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UVOD 
 
Podjetja so izpostavljena vse ostrejšemu konkurenčnemu boju. Izgubiti konkurenčni boj pa pri 
manjših podjetjih večinoma pomeni propad. Zato se zaposleni v manjših podjetjih vse bolj 
sprašujejo kako pridobiti in predvsem obdržati konkurenčno prednost. Kot eno izmed bistvenih 
konkurenčnih prednosti vsakega podjetja se v literaturi navaja znanje. Znanje predstavlja 
sposobnost zaposlenih po akumulaciji in predvsem skupni uporabi individualnega znanja za 
dobrobit podjetja. Organizacija mora posameznikom omogočati nenehno izboljševanje lastnih 
sposobnosti in gojiti odnose med zaposlenimi, ki omogočajo popolno in odprto komunikacijo na 
vseh ravneh. Kot odgovor na te zahteve so slovenski raziskovalci (Dimovski, Penger, Škerlavaj, 
Žnidaršič. 2005) predstavili model FUTURE-O®. Model omogoča postopni in načrtovan prehod 
iz klasičnega centraliziranega vodenja proti odprti moderni organizaciji. 
 
V svojem diplomskem delu bom poskušal izpostaviti problematiko implementacije učeče se 
organizacije v manjša podjetja. Glavni problem je pomanjkanje literature na to temo in predvsem 
neprilagojenost modelov uvajanja na problematiko manjših podjetij. Manjša podjetja v 
slovenskem gospodarskem prostoru doprinesejo dobršen delež k zaposlenosti in predvsem veliko 
prispevajo k dodani vrednosti, zato se mi zdi smotrno osredotočiti na pomoč pri razvoju tega 
segmenta gospodarstva.  
 
Struktura diplomskega dela je razdeljena na dva dela. V prvem delu je teoretična analiza učeče 
se organizacije. Osredotočil sem se na različne definicije učeče se organizacije, ki jih uporabljajo 
avtorji, in na tri različne modele ter načine uvajanja učeče se organizacije v podjetje. Izdelal sem 
tudi krajšo primerjavo teh treh modelov in z njo samo še potrdil smiselnost izbire modela 
FUTURE-O® za prikaz problematike. 
 
V drugem praktičnem delu pa predstavlja predmet proučevanja prilagoditev modela FUTURE-
O® za implementacijo v manjše podjetje. Kot manjše podjetje sem uporabil namišljeno podjetje 
z direktorjem in šestimi zaposlenimi, od katerih vsak predstavlja svojo poslovno funkcijo 
(prodaja, nabava, maloprodaja, računovodstvo, trženje in logistiko). Poudarek je predvsem na 
modelu motivacije zaposlenih, ki je prirejen uporabi v omenjenem podjetju in natančni delitvi 
delovnih nalog med zaposlene, katere bi morale pripeljati podjetje do uspešne implementacije 
učeče se organizacije. 
 
Cilj diplomskega dela je uskladitev vseh sedmih elementov modela FUTURE-O® za uporabo v 
manjših podjetjih in predvsem konkreten predlog delitve nalog na posamezne zaposlene, za 
doseganje največje učinkovitosti s pomočjo izdelanega modela motiviranja. 
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1. UČEČA SE ORGANIZACIJA 

1.1 Opredelitev 
 
V sedanjem času so edina stalnica, na katero podjetja lahko računajo, spremembe. Prav zato so 
se organizacijske strukture in predvsem organizacije dela v zadnjih letih bistveno spremenile. 
Podjetja poskušajo postati čim bolj fleksibilna in zmožna slediti svetovni konkurenci, ki je 
zavladala že skoraj v vseh panogah gospodarstva. Učeča se organizacija, ki v ospredje postavlja 
znanje, je eden izmen teoretičnih odgovorov, ki naj bi mu podjetja sledila v želji po hitrejšemu 
razvoju in soočanju s svetovno konkurenco. Rant (2001, str. 347) opredeljuje znanje kot 
neomejeno ekonomsko dobrino, ki lahko podjetju zagotovi naraščajoče donose. V učeči se 
organizaciji je bistveni poudarek na komunikaciji in delitvi znanja med zaposlenimi. 
Vzpostavljali naj bi se novi informacijski tokovi in zavladala naj bi organska organizacijska 
struktura. Sam koncept je za podjetja dokaj težko uresničljiv, saj zahteva ogromne posege v 
strukture zaposlenih, njihove delovne naloge in zato zahteva spremembo velikega števila 
dejavnikov (Dimovski, Penger & Škerlavaj, 2002, str. 256). 

 
Različni avtorji so definirali  učečo se organizacijo drugače: 
 
Senge (1993, str. 4–5) je učečo se organizacijo definiral kot tisto, v kateri se izboljšujejo  
rezultati  na podlagi povečevanja sposobnosti zaposlenih, kjer se spodbujajo prenovljeni vzorci 
mišljena in kjer se zaposleni učijo, kako se učiti in razvijati skupaj. Taka organizacija ima cilj 
spodbujati zaposlene k povečevanju učenja in deljenja pridobljenega znanja. 
 
Dimovski in Penger (2004, str. 814–815) kot bistvo učeče se organizacije navajata ljudi, ki 
nenehoma izboljšujejo svoje znanje za doseganje odličnosti in izboljšanje rezultatov. V 
organizaciji gojijo nove fleksibilne vzorce in načine mišljenja. Organizacije so odprte za okolje 
in imajo kot cilj povečevanje učenja in prenosa znanja med zaposlenimi.   
 
Dimovski et al. (2005, str. 93) opisujejo Argyrisa, kot tistega, ki, je med prvimi  leta 1978 
opredelil učečo se organizacijo. Ta predstavlja kot bistvo prepoznavanje in popravljanje napak. 
Organizacija mora prek individualnega učenja pridobivati novo znanje in ga čim bolje uporabiti. 
 
Dimovski et al. (2005, str. 93) opisujejo Daft in Marcicev model učeče se organizacije kot 
organizacijo, ki od zaposlenih zahteva specifične spremembe na področjih vodenja, 
managementa in organizacijske strukture. Pomembno je delegiranje moči med zaposlene 
(opolnomočenje), povečanje komunikacije, strategija sodelovanja in prilagodljivost poslovne 
kulture.  
 
Glede na navedbe definicij in obravnave učeče se organizacije po različnih avtorjih, lahko 
ugotavljamo dokaj velike razlike v predstavi učeče se organizacije v literaturi. Iz teorije lahko 
tudi razberemo razvoj teorije učeče se organizacije v zadnjih dvajsetih letih.  
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Vsem teorijam pa je skupna osredotočenost na zaposlene in znanje posameznikov, ki se povezuje 
v popolnost organizacije. 
 

1.2 Značilnosti 
 
Katere lastnosti so tiste, ki ločujejo učečo se organizacijo od ostalih vrst organiziranosti?  
 
Učeča se organizacija se bistveno razlikuje od ostalih tipov organizacije. Lahko bi dejali, da je 
učeča se organizacija pravzaprav zadnja evolucija obstoječih teoretičnih obravnav organiziranja 
podjetja. Učeča se organizacija predstavlja korak naprej od birokratskega tipa organizacije, v 
učeči se organizaciji lahko prepoznamo različne že obstoječe dimenzije organizacijskih struktur, 
ki se povezujejo v popolno celoto, ki temelji na znanju (Dimovski et al., 2005,  str.  89). 
 
Nova struktura organizacije poudarja fleksibilnost, pomen učenja prilagodljivosti in prenos 
znanja. Organizacije postajajo bolj sploščene, kontrolni razpon višjega managementa pa je 
sploščen. S tem dosegamo vzpostavitev novih povezav za prenos znanja in predvsem 
omogočimo hitrejši odziv organizacije na spremembe v poslovnem okolju (Dimovski et al., 
2005,  str.  90). 
 
Možina (et al., 2002,  str. 23) opisuje značilnosti učeče se organizacije kot integriran, toda 
prožen sistem. Organizacija procesov je decentralizirana, spodbuja avtonomnost pri delu skupin, 
spodbuja opolnomočenje zaposlenih, obenem pa se vzpostavlja močan sistem veljavnih 
organizacijskih vrednot in načinov dela, ki naj bi ga sprejemali vsi zaposleni. Za učečo se 
organizacijo je značilen odprt odnos do zunanjega okolja, politike in trga. Možina poudarja tudi 
dejstvo, da se teh sprememb ne da doseči čez noč, ampak so posledica trdega in načrtnega dela.  
 
 

Slika 1: Učeča se organizacija kot najsodobnejši organizacijski model 
 

 
Vir: Dimovski et al., Učeča se organizacija, 2005, str. 80. 
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1.3. Teoretične predstavitve modelov učeče se organizacije 

 

1.3.1 Sengejev model 
 
Senge (1993, str. 5–7)  je bil prvi, ki je opisal model učeče se organizacije in se bolj podrobno 
posvetil raziskovanju uvajanja te drugačne oblike organizacije v podjetja. Senge je bil 
osredotočen na spremembe posameznika, ki s časom pripeljejo do večjih organizacijskih premik, 
da zaposleni ne spreminjajo mišljenja, ker je to nujno, ampak zato, ker si to želijo. Zaposleni 
preusmerjajo razmišljanje iz ločenih delov k skupni organizacijski celoti, ki pripomore k 
uresničevanju skupnih organizacijskih ciljev. Model je sestavljen iz petih korakov, ki se med 
seboj prepletajo in za katere je pomembno skupno delovanje za dosego zastavljenih ciljev  
(Sistemsko mišljenje, Osebno mojstrstvo, Mentalni modeli, Skupna vizija in Timsko učenje). 
Zelo pomembno je sistemsko mišljenje, to povezuje ostale štiri dele sistema v skupno celoto, ki 
nudi rezultate. Jedro organizacije predstavljajo skupne vizije in vrednote, ki se povezujejo s 
osebnim mojstrstvom, le to pa na podlagi sistemskega mišljenja, v učečo se organizacijo 
(Abram, 2008,  str. 4–6). 
 
Za delovanje učeče se organizacije je potrebno globoko zavedanje vodilnega managementa, da 
zaposleni niso le predmeti njihove uporabe, ampak da odločilno prispevajo k razvoju celotne 
organizacije.  
 
Dimovski et al. (2005, str. 91) razlagajo Sengejev model nenehnega učenja na podlagi petih 
tehnologij: 
 

1. Sistemsko mišljenje pomaga pridobivati vpogled v odnose in vzorce razmišljanja ter jih 
omogoča spreminjati s ciljem pridobivanja trajne konkurenčne prednosti. 

2. Osebno mojstrstvo pripomore k osebni rasti in stalnemu izpopolnjevanju osebne vizije 
zaposlenih. Sestavljeno je iz treh elementov: osebne vizije, zavezanosti resnici in 
ustvarjalni tenziji.  

3. Mentalni modeli so skupek temeljnih predpostavk, prepričanj, vrednot in norm, ki 
skupaj vplivajo na posameznikovo zavedanje realnosti. Zaposlene lažje povezujejo v 
skupne načine mišljenja in s tem olajšajo reševanje problemov. 

4. Skupna vizija,  zaposleni ustvarjajo in delijo skupno vizijo. Posameznikova vizija se 
poskuša poenotiti s skupno organizacijsko, saj je reševanje problemov in rast organizacije 
s tem bistveno olajšana. 

5. Timsko učenje temelji na osebni odličnosti in zmožnosti zasledovanja skupne vizije. 
Osredotočenost na komunikacijo je pri tej delni tehnologiji bistvenega pomena. 
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1.3.2  Daft-Marcicev model 
 
Daft in Marcic sta s svojim modelom učeče se organizacije dopolnila Sengejev model. Daft- 
Marcicev model učeče se organizacije vključuje vsakega posameznika v skupno iskanje in 
reševanje problemov na ravni celotne organizacije. Avtorja sta  v ospredje postavila prenos moči 
na zaposlene (opolnomočenje) in povečano sodelovanje med vsemi ravnmi zaposlenih, saj je le 
to pravi način za zagotavljanje dolgoročne konkurenčne prednosti. Za Daft-Marcicev model je 
značilna horizontalna organizacijska integracija, ki omogoča bistveno boljšo komunikacijo in 
predvsem prenos znanja med zaposlenimi. Kot temeljno delovno enoto predstavlja 
samousmerjajoče se time, ki delujejo povsem avtonomno in imajo veliko moč pri sprejemanju 
odločitev. Daft in Marcic poudarjata tudi pomen povezovanja v vseh ravneh organizacije, kot 
tudi povezovanje z zunanjimi poslovnimi partnerji (dobavitelji, kupci) (Abram, 2008, str. 16). Za 
prehod v organizacijo znanja je potreben premik iz rutinskih delovnih nalog na nerutinske, ki so 
povezane z znanjem in že prej omenjenim opolnomočenjem zaposlenih in predvsem 
opolmonočenjem timov. Daft in Marcic razlikujeta učečo se organizacijo od tradicionalne 
strukture predvsem po razlikah v organizacijski klimi, prehodu v horizontalno organizacijo, 
informacijsko odprtostjo, opolnomočenjem in participacijo zaposlenih pri odločanju (Daft & 
Marcic,  2004, str. 255). 
 
Spremembe v pogledih so nastale tudi pri obravnavi zaposlitve. Daft-Marcic model 
predpostavlja zaposljivost in ne doživljensko zaposlitev (Abram.  2008, str. 17). Zaposlenim naj 
bi sistem omogočal več ugodnosti, a jih obenem tudi bistveno bolj stimuliral, saj zaposlenost ni 
več zagotovljena. Podjetja morajo nameniti bistveno večji delež sredstev za izobraževanje 
zaposlenih in prav tako za nagrajevanje uspešnosti, inovativnosti in prenosa znanja. 
 
Daft & Marcic (2004, str. 256-257) opisujeta korake uvajanja: 
 

1. Oblikovanje skupne vizije 
2. Decentralizirano določanje in participativna strategija 
3. Opolnomočenje zaposlenih in deljena odgovornost 
4. Timska struktura 
5. Odprtost informacij 
6. Močna prilagodljiva kultura 

 
 

1.3.3 Model FUTURE-O® 
 
Model FUTURE-O® je bil razvit na podlagi izzivov, ki jih predstavlja sodobno poslovno okolje. 
Model zahteva celostni pristop vrhnjega managementa k spremembam in udejanjanju učeče se 
organizacije s pomočjo sedmih elementov. Proces razvoja podjetja v smeri učeče se organizacije 
naj bi začeli vodje tistih delov organizacije, kjer je največ znanja, interesa in predvsem volje za 
razvoj trajnostne konkurenčne prednosti kot osnove za dolgoročno uspešnost. Proces se začne z 
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oblikovanjem nove vizije, poslanstva in predvsem strateških ciljev, katerih del je tudi sama učeča 
se organizacija (Dimovski et al., 2005, str. 124–126). Model zahteva interaktivno sodelovanje 
vseh zaposlenih, ki sledijo novo postavljenim smernicam s ciljem – učeča se organizacija. 
 
Model sedmih elementov, ki je predstavljen na sliki 2, predstavlja teoretično podlago za uvedbo 
organizacije znanja. S slike je razvidno, da so elementi postavljeni v krogu, saj model ne zahteva 
zaporednega udejanjanja posameznih elementov po predhodno določenem vrstnem redu. Model 
predpostavlja sodelovanje in povezanost vseh korakov, saj se le-ti med seboj dopolnjujejo v 
celoto in omogočajo nadaljnji razvoj podjetja. Učeča se organizacija po modelu FUTURE-O® se 
preoblikuje na podlagi vzora iz naravnih sistemov, tako da vsaka sprememba vpliva na podjetje 
kot celoto. V ospredje je postavljeno opolnomočenje zaposlenih in pretok informacij v vertikalni 
smeri, predvsem od spodaj navzgor (Dimovski et al.,  2005,  str. 125). 
 
 

Slika 2: Model uvajanja učeče se organizacije Future-O® 
 

 
 

Vir: Dimovski et al., Učeča se organizacija, 2005, str. 80. 

 

1.4 Primerjava modelov učeče se organizacije 
 
Največja razlika med modeli je leto nastanka, ki tudi pogojuje natančnost posameznega modela 
in prav tako primernost v trenutnem času. Sengejev model, ki je nastal kot prvi in je bil razvit 
pred dobrim desetletjem, prikazuje tudi spremembe v gospodarstvu v tem času, saj je opaziti, da 
je model FUTURE-O® že bistveno bolj natančen in predvsem odprt za spremembe, saj se je tudi 
situacija v poslovnem okolju bistveno zaostrila.  
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Senge je predpostavljal, da se razvoj učeče se organizacije začenja pri posamezniku in se kasneje 
prenese na celotno organizacijo. Bil je med prvimi, ki je odkril pomen znanja in predvsem 
prenosa znanja v podjetju, kot osnovo za zagotavljanje dolgoročne konkurenčne prednosti. Daft 
je v svojem modelu dodal točen opis področij v sami organizaciji, pri katerih je sprememba 
bistvenega pomena. Daft v ospredje postavi tudi samousmerjajoče se time, ki avtonomno 
rešujejo problemske situacije. Opolnomočenje zaposlenih, poudarjanje pomena znanja in 
spremenjena filozofija zaposlovanja prav tako predstavljajo napredek v modelu. Model 
FUTURE-O® je najnovejši in zato tudi najnaprednejši. (Abram, 2008, str. 43–45) Združuje 
poglede vseh dosedanjih avtorjev in jih še dopolnjuje. Model ponuja uporabniku široko paleto 
konkretnih praks, s katerimi je bistveno olajšan prehod v smeri učeče se organizacije za vsa 
podjetja. 
 
Na podlagi te ugotovitve sem se odločil, da prikažem specifike uvajanja učeče se organizacije v 
manjša podjetja na podlagi modela FUTURE-O®. Ta model pravzaprav povzema ugotovitve 
Sengeja in Dafta in se mi na podlagi tega zdi najprimernejši za konkretni prikaz problematike.  
 
 

1.5 Specifike učeče se organizacije v manjših podjetjih 
 

1.5.1 Opredelitev manjših podjetij   
 
Manjša podjetja so v slovenskem gospodarskem prostoru opredeljena v zakonu o gospodarskih 
družbah, kjer se gospodarske družbe delijo na majhne, srednje in velike, pri čemer se uporabljajo 
tri merila: število zaposlenih, ustvarjeni prihodek in vrednost aktive ob koncu poslovnega leta. 
 

Tabela 1: Razmejitev podjetij po velikosti na podlagi ZGD 
 

Merilo Mikro Majhno Srednje Veliko 
Povprečno število zaposlenih < 10 < 50 < 250 > 250
Čisti prihodki od prodaje < 2.000.000 € < 7.300.000 € < 29.200.000 € > 29.200.000 €
Vrednost aktive < 2.000.000 € < 3.650.000 € < 14.600.000 € > 14.600.000 €

 
Vir: Zakon o gospodarskih družbah. (2006). Uradni list RS. (Št. 42/2006, 19. april 2006). 

 
Statistični urad Republike Slovenije deli podjetja še na mikro – ki predstavljajo podjetja z manj 
kot desetimi zaposlenimi in v slovenskem prostoru predstavljajo veliko večino. 
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Tabela 2: Podjetja po velikosti glede na število oseb v letu 2007 

 

 
Mikro podjetje (0-9) - 

Skupaj 
Majhno podjetje 

(10-49) 
Srednje podjetje 

(50-249) 

Veliko 
podjetje 
(250+) 

Število podjetij 97.649 6.017 1.311 295
Odstotek 
podjetij 92,76 % 5,72 % 1,25 % 0,28 %

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, leto 2007 

 
Bolj skladna opredelitev velikosti podjetja z obravnavano temo pa je kvalitativna opredelitev 
Rebernika, ki temelji na treh dejavnikih (Rebernik, 1997, str. 21–22): 
 

1. Ali je podjetje v zasebni lasti in ali lastnik podjetje tudi sam upravlja 
2. Ali ga upravlja na poosebljen način 
3. Ali je tržni delež podjetja majhen in ali prevladuje v svoji panogi 
 

V nadaljevanju bom termin majhna podjetja predstavil kot podjetja, ki so v zasebni lasti in jih 
lastniki tudi sami upravljajo, jih upravljajo na poosebljen način in imajo majhen tržni delež tudi 
v svojem segmentu. 
 

1.5.2 Razlike med majhnimi in velikimi podjetji 
 
Pogosta dilema direktorjev manjših podjetij je ali ostati majhni ali povečati svoje poslovanje. 
Gale ugotavlja,, da je to razmišljanje brezpredmetno, saj je bistvo, da vedno delujejo podjetniško 
(Gale, 2006, str. 6). Prav zato je eden izmed glavnih ciljev modernih manegerjev pridobivanje 
fleksibilnosti in se približati prednostim, ki jih imajo manjša podjetja. 
 
Manjša in tudi mikro podjetja so predvsem v Sloveniji že dalj časa v ospredju proučevanja, saj 
predstavljajo dobršen del gospodarstva, so dokaj veliki zaposlovalci in predvsem ustvarjajo 
veliko dodano vrednost. S svojo inovativnostjo bistveno vplivajo na razvoj gospodarstva in 
predvsem na delovanje velikih podjetij, ki se morajo neprestano spreminjati in prilagajati 
fleksibilnejšim manjšim podjetjem. V letu 2005 je bilo več kot 99 % vseh slovenskih podjetij 
malih ali srednje velikih. 
 
Okoliščine v modernem gospodarskem okolju nudijo manjšim podjetjem veliko možnosti, saj se 
lahko specializirajo za proizvodnjo ali prodajo samo določenih proizvodov ali storitev in se tako 
osredotočajo na posamezno tržno nišo. Zato imajo manjša podjetja izjemen vpliv na gospodarsko 
rast, saj lahko izkoriščajo fleksibilnost, se povezujejo z večjimi podjetji in s tem rastejo hitreje 
(Tajnikar, 2000, str. 14). 
 
Majhna podjetja se od velikih razlikujejo v marsikaterem pogledu. Zaradi majhnosti imajo ta 
podjetja večje težave pri pridobivanju strokovnega kadra, največkrat nimajo možnosti 
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rekrutiranja specializiranega osebja in največkrat bistveno težje prihajajo do kapitala na 
finančnem trgu. Manjša podjetja nimajo specializiranih posameznih poslovnih funkcij, ampak jih 
opravlja ena oseba (Rebernik, 1997, str. 16–27). Prehod mikro podjetij k horizontalni integraciji, 
ki jo predvideva učeča se organizacija,  je v večini primerov zelo zahtevna. Razlog za to se 
skriva v dejstvu, da je zelo malo mikro podjetij hitro rastočih in predvsem inovativnih (Tajnikar, 
2000, str. 17). Predvsem pa lastniki teh podjetij ne podpirajo delegiranja vodenja kot osnovo za 
trajnostne spremembe v podjetju. 
 
 
Velika podjetja pa zaradi same velikosti bistveno težje dosežejo zadosten pretok znanja in 
inovativnost, ki pripelje do fleksibilnosti. Večja podjetja si lahko privoščijo strokovne 
svetovalce, vendar je prestrukturiranje podjetja zelo drago, zamudno in tvegano (Rebernik, 1997, 
str. 70–73). 
  
 
Tržna struktura,  tako v slovenskem gospodarskem prostoru kot v svetovnem, je sestavljena iz 
različno velikih podjetij, ki se med seboj bistveno razlikujejo. Zaradi ogromnih razlik v 
poslovanju in organizaciji dela v različno velikih podjetjih je zelo pomembno prilagoditi tudi 
strokovno literaturo. Tudi modeli učeče se organizacije so posledica težnje velikih po 
približevanju organiziranosti manjših podjetij in s tem povečanju deljenja znanja, inovativnosti 
in fleksibilnosti. 
 
 

2. UVAJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE V MANJŠA 
PODJETJA NA PODLAGI ELEMENTOV MODELA FUTURE-O® 
 
 
Model FUTURE-O® je najnovejši pristop k uvajanju učeče se organizacije v podjetje. Od 
menagerjev zahteva celostni pristop k uvajanju učeče se organizacije, od ostalih zaposlenih pa 
stimulativno udeležbo v vseh procesih s ciljem, spremeniti organizacijo v organizacijo znanja  
 (Dimovski et al., 2005, str. 123–125). Model FUTURE-O® od zaposlenih zahteva celostno 
uresničevanje koncepta in prehod proti procesni organizacijski urejenosti. V ospredje je 
postavljen psihološki in socialni vidik, ki zagotavlja še večje sodelovanje zaposlenih pri 
spremembi in uvajanju organizacije v prakso.  Model  FUTURE-O® uvaja molekularen pristop, 
za katerega je značilna povezava med vsakršno spremembo s preostalimi deli organizacije. Od 
vrhnjega managementa zahteva popolno decentralizacijo in poudarja pomen pretoka informacij v 
tako vertikalni kot horizontalni smeri. Model FUTURE-O® uvajamo s pomočjo sedmih 
elementov, ki so podrobno navedeni v nadaljevanju diplomskega dela.  
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2.1   Element 1:  postavitev temeljev za začetek procesa 
reorganizacije v učečo se organizacijo 

 
V prvi fazi uvajanja učeče se organizacije v manjša podjetja je zelo pomembno, da so vodje 
začetka procesa, v primeru manjših podjetij so to lastniki, dobro seznanjeni z modelom in 
predvsem, da si te spremembe sploh želijo. Sprva je potrebno spremeniti predvsem miselni okvir 
zaposlenih, posebej tistih, ki do sedaj niso delegirali odgovornosti. Najbolj nujen in hkrati 
najtežji del prvega elementa pa je vzpostavljanje pogojev za organizacijsko spremembo, saj se 
spremeni organizacijska struktura. Nova organizacijska struktura je, v nasprotju s klasično, 
osredotočena na interakcijo posameznika z drugimi zaposlenimi in predvsem povezljivost 
omogoča nadvlado znanja nad hierarhijo (Rozman, 2001, str. 28–29). Zaposleni so  v manjših 
podjetjih večinoma močno vezani na dosedanje delovne naloge, oz. so zaposleni dostikrat 
skeptični do sprememb. Pripadnost do podjetja je večinoma dokaj nizka, saj so manjša podjetja 
organizirana vertikalno in večinoma prevladuje prepričanje, da je vsak odgovoren samo za svoje 
delovne naloge. Nujna je celovita predstavitev delovanja učeče se organizacije celotnemu 
kolektivu, saj je kolektiv močan ravno toliko, kot njegov najšibkejši člen. V nadaljevanju je 
potrebno poskrbeti za pridobivanje pravih informacij. Direktor mora vzpostaviti takšne razmere, 
kjer uvajanje sprememb poteka nemoteno. Pomembna je osredotočenost na dva pogoja. Prvi je 
občutek varnosti, ki zaposlenim zagotavlja, da ob spremembah njihove potrebe ne bodo slabše 
zadovoljene. Drugi pa je dobiček, saj mora biti posameznik prepričan, da se mu spremembe 
splačajo (Zadel, 2001, str. 256). V tem segmentu imajo manjša podjetja prednost, saj je deljenje 
informacij bistveno lažje zaradi bližjih medsebojnih odnosov med zaposlenimi. Glavni izziv pri 
pridobivanju informacij je pravzaprav doseči stanje, kjer zaposleni zaupajo v nov sistem in 
posledično radi delijo informacije.  
 
Po seznanitvi vseh zaposlenih in doseženem konsenzu pri predlaganih rešitvah je za manjša 
podjetja priporočljivo obveščanje večjih dobaviteljev in kupcev o spremembi dosedanjih 
procesov. Razlog za to se skriva v dejstvu, da je večina manjših podjetij močno vezana na nekaj 
glavnih poslovnih partnerjev. Od njih lahko podjetje pričakuje tako pomoč pri izvedbi procesov, 
kot dodatno izmenjavo znanja in informacij, kar še pripomore h končnemu rezultatu. 
 
Manjša podjetja potrebujejo tudi krajšo analizo mehke organizacijske strukture, saj je le-ta bolj 
pomembna kot ''klasična'' organizacijska struktura. To predstavlja problem predvsem v majhnih 
družinskih podjetjih, kjer je lastnik hkrati tudi direktor, saj se že pri zaposlitvi vzpostavi dokaj 
hierarhičen odnos, ki bi se ga morali v modernem poslovanju z učečo se organizacijo izogniti. 
Torej bi bila predvsem pomembna participacija zaposlenih. 
 
Analiza procesa strateškega planiranja: 
 
Pučkov model (2008, str. 15–17) strateškega planiranja je odlična predpostavka za pričetek 
analize in prilagajanja trenutnih strateških usmeritev v katerem koli podjetju. Razdeljen je na tri 
dele. Prvi del so načrtovane predpostavke, kjer so spremembe najbolj potrebne oz., v tem delu se 
opravijo prve spremembe, za katere je v manjših podjetjih odgovoren direktor. V drugem delu, ki 
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ga je Pučko poimenoval strateško planiranje, gre za dejansko udejanjanje novih idej in rešitev, ki 
bodo podjetje pripeljale k novi usmerjenosti. V tem delu je najprimernejše sodelovanje čim več 
zaposlenih in posledično pridobivanje čim več idej. V zadnjem delu pa je bistvo kontrola 
doseženega in nadaljnji razvoj, ki je pri učeči se organizaciji bistvenega pomena. 
 
Oblikovanje strateškega tima za spremembe 
 
Določanje strateškega tima za spremembe v majhnih podjetjih pravzaprav ni nujno,  saj je zaradi 
manjšega obsega dejavnosti možno samo poslovanje analizirati dokaj učinkovito tudi prek 
posameznika ali dvojice. Najbolj smiselno bi bilo, da bi to funkcijo prevzel direktor, saj on 
najbolj pozna samo podjetje, potrebuje pa strokovno pomoč, ki doprinese objektivnost v samo 
raziskavo okolja in vzpostavitev načrtov. Objektivnost je predvsem pomembna v manjših 
podjetjih, kjer dobršen del zaposlenih predstavljajo družinski sorodniki. Saj sorodstveni odnosi 
dostikrat prevladajo nad odnosi poslovne narave, kar je za dobro analizo lahko nevarno. 
 
Ocena želenega stanja in trenutnih vrzeli v poslovanju 
 
Za oceno stanja v manjših podjetjih je zelo primeren Porterjev model verige vrednosti. Na 
podlagi modela je možno dobro analizirati odnose in povezanost podjetja s svojimi poslovnimi 
partnerji, ki so prvenstvenega pomena za uspešno prestrukturiranje podjetja (Pučko, 2008, str. 
73). S pomočjo prenovljene vizije in poslanstva podjetja pa je mogoče dokaj jasno zastaviti 
smernice razvoja v prihodnosti. Poslanstvo in vizija naj bosta razumljiva in predvsem realno 
dosegljiva. 
 
Celovito pa je  potrebno tudi analizirati vrzeli in predvsem neučinkovitosti v podjetju. Potrebna 
je celovita analiza poslovanja, ki bo s pomočjo ocene stroškov določila temeljne aktivnosti in 
stroške povezane z njimi, predvsem pa stroške, ki niso povezani z vrednostjo izdelka v očeh 
kupcev, ki bi ji bilo potrebno odpraviti. 
 

2.2   Element 2:  izgradnja podpornih okolij 
 
Drugi del implementacije učeče se organizacije v podjetje je med zahtevnejšimi, saj so potrebne 
finančne investicije v informacijsko tehnologijo, vzpostavitev socialnih mrež in odnosov, 
graditev drevesa znanja in predvsem vzpostavitev povezav med vsemi člani organizacije 
(Dimovski et. al., 2005 str. 158). V manjših podjetjih je potrebno osredotočanje na timsko 
organizacijsko strukturo. Ta je večinoma že vzpostavljena, vendar sodelovanje in prenos znanja, 
tako kot opolnomočenje, večinoma nista povsem skladna s cilji učeče se organizacije. 
Opolnomočenje Daft (1999, str. 257) deli na pet stopenj, kjer začetna stopnja predstavlja stanje 
brez pravic odločanja, zadnja pa odgovornost za celoten proces odločanja. Pri oblikovanju učeče 
se organizacije se je pomembno osredotočiti na zadnjo stopnjo kot cilj razvoja. Kot orodje za 
izboljšanje, se v literaturi omenja organiziranje rednih sestankov  za reševanje konfliktov in jih, 
če so daljši, tudi stimulativno plačati in s tem motivirati zaposlene k skupnem reševanju 
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problemov. S fizičnega vidika vzpostavitve timske organizacijske strukture je najboljša možnost 
uvedba skupnih pisarn, če je le-to mogoče, saj je direktna komunikacija med zaposlenimi 
bistveno olajšana. Tako kot pri implementaciji timskega dela, kot posebej pri uvedbi skupnih 
pisarn pa se je potrebno zavedati slabosti in se na reševanje posledic tudi pripraviti. 
  
Izgradnja zakladnice znanj 
 
Znanje predstavlja razumevanje in zavedanje, ki ga pridobimo z izobraževanjem in predvsem 
izkušnjami. Z njegovo pomočjo lahko veliko hitreje in učinkoviteje rešujemo težave, s katerimi 
smo se že ukvarjali (Kovačič & Bosilj Vuksić, 2005, str. 91). Prav zato je eden izmed ključnih 
dejavnikov pri implementaciji učeče se organizacije izgradnja zakladnice znanj in sposobnosti. 
Dokumentacija znanja pomeni znanje prepoznati, ga dokumentirati in oblikovati v urejeno in 
razumljivo obliko, ki omogoča hiter dostop vsem zaposlenim (Kešeljević, 2005, str. 7) Tudi 
tukaj imajo majhna podjetja prednost, saj stroški za zbiranje informacij, potrebnih za zakladnico, 
niso veliki. Za manjša podjetja je izjemnega pomena, da vsi zaposleni vejo in si delijo prav vse 
izkušnje in znanje. Predvsem je potrebno s sestanki in timskim delom izkoristiti vsa znanja, ki do 
sedaj niso bila izrabljena. Saj ta znanja pridejo v ospredje, ko ima nek zaposleni proste roke v 
določenem projektu, oz. ve, da lahko kreativno razmišlja in uporabi vsa svoja znanja  ter projekt 
izpelje do končnega cilja. Za vodje je bistveno zavedanje o pomembnosti implicitnega znanja v 
vseh segmentih uvajanja učeče se organizacije. 
 
Zagotovitev podpore informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
 
Zagotovitev podpore odločanju prek informacijske tehnologije in ostalih zahtevnejših 
informacijskih rešitev v manjših podjetjih niso priporočljive, saj so stroški implementacije 
sistemov večinoma previsoki v primerjavi z učinkom, ki ga doprinesejo. Za lažje izvajanje 
začrtanih rešitev so za manjša podjetja primerni nezahtevni sistemi kontrole učinkovitosti 
posameznikov in podjetja kot celote. V začetni fazi je potrebno izdelati analizo rezultatov in 
predlog želenih stanj, jih razčleniti po nalogah in informirati zaposlene o ciljih. Smiselno je 
razdeliti podjetje na manjše profitne centre, ki omogočajo lažjo zaznavo rezultatov za posamezne 
zaposlene. Ker pa samo finančni vidik poslovanja ni dovolj, je priporočljivo tudi analiziranje 
mehkih dejavnikov poslovanja – predvsem odnose s poslovnimi partnerji in strankami. 
 

2.3   Element 3:  oblikovanje celovite strategije in indetifikacija 
strateških ciljev  

 
Vsako – tudi manjše podjetje –  mora imeti dobro izoblikovane cilje, vizijo in poslanstvo, saj je 
le-to osnova za nadaljnji razvoj in sledenje trgu. V prvi fazi pa je potrebno že izdelani viziji in 
poslanstvu prilagoditi strateške cilje. Ti strateški cilj so v velikem številu manjših podjetij sicer 
postavljeni, vendar premalo poudarjeni. Namreč, dobro postavljena vizija in poslanstvo, 
predstavljata samo osnovo, strateški cilj pa udejanjanje, ki je najpomembnejše. Pri vseh ciljih pa 
je problematično seznanjanje in strinjanje zaposlenih z idejami, ki jih ti programi predstavljajo. 
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Sodelovanje zaposlenih je odvisno od njihove presoje določenega cilja in strinjanja z 
usmeritvijo. Zaposleni, ki se s strateškimi cilji strinjajo in v realizaciji le-teh lahko prepoznajo, 
tako sebe, kot izboljšano stanje za celotno podjetje, lahko bistveno boljše pripomorejo k 
implementaciji ciljev v prakso, kot tudi določanju samih ciljev. Izpostavil bi tudi problem 
prehoda strateških ciljev na taktične cilje in predvsem operativne plane. Saj veliko predlogov v 
podjetjih ostane v obliki strateškega cilja in ne preide v taktični plan, kar je za podjetje zelo 
slabo, saj se šele v taktičnem planu izoblikujejo procesi in aktivnosti, ki tak strateški cilj 
uresničijo.   
 
V duhu učeče se organizacije je dobra rešitev te problematike v manjših podjetjih določitev tima, 
ki bi se ukvarjal s implementacijo oz. s taktično uresničitvijo strateških ciljev v poslovanje. 
Glavna prednost te odločitve je prenos odgovornosti za udejanjanje načrtov na več 
posameznikov, tako se  izognemo centraliziranemu planiranja, saj le-ta velikokrat ni v skladu z 
željami zaposlenih in tudi z interesi podjetja. Predvsem pa je potrebno vzpodbujati zaposlene k 
samostojnem planiranju kot vsakdanji dejavnosti. Posameznik težko pozna procese in stanje v 
vseh delih podjetja, zato je potrebno zaposlene spodbuditi, da vsak zase postavi svoje cilje, 
skratka, da se planiranje decentralizira.  

2.4    Element 4: proces vodenja pri oblikovanju klime za širjenje 
organizacijskega znanja 

 
Vodenje prestavlja sposobnost vplivati na sodelavce, jih spodbujati in usmerjati k želenim ciljem 
podjetja kot celote (Možina, 1996,  str. 91). V tem koraku se je potrebno osredotočiti na lastnosti, 
ki bi jih morali imeti vodje timov oz. procesov v podjetju in kakšne značilnosti mora imeti 
direktor majhnega podjetja za učinkovito vodenje. 
 
Predvsem je pomembno vzpostaviti participativni stil vodenja. Participativno vodenje zahteva od 
vodilnih prenos svojih pristojnosti na druge osebe horizontalno ali na zaposlene na nižjih 
organizacijskih ravneh (Gotiša, 1996, str. 34). Direktor mora pri kontroliranju sodelovati s 
celotnim timom. Dober vodja je tisti, ki ne potrebuje več kontroliranja, saj so zaposleni 
motivirani in se kontrolirajo sami. Po mojem mnenju bi morali vrhnji managerji v podjetjih 
strmeti k temu cilju, saj klasična kontrola, ki je bila značilna za vertikalne organizacije, ne 
spodbuja zaposlenih k inovativnosti kot osnovi za pridobivanje konkurenčne prednosti. Vendar 
pa je do tja težka pot, saj klasični direktorji – v primeru manjših podjetij največkrat tudi 
ustanovitelji in lastniki –  težko prepustijo vodenje drugim oz. se težko odrečejo avtoriteti in 
sprejemanju ključnih odločitev. Ko zaposleni dobi proste roke pri izpeljavi določenega projekta 
ali še bolje, proste roke pri izvajanju svojega dela, takoj začuti večjo pripadnost podjetju oz. se 
bolj potrudi, da te cilje tudi doseže. Tukaj je predvsem pomembno, da zaposleni poznajo vizijo, 
poslanstvo in predvsem strateške cilje in da le-te tudi podpirajo. Predvsem pa se morajo te 
spremembe opaziti tudi v organizacijski strukturi oz. pri manjših podjetjih, pri nalogah 
posameznikov. Vse se mora dogajati v okviru horizontalnih povezav, delu v skupinah in delu v 
timih, saj le tako lahko zaposleni izrazijo sebe in svoje znanje.  
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V podjetju je potrebno poskrbeti za čim večjo komunikacijo, saj znanje posameznikov pri 
delovanju tima ni le posamezno znanje, ampak se poenoti v skupno znanje celotne skupine, ki je 
večje kot vsota posameznih znanj. Prav zato je komunikacija bistven del znanja organizacije kot 
celote. Potrebno je vzpodbujati neformalno komunikacijo oz. druženje zaposlenih. Jasno pa 
morajo formalni kanali še vedno obstajati, saj lahko pomanjkanje formalnosti tudi škodi samemu 
poslovanju. Zelo izrazite težave se kažejo v manjših družinskih podjetjih, kjer lahko neformalni 
odnosi prevladajo in s tem povzročajo nezaželena trenja med vsemi zaposlenimi. Zasuk iz 
vertikalne komunikacije, ki opozarja na obstoj vertikalne organizacijske strukture, k horizontalni, 
je bistvenega pomena. V manjših podjetjih sama fizična komunikacija med zaposlenimi 
večinoma ni onemogočena, imajo pa podjetja še vedno težave pri prehajanju informacij med 
posamezniki in prav to komuniciranje oz. pretok pomembnih informacij je potrebno vzpodbuditi 
s kolektivnimi sestanki, ki bi bili namenjeni komunikaciji in usklajevanju pogledov na ideje 
zaposlenih in formiranje ciljev ter planov.  
 
Za izvajanje večjih sprememb bi se moralo podjetje osredotočiti na ravnanje z ljudmi pri delu, 
saj se je potrebno zavedati, da so prav ljudje oz. zaposleni v podjetju največji kapital, ki ga 
podjetje premore in da je fluktuacija zaposlenih predvsem na višjih delovnih mestih zelo draga, 
predvsem  zaradi  tacitnega znanja, ki ga je nemogoče nadomestiti, oziroma nadomestitev traja 
zelo dolgo. Človeškega kapitala si organizacija ne more lastiti, saj je močno povezan s 
posamezniki in njihovim znanjem (Kešeljević, 2004, str. 47). 
 
Predvsem je potrebno poudariti, da je denar sicer zelo dober motivator, ni pa edini.  Bolj 
pomembno je počutje zaposlenih na delovnem mestu, saj tam preživijo zelo veliko svojega 
življenja. In če jih to delovno mesto dopolnjuje in so z njim zadovoljni, so lahko precej bolj 
motivirani  kot delavci, ki so dobro plačani in ne marajo svojega delovnega mesta. Razlogov za 
to pa je več. Rad bi izpostavil to, da morajo zaposleni čutiti, da so spoštovani oz., da njihova 
beseda nekaj šteje. Prav tako je potrebno vzpodbujati in denarno nagraditi inovacije. Še boljša 
motivacija ob inovacijah pa bi lahko bila samostojna izpeljava celotnega projekta, kar zaposlene 
še dodatno motivira. 

2.4.1 Model motiviranja zaposlenih v manjšem podjetju 
 
Motivacija je proces, ki se dogaja v posamezniku po naravnih zakonitostih, ga ne znamo v celoti 
pojasniti in ima dve pomembni lastnosti: smer in intenziteto. Rezultat motivacije je pričakovanje 
in zadovoljstvo, če se ta cilj uresniči (Lipičnik & Možina 1993, str. 44–45). Zaradi pomembnosti 
motivacije sem predstavil kombinacijo različnih modelov motiviranja, ki so uveljavljeni v 
strokovni literaturi in so tako primerni in nujni pri uvajanju učeče se organizacije v manjša 
podjetja. 
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Direktor podjetja naj zaposlenim poleg denarnih nagrad in vzpodbud ponudi tudi ostale 
ugodnosti: 
 

1. Skupno oblikovanje strategije in vizije podjetja, ki je vsem sprejemljiva in jo vsi 
zaposleni želijo doseči 

2. Seznanjanje zaposlenih z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji podjetja in nudenje 
zaposlenim možnost , da nanje vplivajo 

3. Nudenje brezplačnih oz. subvencioniranih možnosti za samostojno izobraževanje in 
organizirati delavnice in seminarje za skupno izobraževanje 

4. Spodbujanje timskega dela in opolnomočenje vseh zaposlenih 
5. Spodbujanje sodelovanja med zaposlenimi in med zaposlenimi in direktorjem 
6. Spodbujanje in nagrajevanje predlogov za izboljšanje trenutnega stanja v podjetju 

 
Za uspešno implementacijo učeče se organizacije v prakso je bistvena natančna razdelitev 
delovnih nalog, kjer posameznik ob vsaki situaciji lahko odloča samostojno in ne potrebuje 
konstantnih potrditev nadrejenega. Paziti pa je potrebno na delitev delovnih aktivnosti z visoko 
vrednostjo motivacije od tistih z nizko. V večjih podjetjih je potrebna dokaj natančna 
sistematizacija delovnih mest in   ta korak  predstavlja vsakodnevno rutino. V manjših podjetjih 
pa celotne oddelke predstavlja posameznik, zato naj direktor poskrbi za delitev nalog med 
posamezne zaposlene s pomočjo določenih ključev. Na podlagi te ločitve se odločimo za: (1) 
poenostavitev nalog posameznega delovnega mesta, (2) rotacijo nalog, (3) povečanje števila 
motivacijskih nalog na posameznem mestu (Dimovski et al., 2005, str. 257). Bistveno pa je, da 
nekako uravnotežimo vsa delovna mesta, da imajo zaposleni enake možnosti pri 
samouresničevanju. Obenem pa je večinoma v teoriji bistveno bolje, da imajo zaposleni več 
težjih  kot pa lažjih nalog. 
 
Obogatitev delovnih mest učinkuje kot dodatno močno motivacijsko sredstvo. Zaposleni na 
obogatenem delovnem mestu ima nadzor nad viri, odloča o načinu dela, osebnostno raste in si 
sam postavlja ritem dela. Ob tem pa mora zaposlenim vodja nuditi: (1) informacije o poslovnih 
rezultatih podjetja, (2) znanja in spretnosti, ki pomagajo pri odločanju, (3) moč, da sami 
sprejemajo odločitve, (4) nagrade na podlagi uspeha celotnega podjetja. 

 
Dimovski (et al., 2005, str. 258) opisujejo dve možnosti delegiranja moči zaposlenim; 
1. Prenesemo celotno odgovornost za prevzemanje odločitev in tveganja na zaposlene  
2. Spodbujanje zaposlenih, da iščejo nove rešitve, vendar manager na koncu odloči o smiselnosti  
Bistvena razlika je v prevzemu tveganja zaposlenih in zato mora biti temu primeren tudi sistem 
nagrajevanja. Pri prvi različici je nujno, da imajo zaposleni variabilen del plače, pri drugi pa je 
sicer lahko plača variabilna, vendar je z vidika podjetja boljše, da se nudi zaposlenim nagrado za 
dobro izpeljane dosežke. 
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2.4.2 Nagrajevanje uspešnosti 
 
Zavedanje, da je uspešnost posledica sposobnosti in zavzetosti posameznih zaposlenih, je 
pomemben del celovitega sistema plač in nagrajevanja in s tem spodbujanja njihove notranje 
motivacije. Osnovna zahteva je, da želimo biti uspešni in na tem tudi gradimo organizacijsko 
kulturo, v kateri uspešnost cenimo in napake razumemo  kot priložnost za izboljšavo. 
Sestavine sistema plač v manjšem podjetju (Dimovski et al., 2005, str. 259): 
 

1. Vlaganje v zaposlene in njihovo izobraževanje 
2. Napredovanje po poklicni poti 
3. Skupna vizija in vrednote 
4. Plača sestavljena iz osnovnega plačila, plačila po uspešnosti in ugodnosti 
5. Priznavanje uspehov in odpuščanje napak 
6. Usmerjenost k ljudem 
7. Odprto komuniciranje 
8. Zaupanje v zaposlene 
 

2.4.3 Implementacija sistema motiviranja v manjše podjetje 
 
 
V prvem delu se na podlagi aktivnosti, ki so dodeljene zaposlenim in celotne organizacijske 
strukture, ki naj bi se prelevila v mrežno, odločimo za sistem plačevanja, kjer je del plače ves čas 
variabilen. Zaposleni sami iščejo nove načine za poslovanje in so pri tem motivirani z 
variabilnim delom plače. Težavno pa je pravično določiti višino plač in lestvico, kako se bo ta 
variabilni dodatek dodeljeval. 
 
Ker je mesečno pregledovanje poslovnega izida časovno preveč zahtevno,  predlagam poslovno 
leto razdeliti na štiri dele, torej bi se dodatki postavljali vsake tri mesece.  
 
Osnovna merila 
 

1.  40 %    poslovi izid v primerjavi s prejšnjim letom.  
 

2.  20 %    vse aktivnosti, za katere je zaposleni zadolžen, so opravljene enako ali bolje kot 
v prejšnjem obdobju.  Zaposlenim je predstavljana shema aktivnosti in shema organizacijske 
strukture, kjer so zabeleženi vsi procesi, za katere je posameznik odgovoren. Ob koncu 
tretjega mesečnega obdobja vsak zaposlen odda krajše poročilo o aktivnostih, končna 
odločitev o uspešnosti pa je v rokah direktorja. 

 
3.  20 %     uvajanje novih rešitev oz. priložnosti.  V poročilu  zaposleni opiše noviteto, ki jo 
je uvedel oz. jo namerava izpeljati. Za dodatek se štejejo vse stvari, ki povečujejo 
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produktivnost, izboljšujejo prodajo, nudijo nove poslovne priložnosti in povečujejo 
komunikacijo med zaposlenimi. 

 
4.  20 %     aktivno sodelovanje na sestankih.  Sestanki bistveno pripomorejo k usklajenosti 
tima in k odprtosti komunikacije, zato predlagam redne mesečne sestanke o poslovanju, 
težavah in splošnem pogovoru o poslovanju. Bistvo je moto ''vsi vemo vse'', kar izboljša 
samo produktivnost in željo zaposlenih po delu. Na sestankih je potrebno omogočiti 
dodajanje točk dnevnega reda, vendar se je teh točk potrebno držati. Torej vsak zaposlen 
lahko predlaga točko na dnevnem redu. Prav tako je potrebno paziti na nesoglasja, ki jih je 
potrebno preprečiti že takoj na začetku sestanka. Da se bo na teh sestankih aktivno 
sodelovalo in da bo tudi predlogov za dnevni red dovolj in da bodo produktivni,  je dobro, da 
se tudi glede na doprinos k vrednosti sestanka zaposlene nagradi. 

 
Torej variabilni del plače bi bil sestavljen po teh utežeh. Naslednja pomembna odločitev je 
odločitev o višini variabilnega deleža v plači zaposlenih. 
 
Po uveljavljenih pravilih postopnega prehoda na učečo se organizacijo predlagam, da se uvede 
enoletno prehodno obdobje, kjer variabilni del plače predstavlja 20 % celotnega zneska. Ob 
uspešnem sprejetju in strinjanju zaposlenih  se lahko tudi prej poveča del variabilne plače na  
30 % ali celo več. Cilj je motivirati prav vse zaposlene in doseči stopnjo, kjer variabilen del 
plače presega 40 %. 
 

2.5   Element 5: oblikovanje in implementacija učeče se organizacije    
 
Oblikovanje in predvsem implementacija učeče se organizacije v podjetje je jedrni element 
vzpostavitve modela. Implementacija je tista,  ki je nujna za izboljšanje poslovnih izidov v 
praksi. V tem delu mora podjetje dosedanje analize, strateške cilje, plane in ugotovitve 
implementirati v prakso. Pri implementaciji se izrazi vse znanje oz. ugotovitve, ki smo jih že 
spoznali v dosedanji pripravi same učeče se organizacije. Postavitev delovanja v prakso 
predstavlja najzahtevnejši projekt, saj so delavci predvsem v manjših podjetjih relativno  
nenaklonjeni spremembam, zato je zelo pomembno, da se uvajanje v prakso začne postopno in z 
visoko podporo zaposlenih. Zaposlene je treba dobro izobraziti in prepričati, da je učeča se 
organizacija tisto,  kar podjetje potrebuje za rast in preživetje. Podrobno je potrebno predstaviti 
ideje in prednosti tega novega modela organiziranosti. Obenem pa ne smemo pozabiti tudi na 
slabosti, ki jih organizaciji prinaša. To so predvsem zmanjšana produktivnost dela pri rutinskih 
nalogah, katere je potrebno celovito opisati in se prepričati, da jih bodo zaposleni še vedno 
opravljali učinkovito. 
 
 
Implementacijo zastavljenih ciljev v prakso se začne prek postopnega opolnomočenja delavcev. 
Opolnomočenje delavcev izpeljemo s pomočjo točno določenih nalog za vsakega zaposlenega. 
Te naloge se med seboj prepletajo in povezujejo brez nujne potrditve nadrejenih. Naloge je 
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potrebno določiti s pomočjo modela za delitev nalog na glavne in stranske. Nujno pa je 
zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema ob enakomerni razporeditvi delovnih nalog na 
posameznike. V tej fazi so nujno potrebni sestanki in zapis obstoječih delovnih nalog ter 
nadaljnje  izoblikovanje novih delovnih nalog s pomočjo participativnega vodenja. Participativno 
vodenje zahteva od vodilnih prenos svojih pristojnosti na druge osebe horizontalno ali na 
zaposlene na nižjih organizacijskih ravneh.  (Gotiša, 1996, str. 34) 
 
Pred samim začetkom je potrebno voditi sestanke v duhu skupnih interesov in se prepričati, da 
zaposleni razumejo strategije in v manjših podjetjih predvsem taktične cilje za bodoče 
poslovanje. Naloge posameznikov, ki na koncu izpolnjujejo taktične cilje, pa se razporedi po 
posameznem delovnem mestu s pomočjo opisa in sheme povezovanja z ostalimi zaposlenimi. 
 

2.5.1 Delitev delovnih nalog 
 
 
Bistvena razlika je v specializaciji delovnih mest. Vsak zaposleni bo prevzel točno določeno 
aktivnost, ki je glavna, torej dodaja k vrednosti, poleg  dodatnih podpornih, ki so potrebne za 
nemoteno delovanje. Glavna prednost bo, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s tem, kdo je 
odgovoren za kakšno dejavnost in predvsem, kje dobiti pravo informacijo in znanje o določenem 
problemu. Prav tako se s takim načinom organiziranosti izognemo podvajanju delovnih nalog in 
bistveno povečamo produktivnost izvajanja osnovnih aktivnosti. Cilj je razviti sistem, kjer vsak 
zaposleni v vsakem trenutku in ob vsaki situaciji zna pravilno reagirati. 
 
Prodaja    
 
Na delovnem mestu v komerciali prihaja do dokaj velikih sprememb oz. zaposleni dobijo 
bistveno večje odgovornosti. Iz priloge D je razvidno, da je glavni cilj  povečanje prodaje, ki pa 
se deli na podporne cilje (novi kupci, povezovanje s partnerji, pospeševanje prodaje …).  
Bistvena je sprememba v komuniciranju. Komercialist prodajalec je v celoti odgovoren za 
povečevanje obsega prodaje in razlike v ceni. Stremi k sodelovanju s kupci in vzpostavljanju 
dolgoročnih pogodb, znotraj podjetja pa tesno sodeluje z nabavno funkcijo za usklajevanje zalog, 
funkcijo trženja s ciljem pospeševanja prodaje in predvsem z maloprodajno funkcijo. Poveča se 
sodelovanje na področju financiranja, zato je potrebno usklajevanje tudi z računovodstvom. 
Bistveno je, da je prodaja bolj agresivno naravnana in usmerjena k dolgoročnem sodelovanju 
tako z zaposlenimi kot s posameznimi kupci. 
 
Nabava  
 
Pri delovnem mestu nabave je bistvena specializacija. V prilogi E so opisane nove naloge in 
povezave z ostalimi zaposlenimi v podjetju. Torej bo imel nabavnik nalogo čim boljšega 
sodelovanja z dobavitelji in zaposlenimi. Tukaj je bistveno, da se z dobavitelji zgradi dolgoročno 
sodelovanje in da se neprenehoma usklajuje cene. Prav tako je zelo pomembna naloga skušati s 
pomočjo dolgoročnih pogodb tudi vplivati na ceno. Zahtevana sprememba pa je načrtovanje 
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uvozov in pridobitev. Z usklajevanjem se izdela trimesečni plan dobav, ki bi moral biti usklajen s 
poslovnimi prihodki in dovolj točen, da bi na podlagi tega plana lahko sodelovali z bankami za 
lažje financiranje zalog. Prav tako je pomembno sodelovanje s prodajo, kjer je enako potreben 
razvoj plana prodaje zaradi usklajevanja ročnosti kreditov. Ročnost kreditov se usklajuje tudi s 
trženjem in trgovino, saj le-ti bistveno vplivajo na stanje zalog. 
 
Vodja trgovine – maloprodaja  
 
Cilj sprememb na mestu maloprodaje je popolna odgovornost za maloprodajo. Na začetku 
trimesečnega obdobja je potrebno predložiti plan prodaje, vključno z načrtovanimi akcijskimi 
izdelki, da se vse lahko načrtuje s finančnega vidika in predvsem načrt primerja z uresničitvijo 
prodaje. Prav tako skupaj z odgovornim za trženje sodeluje na  operativnem organiziranju 
promocijskih aktivnosti. Iz priloge G je razvidna povečana odgovornost tudi na poročanje o 
nabavi in prodaji posameznih artiklov in skupaj s trženjem za strateško postavitev artiklov na 
prodajne police. Bistvena je realna določitev internih cen v podjetju za lažje ocenjevanje 
uspešnosti vodje trgovine. 
 
Trženje, podpora za spletno stran  
 
Trženje v manjših podjetjih večinoma opravlja direktor oziroma komercialisti. V dobi vse 
hitrejšega razvoje je s področja sledenja trgu smotrno razmisliti o trženju kot samostojni funkciji 
tudi v manjšem podjetju.. Bistveno je, da se s pomočjo tržnih prijemov ocenjuje bodoče 
povpraševanje in predvsem pospešuje prodajo s pomočjo manipulacije cen in novih izdelkov. V 
prilogi I je razvidno, da bo moral tržnik zagotoviti podatke za nabavo in usmerjati pospeševanje 
prodaje. Vse skupaj pa je potrebno združiti oz. usklajevati s ponudbo prek spletne stran. Pod 
trženjem se predvideva organizacijo promocij, sejmov in vseh podobnih aktivnostih, ki višajo 
vrednost blagovnih znamk v očeh kupcev in na podlagi pobranih podatkov iz teh prireditev se 
izdela oceno povpraševanja. Prav tako je pomembno bistveno boljše poznavanje kupcev, torej 
analiza preteklih nakupnih odločitev kupcev, predvsem v veleprodaji in na podlagi zbranih 
podatkov nuditi podporo usklajevanju nabave s prodajo. 
 
Računovodstvo – Finančna funkcija  
 
V prilogi H je opisana smer spremembe v Računovodstvu, ki se pravzaprav spremeni v finančno 
funkcijo. Predvsem se povečajo analitične naloge, kot tudi samo usklajevanje in sodelovanje z 
nabavo, prodajo in trženjem. Finančnik skrbi za predložitev in primerjave predhodnih poslovnih 
izidov s tekočimi in s tem nudi podlago za variabilni del plače. Prav tako pa je potrebno bistveno 
večje sodelovanje z bankami,  saj  je možno ob razširitvi funkcije s pravilnimi finančnimi 
odločitvami na podlagi plana trženja, nabave in prodaje izboljšati poslovanje. Predvsem se 
poveča možnost za kratkoročno kreditiranje zalog in s tem izogibanje likvidnostnim težavam.  
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Skladiščnik  - logistika  
 
Skladiščnik bi bil v celoti odgovoren za delovanje skladišča in s tem za poročilo o usklajenosti 
zalog, dobav in odpreme, kar lahko natančno ugotovimo iz priloge F. Bistvena odgovornost pa je 
za stanje zalog. Skladiščnik bo odgovoren za predložitev planov o zmanjševanju zalog, ki bodo 
podlaga trženjskim aktivnostim. Prav tako je odgovoren za celoten potek odpreme, torej iskanja 
optimalnih logističnih aktivnosti. Zato se funkcija skladiščnika prelevi v funkcijo logistike, torej 
načrtovanja prodajnih poti. 
 
Skupna značilnost vseh sprememb v novem delovanju podjetja je pravzaprav premestitev 
rutinskih nalog direktorja med zaposlene. S tem se lahko direktor posveti povsem novim 
nalogam, naravnanemu širjenju podjetja in obenem pridobiva bistveno boljše informacije o 
delovanju podjetja. 
 
Bistvenega pomena je pripravljenost direktorja na sodelovanje, saj opolnomočenje pomeni 
prenos odgovornosti, ki jo prenese na zaposlene in jim mora pri tem 100 % zaupati, saj če ni 
pravega zaupanja, lahko zaposleni kaj hitro izgubijo zaupanje v učečo se organizacijo oz. v 
organizacijske spremembe. Predvsem direktorji ne smejo pozabiti, da morajo biti vzgled vsem 
zaposlenim in morajo delati na odnosih med zaposlenimi, saj to močno vpliva na uspešnost 
poslovanja v timih. Tim je lahko sestavljen iz vodilnih strokovnjakov, vendar,  če si ti ne zaupajo 
med seboj in če le-ti ne ujamejo končnega rezultata, bo  za direktorje nesprejemljivo. Vse skupaj 
pa mora biti nujno podkrepljeno z nagradami, ki si jih lahko posamezniki prislužijo. Te nagrade 
(predvsem denarne) morajo biti jasno definirane, saj lahko ob subjektivni določitvi o nagradah 
pride do trenj med zaposlenimi. 
 
Pretok informacij oz. delitev znanja kot jedrna aktivnost v učeči se organizaciji zahteva ogromno 
pozornosti predvsem pri uvajanju. Tudi tukaj lahko prihaja do ogromnih težav. Zaposleni si 
morajo med seboj zaupati, predvsem pa morajo biti pripravljeni pomagati eden drugemu. Za 
dosego takih pogojev pa je potreben čas in strateško usmerjeno delo. Smiselna oz. zelo 
dobrodošla je tudi pomoč psihologa, ki bi lahko posameznike zbližal med seboj in jim predstavil 
prednosti komuniciranja. Sicer pa imajo manjša podjetja v tem pogledu precejšno prednost pred 
velikimi podjetji, saj je kolektiv majhen in samo okolje oz. fizična zgradba poslovnih prostorov 
ponavadi omogoča dobro sodelovanje.  
 

2.6.  Element 6: spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje 
dosežkov  

 
Kontrola aktivnosti je bistven sestavni del uvajanja učeče se organizacije in vseh sprememb v 
katero koli podjetje. Zahteva kontrolo dosedanjih akcij in poteka razvoja. Če je v preteklosti 
kontrola temeljila na birokratskih postopkih, nadzoru zaposlenih, vplivanju na njihove akcije in 
hierarhiji avtoritete, je moderna oblika kontrole osnovana na zaupanju, kulturnih vrednotah in 
skladnostjo miselnosti posameznika z organizacijskimi cilji (Penger, 2001, str. 116). 
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Predvsem je potrebno začrtati smernice razvoja v prihodnosti. Osredotočiti se na trend 
decentralizacije in opolnomočenja zaposlenih, saj je le-to jedro spremembe. Zanimajo nas 
spremembe znotraj in zunaj podjetja in primerjava teh sprememb na različne tako finančne kot 
predvsem nefinančne načine. Potrebna je osredotočenost na jedrne aktivnosti, ki so bistvenega 
pomena za preživetje podjetja in primerjave le-teh z najboljšimi praksami zunaj podjetja. S 
pomočjo benchmarkinga lahko podjetje primerja svoje finančne kazalce in ugotavlja, kateri 
nefinančni kazalci najbolj ustrezajo podjetju, težava pa je v dejstvu, da je večina mehkih 
kazalnikov prirejena velikim podjetjem in zato manjša podjetja le-te še težje uvajajo. Zaradi 
manjšega obsega poslovanja in pričakovanega dobrega sodelovanja zaposlenih lahko mehke 
kazalnike ocenjuje direktor na podlagi rednih sestankov in sprememb v odnosih.  
 
V začetni fazi kontrole rezultatov oz. izboljšanja poslovanja nagrajujemo zaposlene tudi za 
manjše spremembe, ta izboljšanja pa so jasno predstavljena zaposlenim, kar še zviša podporo in 
integracijo organizacije znanja. Ob ugotovitvi uspešnosti pri uvajanju učeče se organizacije je 
smotrno zvišati variabilen del plače in usklajeno s finančnimi zmožnostmi povečati celoten 
dohodek, kar dodatno vzpodbudi zaposlene k še večjem sodelovanju. 
 
Največjo pozornost direktorja pa zahteva delovanje tima na podlagi začrtanih nalog. Opravljanje 
nalog je potrebno neprestano kontrolirati in popravljati z namenom optimalne izrabe časa in 
znanja zaposlenih. 
 

2.7  Element 7: zasidranje sprememb v podjetju in širitev koncepta 
učeče se organizacijske arhitekture  

 
  Ko nam enkrat uspe vzpostaviti kulturo nenehnega učenja in prenašanja znanja za 
organizacijske uspehe, je potrebno zagotoviti širitev idej učeče se organizacije še v naprej. Saj  
zgraditev kulture, kjer si zaposleni zaupajo in se spoštujejo,  zagotavlja bistveno večjo verjetnost, 
da bodo zaposleni zadovoljni in da podjetja ne bodo zapustili. (Zupan, 2001, str. 102). Nikdar ne 
smemo zaspati, kar pomeni, da se mora podjetje nenehno razvijati in prilagajati. To miselnost 
morajo zaposleni sprejeti in jo gojiti še vnaprej. Bistvena pa je podpora direktorja, ki mora 
vztrajati pri zastavljenih ciljih in procesih in predvsem  vztrajati pri nagrajevanju izboljšav.  
Doseči in ohraniti je potreben miselni okvir,  ki bo pripomogel k popolni odstranitvi ovir pri 
pretoku komunikacije in s tem ovir pri delovanju podjetja. 

 

SKLEP 
 
Skozi zgodovino je bilo izdelanih mnogo različnih teoretičnih osnov za popolno delovanje 
organizacije. Le-te so se spreminjale v smeri organske horizontalne naravnanosti. Učeča se 
organizacija je kot zadnji razvojni korak povsem horizontalna organizacija, ki temelji na znanju. 
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Model FUTURE-O® predpostavlja implementacijo učeče se organizacije na podlagi sedmih 
elementov, ki pa jih ni potrebno uvajati po opisanem vrstnem redu. Bistvo pa je prilagoditev 
organizacije razburkanim razmeram na trgu. Le-to lahko dosežemo z investicijam v intelektualni 
kapital posameznika in povezovanje posameznikovega kapitala preko odprtih komunikacijskih 
poti do končnega cilja – organizacije znanja. 
 
Organizacija znanja je zelo pomembna tudi v manjših podjetjih, kjer managerje predstavljajo 
direktorji, ki so ponavadi tudi ustanovitelji in lastniki podjetja. Za uspešno uvajanje učeče se 
organizacije pa je osnovna predpostavka odnos direktorjev do spremembe modela 
organiziranosti. Le-ta mora podpirati spremembe in predvsem sprejemati delegiranje vodenja in 
opolnomočenje zaposlenih kot pozitivno. Po moji predstavi direktor manjšega podjetja,  ki deluje 
po principu učeče se organizacije dejansko samo še vrši kontrolo in je tisti, ki zaposlenim nudi 
pomoč pri izvajanju delovnih nalog. Klasične naloge direktorja, kot so strateško in taktično 
planiranje,  postanejo predmet sodelovanja in usklajevanja znotraj tima vseh zaposlenih. Taktični 
cilji in operativno delovanje podjetja pa je v celoti prepuščeno zaposlenim. 
 
Na podlagi te ugotovitve sem opisal specifike uvedbe učeče se organizacije v manjše podjetje na 
podlagi elementov modela FUTURE-O®. Elemente sem uskladil s potrebami in drugačnostjo 
manjših podjetij. Največ pozornosti sem posvetil obravnavi četrtega elementa, kjer sem opisal 
model motiviranja zaposlenih, ki olajšuje prehod na organizacijo znanja. Dejansko uvedbo učeče 
se organizacije pa sem  podrobno obravnaval s pomočjo shem, ki vsakemu zaposlenemu 
določajo natančne delovne naloge in natančno določajo načine sodelovanja in povezovanja z 
ostalimi zaposlenimi. Krog delovnih aktivnosti lahko predstavlja osnovo za praktični preizkus v 
katerem koli manjšem podjetju, ki po velikosti ustreza obravnavanem teoretičnem modelu. 
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