev
in menijo, da lahko svoje delo opravljajo bolje, če jih nadrejeni posredujejo tudi njim. Iz
odgovorov se pokaže, da so delavci s svojim delom bolj zadovoljni in ga opravljajo raje ter
bolje, kadar se zavedajo, da jih nadrejeni vključujejo v svoj delovni proces.
Vsaka organizacija funkcionira le, če zaposleni ustrezno spodbujajo njene aktivnosti, kajti
od teh je odvisna uspešnost delovanja in razvoj organizacije. Sodobne organizacije se
zavedajo, da brez ambicioznega, visoko motiviranega kadra, ki je predan podjetju, ne
bodo želi uspeha. Potrebno je nenehno prilagajanje, da bi dosegli zadovoljstvo in
motiviranost zaposlenih in s tem preprečili odhod najboljšega kadra h konkurenci.
Povečanje zadovoljstva zaposlenih lahko dosežemo z oblikovanjem take organizacijske
kulture in ozračja v delovnem kolektivu, da bodo zaposleni pri delu učinkoviti, ustvarjalni
in se bodo dobro počutili, saj bodo dosegali zastavljene načrte in osebne cilje ter bodo
zato radi prihajali na delo, in sicer:
– z načrtovanim stalnim strokovnim izpopolnjevanjem vseh zaposlenih;
– z zagotavljanjem razvoja in napredovanja zaposlenih;
– z dograjevanjem zaupanja in kolegialnosti v kolektivu;
– z mentorsko vlogo vodilnih;
– z zagotavljanjem informiranosti zaposlenih o sprejeti poslovni strategiji, načrtnih
aktih, aktualni problematiki, pogojih za poslovanje ipd.;
– s komuniciranjem z zaposlenimi (redna posvetovanja vodij z zaposlenimi; delovni
sestanki, redna obvestila zaposlenim po e-pošti);
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–
–
–
–
–
–

z letnimi pogovori vodij z zaposlenimi;
s preverjanjem zadovoljstva zaposlenih (ankete o zadovoljstvu);
z zagotavljanjem možnosti zaposlenim za dajanje pobud in predlogov ter pripomb
v zvezi z delom;
s sistemom pohval za dosežke pri delu;
z dolgoročno motivacijo zaposlenih za nenehno izboljševanje kakovosti;
s krepitvijo zavesti zaposlenih o pripadnosti kolektivu.

Raziskava je pokazala, da so prednosti predvsem naslednje: zaposleni se čutijo odgovorne
za kakovost svojega dela; veliko je takšnih, ki so s svojim delom zadovoljni, pripravljeni so
na dodatne zadolžitve, kadar delo to zahteva, in so seznanjeni s spremembami. Pozitiven
kazalec je tudi ta, da so anketiranci namenili visoko povprečno oceno tako vodstvu kot
svojemu neposrednemu vodji. Analiza odgovorov je pokazala tudi, da je večina
anketiranih zadovoljna z delovnimi pogoji, komuniciranjem in informiranjem v podjetju ter
z možnostmi za izobraževanje.
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8 ZAKLJUČEK

Proces odločanja je dinamičen proces in ne le ustaljen postopek ali izbira v danem
trenutku. Tako opredeljen proces odločanja je ustvarjalen, rešitve so v osnovi nerutinske
in se ponavljajo.
Odločanja ni brez odločevalcev in brez procesa odločanja; vse to pa je mogoče izboljšati
in je pomembna naloga menedžmenta. Menedžment v podjetju odloča o zadevah, ki so za
organizacijo bodisi ugodne priložnosti in zadevajo notranje prednosti organizacije ter
zunanje izzive organizacije, ki so bodisi neugodni problemi, ki se dotikajo notranjih
slabosti organizacije ali zunanjih groženj organizaciji. Menedžer pri svojem delu velikokrat
naleti na določeno oviro in ena izmed teh je, da odloča v razmerah tveganja in
negotovosti in ne samo v optimalnih razmerah. V takih primerih mora biti menedžer
sposoben najti pravo kombinacijo znanja in intuicije, ob veliki meri sreče. Pri velikem
številu več zaporednih odločitev si menedžer pomaga z odločitvenimi modeli, kjer je treba
najti optimalno zaporedje odločitev, ki bo najbolje izpolnjevalo merila, postavljena s strani
odločevalca.
Tradicionalna finančna merila poslovne uspešnosti podjetij ne morejo meriti lojalnosti in
zadovoljstva potrošnikov, zadovoljstva in motivacije zaposlenih, intelektualnega potenciala
in ugleda podjetij. Brez teh podatkov pa danes ni več možno uspešno obvladovati in
upravljati podjetij. Zadovoljstvo kupcev in zaposlenih že štejejo med pomembna elementa
dolgoročne uspešnosti podjetja. Nekatere raziskave so celo pokazale neposredno
povezavo med njima. Zadovoljstvo kupcev naj bi se povečalo za eno odstotno točko, če se
zadovoljstvo zaposlenih izboljša za tri. Razlika med uspešnimi in neuspešnimi podjetji so
torej ljudje, zato je skrajni čas, da se zaposlenim prizna mesto, ki ga imajo znotraj
podjetja, in omogoči, da v okviru usmeritve in ciljev podjetja najdejo svoj smisel,
prepoznajo svoje koristi in uspejo zadovoljiti svoje potrebe, interese in želje. Hkrati z
vlogo zaposlenih se je spremenila tudi vloga vodij, ki so v podjetjih odgovorni za kadre.
Njihova osnovna naloga je vzdrževati odprto interno komuniciranje, ugotavljati
zadovoljstvo podrejenih, prisluhniti njihovim željam, jim omogočiti sodelovanje pri
oblikovanju ciljev podjetja in pri načrtovanju osebnega in strokovnega razvoja, jih naučiti
spremljati in vrednotiti lastno delo ter jih tudi primerno nagraditi. Na ta način bodo dobili
motivirane in zadovoljne posameznike.
Mnoga podjetja imajo v svoji strategiji napisano, da so zaposleni njihova glavna
konkurenčna prednost, pa tega v praksi ne izkazujejo. Primer podjetja SRC, d. o. o., kaže,
da strategije, vizije in ciljev ni dovolj samo zapisati, ampak je treba na njihovi osnovi
postaviti ključne sisteme in principe, ki bodo omogočali, da se strategija udejanji tudi v
praksi. Te sisteme je nato treba pripeljati do vsakega zaposlenega v podjetju ter jih
usmeriti h ključnemu cilju podjetja. Zaposleni bodo uspešni v podjetju do tiste mere, do
katere bodo ob doseganju ciljev podjetja uspeli doseči tudi lastne cilje. V podjetju SRC,
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d. o. o. poudarjajo, da sta ključni vrednoti podjetja zaposleni, ki so vir moči, in zadovoljen
kupec, ki je merilo njihovega uspeha. V zaposlenih vidijo glavni vir idej in energije ter jih
skušajo motivirati za kar največjo porabo njihovih potencialov pri delu. Zavedajo se, da se
v njih skrivajo še neizčrpne rezerve za uspeh podjetja, zato so vsi sistemi v podjetju
usmerjeni k izkoriščanju znanja in stalnem izboljševanju vseh zaposlenih. Kot kaže, jim to
zaenkrat zelo dobro uspeva.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Kako dobro poznate cilje, strategijo in poslovne rezultate podjetja?
Sploh ne poznam.
Ne poznam.
Delno poznam.
Poznam.
Dobro poznam.

2.
a)
b)
c)

Ali vam je jasno, kaj morate delati za doseganje ciljev podjetja?
Da.
Delno.
Ne.

3. Ali menite, da je doseganje skupnih ciljev odvisno od sprejetih odločitev vrhnjega
menedžmenta?
a) Da.
b) Delno.
c) Ne.
4.
a)
b)
c)

Ali menite, da je doseganje skupnih ciljev odvisno od vašega dela?
Da.
Delno.
Ne.

5. Ali menite, da bi svoje delo opravili bolje, če bi vas nadrejeni bolje obveščali o
sprejetih odločitvah?
a) Da.
b) Delno.
c) Ne

6. Naslednje trditve ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni:
– 1 – nikoli,
– 2 – redko,
– 3 – občasno,
– 4 – pogosto,
– 5 – vedno.
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Moj vodja
Mi zaupa
Se posvetuje z mano in me vključuje v sprejemanje
odločitev
Se vtika v podrobnosti
Me obvešča o svojih odločitvah
Vodi z lastnim zgledom
Nudi povratne informacije o mojem delu in dosežkih
Pozna in izkorišča moje sposobnosti in znanje
Skrbi za dobro delovno počutje in dobre delovne
pogoje
Spodbuja nas k skupnemu reševanju problemov
Brez bojazni mu lahko povem svoje mnenje
Vodstvo podjetja
Zaposlene seznanja s cilji
Zaposlene obvešča o svojih odločitvah
Upošteva mnenje zaposlenih
Pritiska na zaposlene
Sprejema dobre ideje zaposlenih in jih ustrezno
nagradi
Napredovanje delavca je odvisno od njegove
delovne uspešnosti
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1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7.

Spodaj je naštetih 10 stvari, s katerimi smo pri svojem delu lahko bolj ali manj
zadovoljni. Z ocenami od 1 do 5 izrazite svojo stopnjo zadovoljstva z vsako od njih,
kjer pomeni:
– 1 – zelo nezadovoljni
– 2 – nezadovoljni
– 3 – niti zadovoljni niti nezadovoljni
– 4 – zadovoljni
– 5 – zelo zadovoljni

Delovne razmere
Možnost napredovanja
Obveščenost o dogodkih v podjetju
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev
Način obveščanja o sprejetih
odločitvah
Način delegiranja nalog
Odnosi s sodelavci
Samostojnost pri delu
Neposredni vodja
Možnost izobraževanja
8.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Katerih oblik izpopolnjevanja in izobraževanja ste bili deležni kot zaposleni v vašem
podjetju?
Tečaji tujih jezikov.
Tečaji retorike.
Administrativni tečaji.
Računalniški tečaji.
Seminarji.
Tehnično usposabljanje.
Študij ob delu.
Drugo_________________
Nič.

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Kako bi ocenili odnos podjetja do zaposlenih?
Zelo slab.
Slab.
Niti dober niti slab.
Dober.
Zelo dober.

10. V kakšni vlogi vidite samega sebe?
a) Odločam se, da ob prvi priložnosti zapustim podjetje.
b) Podrejam se ciljem podjetja.
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c) Prilagajam se ciljem podjetja in sem aktiven izvajalec delovnih nalog.
d) Sem nosilec učinkovitosti delovnega procesa in se v svojem delu popolnoma istovetim
s cilji podjetja.
11. Ali pri vašem delu obstaja pozitivna odvisnost med odločitvami nadrejenih in vašim
zadovoljstvom?
a) Da.
b) Večinoma ne.
c) Ne.
12. Ali menite, da vodstvo podjetja v zadostni meri obvešča svoje zaposlene o sprejetih
odločitvah in ali informacije posreduje na dovolj razumljiv način?
a) Da.
b) Kakor kdaj.
c) Ne.
13. Spol?
a) Moški.
b) Ženski.
14.
a)
b)
c)
d)

Raven v organizaciji?
Višji in srednji menedžment.
Operativni vodja.
Samostojni strokovni kader.
Izvajalec.

15.
a)
b)
c)
d)
e)

Staž v organizaciji?
Do 2 leti.
Od 2 do 5 let.
Od 5 do 10 let.
Od 10 do 20 let.
Nad 20 let.

16.
a)
b)
c)
d)
e)

Starost?
Pod 25 let.
Od 25 do 35 let.
Od 35 do 45 let.
Od 45 do 55 let.
Nad 55 let.

17.
a)
b)
c)

Stopnja izobrazbe?
Manj kot srednja šola.
Srednja šola.
Višja šola.
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d) Visoka šola.
e) Magisterij.
f) Doktorat.
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