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UVOD 

Poslovno in človeško delovanje sta se združila v eno. Nahajamo se v času, ko se hitrim 

spremembam ne moremo več izogniti. Tako je naša prihodnost postala popolnoma negotova 

in vse manj predvidljiva. Organizacije se vsakodnevno nahajajo v težjih situacijah, saj je 

konkurenca vsak dan bolj neizprosna. Na drugi strani pa so kupci, ki imajo vsakodnevno 

nove zahteve in druge pritiske, ki nastajajo v širšem zunanjem okolju.  

Vsaka organizacija se mora hitro odzivati na priložnosti in nevarnosti v poslovnem okolju, 

če želi ostati konkurenčna na trgu. Zavedati se je potrebno tudi tega, da je priložnosti 

potrebno hitro odkrivati in jih pretvoriti v poslovni uspeh, medtem ko se je nevarnostim 

potrebno spretno izogniti in s tem zmanjšati tveganje. Če povzamem, organizacija se mora 

zelo hitro prilagajati trgu, na katerem deluje, prihajajoče spremembe je potrebno znati dobro 

predvideti in s tem načrtovati dobre dolgoročne cilje in strategije. Najpomembnejša pa je 

zagotovitev dobrega vodenja in ustreznega kadra, ki je pripravljen na nenehna dodatna 

izobraževanja in usposabljanja, da se lahko uvedejo novosti na področju strategije in ciljev 

v podjetju. 

Koncept organizacijski dizajn v podjetju je od prve vpeljave izjemno napredoval, pri čemer 

se ga organizacije poskušajo čedalje bolj zavedati. Potrebno se je poglobiti v pojem, kaj 

organizacija sploh je, in razložiti, da gre za večplastni, kompleksni pojav, čeprav ga različni 

avtorji opredeljujejo različno. 

V magistrski nalogi bom opisala uporabo modela po Burtonu, Obelu in Hakonssonu v 

izbranem podjetju. Predstavila bom, kako mora konkretno podjetje na trgu hitro sprejemati 

spremembe o odločitvah, da jih konkurenca ne zasenči ali celo prehiti. Opredelila bom, v 

čem je moč podjetja, da lahko ostane vodilno podjetje v svojem poslovnem okolju, kdo bi 

moral poskrbeti za konkretne spremembe v podjetju, kaj bi bilo potrebno narediti in kdaj je 

pravi čas v podjetju za takšne spremembe. Model bom najprej predstavila teoretično, in sicer 

zastavljene korake v zaporedju, kot si morajo slediti. Nato bom najpomembnejše izsledke 

teorije zbrala in predstavila na konkretnem izbranem podjetju. Opredelila bom posamezne 

korake in na koncu podala rešitve, da bi konkretna organizacija temeljila na dobrih 

spremembah ter poskušala poiskati dobre prijeme za boljšo komunikacijo znotraj podjetja.  

Namen magistrskega dela je prikazati uporabo organizacijskega modela v izbranem 

podjetju. Osredotočila se bom predvsem na oblikovanje korakov in potrebnih rešitev, ki bi 

jih konkretno podjetje moralo uvesti pri preoblikovanju organizacije. 

Cilji v magistrski nalogi so analizirati in uporabiti organizacijski model po Burton, Obel in 

Hakonsson; vpeljati model v izbrano podjetje in na koncu oblikovati predloge oziroma 

rešitve za preoblikovanje organizacije. 
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Metoda magistrskega dela bo temeljila na teoretičnem in empiričnem delu. Teoretični del 

bo temeljil na deduktivnem raziskovalnem pristopu, saj bom izhajala iz obstoječe teorije po 

modelu Burton, Obel in Hakonsson. Empirični del bom izvedla na že izbranem podjetju in 

ga vključila v obstoječo teorijo po modelu Burton, Obel in Hakonsson.  

V prvem delu bom preučila poglobljena teoretična izhodišča iz tuje strokovne literature in 

sicer iz znanstvenih člankov in raziskav tujih avtorjev s področja obravnavane teme, s 

poudarkom na raziskavi organizacijskega dizajna tujih podjetij po svetu. 

Drugi, empirični del bo temeljil na raziskavi, ki bo opravljena s pomočjo poglobljenega 

intervjuja, ki ga bom izvedla z direktorjem izbranega podjetja in zaposlenimi. Nekatere 

podatke, ki jih bom potrebovala za analizo so sekundarno že zbrani in jih bom pridobila v 

izbranem podjetju.  

Raziskovalna vprašanja, na katera se bom nanašala v magistrski nalogi, temeljijo na sledečih 

postavkah: Kateri so glavni vzroki za preoblikovanje organizacije? Katere korake bi moralo 

podjetje uporabiti pri preoblikovanju organizacije? Katere so omejitve dotičnih korakov v 

podjetju? 

Na koncu je ključno še to, da se poglobimo v spoznavanje organizacije. Tukaj pa je potrebno 

upoštevati prepoznavnost, značilnosti vertikalnega usklajevanja, spoznavanje mehanizmov 

horizontalnega usklajevanja in izbira prave oblike organizacije, kar nam pove tudi, da bo 

organizacija na trgu bolje delovala in gradila svoje cilje.  

1 ORGANIZACIJSKI DIZAJN 

Magistrska naloga bo predstavljena na podlagi organizacijskega dizajna podjetja. 

Organizacijska diagnostika, dizajn podjetja in implementacija so nadaljevalni procesi v 

podjetju. Začnemo z organizacijskimi cilji podjetja in se pomikamo od ciljev proti 

upoštevani strategiji, strukturi, procesu, ljudem, usklajevanju, nadzoru in spodbudi. Nato je 

potrebno izvesti postopek sprememb in na koncu pa je potrebno uvesti spremembe; na 

podlagi, kdo bi to moral narediti, kaj konkretno je potrebno narediti oziroma spremeniti in 

kdaj bi bilo najboljše uvesti spremembe. Diagnoza, načrtovanje in izvajanje sledi po pristopu 

sedmih korakov: začetek – cilji organizacije; ocenjevanje strategije; analiza strukture 

podjetja; ocenjevanje procesa in ljudi; analizirati koordinacijo, kontrolo in spodbudo; 

dizajnirati organizacijo in, kot zadnji korak, implementirati organizacijo. 
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2 OPREDELITEV ORGANIZACIJSKEGA MODELA PO 

BURTON, OBEL IN HAKONSSON 

2.1 Korak 1: Ocenjevanje obsega in ciljev organizacije 

Celotno organizacijo je potrebno graditi na enostavnem organizacijskem dizajnu. 

Organizacijski dizajn vključuje dva dopolnilna problema (Burton, Obel & Hakonsson, 

2015):  

1. Kako razdeliti veliko nalogo organizacije na manjše naloge v organizaciji? 

2. Kako moramo uskladiti te manjše naloge enote, da se bodo lahko združile na učinkovito 

uresničitev večjih nalog ali organizacijskih ciljev?  

To sta dve ključni vprašanji, skozi kateri gradimo organizacijski dizajn v podjetjih.  

Začeli bomo z organizacijskim dizajnom, ki uporabi več možnosti dizajnerskega modela, in 

ga imenujemo diamantni organizacijski model. Ta model vsebuje pet komponent (Miles & 

Snow, 1978): cilje, strategijo, strukturo, procese in ljudi, koordinacijo, kontrolo ter 

iniciative. Ta tipologija se je izkazala za zelo robustno in se danes uporablja zelo pogosto 

(Hambrick & Mason, 1984). Model je razširitev modelov več kontingenc po Burtonu, 

Lauridsenu in Obelu (2004), ki integrirajo in razširjajo mnoge posamezne modele 

kontingence na strategijo, velikost, okolje, tehnologijo in vzpone (Burton, Obel & 

Hakonsson, 2015). 

Slika 1 prikazuje organizacijski dizajn – organizacijski model, katerega sestavlja strategija, 

struktura, procesi in ljudje, koordinacija, kontrola in iniciativa ter cilji. 

Slika 1: Organizacijski dizajn – organizacijski model 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 

Cilji

Strategija

StrukturaProcesi 
in ljudje

Koordinacija
, kontrola in 

iniciativa
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Linije med krogi v modelu diamant organizacijskega oblikovanja, ki je prikazan na Sliki 1 

predstavljajo ustreznost ali poravnavo povezav. Številni dejavniki sestavljajo strategijo 

podjetja, vendar najbolj pomembna stvar je njen pristop k inovacijam: ali izkorišča svoje 

trenutne razmere ali sprejema strategijo raziskovanja novih inovacij (March, 1991). Napačne 

razmejitve v katerikoli od teh povezav lahko hitro naletijo na posledice z nižjo 

učinkovitostjo, če se ustrezno ne povežejo med seboj (Hakonsson, Klaas & Carroll, 2012). 

Slika 2 prikazuje ciljni prostor, ki se nanaša na kvadrant A, kvadrant B, kvadrant C in 

kvadrant D.  

Slika 2: Ciljni prostor 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 

Kvadrant A: Predstavlja organizacijo z relativno nizkim poudarkom na učinkovitosti in 

uspešnosti. Podjetje se malo osredotoča na porabo virov in ima le malo ali nič specifičnih 

ciljev, povezanih z idejami ali cilji na višji ravni. Podjetja s takšnim modelom obstajajo in 

so lahko celo zelo uspešna. Primer takšne organizacije je monopol, ali pa gre lahko za start-

up podjetje (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Kvadrant B: Podjetje v Kvadrantu B se osredotoča na izkoriščanje najmanjšega obsega 

sredstev, potrebnih za proizvodnjo svojih izdelkov ali storitev. Podjetja še naprej delajo tisto, 

česar so se posluževala v preteklosti, s tem da izboljšujejo nadaljnje izboljšave. Takšna 

podjetja pogosto obstajajo v stabilnih okoljih, kjer lahko zagovarjajo svoj položaj z 

nizkocenovnim poudarkom (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Kvadrant C: Podjetje v tem kvadrantu je ravno nasprotno od Kvadranta B. Tukaj se 

organizacija bolj osredotoča na uspešnost, pri čemer je poudarek na učinkovitosti manjši. To 

Kvadrant 

B

Kvadrant

D

Kvadrant 

A

Kvadrant 

C

Visoka učinkovitost 

Nizka 

Nizka 

Visoka uspešnost 
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pomeni, da se organizacija osredotoča na svoje cilje, vendar manj skrbi za uspešno rabo 

virov. To bi lahko veljalo v zelo nestanovitnih okoljih ali v okoliščinah, ko organizacija 

nenehno razvija nove zamisli in ima prednost prvega ponudnika z visokimi cenami, s čimer 

obravnava stroške virov, kot sekundarno skrb (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Kvadrat D: Končni ciljni položaj je Kvadrant D, kjer je poudarek tako na učinkovitosti kot 

tudi uspešnosti. Podjetja v tem kvadrantu se soočajo s konkurenčnim, kompleksnim in 

nestabilnim okoljem, ki zahteva inovacije izdelkov in nizke stroške, da bi lahko uspešno 

konkurirali. Organizacije v Kvadrantu D sledijo dvojnim ciljem učinkovitosti in uspešnosti 

z enako močjo (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

2.2 Korak 2: Analiza strategije 

2.2.1 Strategija 

Naslednji korak, ki ga moramo oceniti, je strategija organizacije in okolje, v katerem 

organizacija deluje. Strategija podjetja je osnovni kontingent za odločanje o organizacijskem 

oblikovanju. Poznamo rek, ki pravi, da struktura sledi strategiji. S tem mislimo predvsem na 

to, da je strategija konec, struktura pa sredstvo do želenega konca. Strategija je 

operacionalizacija podjetja, njihov cilj učinkovitosti in uspešnosti, struktura pa je sredstvo 

za njihovo doseganje (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Slika 3 prikazuje strategijo 

podjetja, ki se nanaša na reaktorja, branilca, iskalca, analizatorja brez inovacij in analizatorja 

z inovacijami. 

Slika 3: Strategija podjetja 

 

 
 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 

Branilec

Reaktor Iskalec

Analizator 

brez inovacij 
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Reaktor: Reaktor ni niti raziskovalec, niti izkoriščevalec možnosti podjetja. Na splošno 

reaktorska strategija ni učinkovita pri doseganju ciljev podjetja. Reaktor deluje brez 

osredotočenja na raziskovanje, zato ni niti raziskovalec ali izkoriščevalec priložnosti 

podjetja, saj ni sposoben zajeti vseh priložnosti, ki jih podjetje pridobi. Ni inovativnosti, 

izvršna oseba ne zna sistematično predvidevati, načrtovati ali projektirati. Glavna pozicija 

organizacije ni postati učinkovit. Na drugi strani pa je lahko reaktor sanjač, ki zasleduje 

inovacije brez osredotočenosti ali učinkovitosti. Zahteve za obdelavo informacij bodo 

verjetno nizko izkoriščene, zato poskuša reaktor namesto tega prilagoditi situacijo, potem 

ko se podrobno osredotoči in raje navznotraj usmeri podjetje (Burton, Obel & Hakonsson, 

2015). 

Podjetje je reaktor, če sprejema odločitve; po navadi so to slabe, vendar se kljub temu 

podjetje s tem srečuje vsak dan in želi izboljšati stvari. Bori se, da znatni padec ne povzroči  

zmanjšanje dobička; dogodki, kot je izguba velikega kupca ali notranji problemi, kot so 

konflikti ali neprimerno izkoriščeni viri. Težave se pojavijo kot presenečenja in se šele nato 

začnejo obravnavati. Reaktor strategije se pogosto pojavlja v organizacijah, ki so v prehodu 

(Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Reaktor sledi dolgoročni strategiji, ko bo podjetje ujeto z večinoma slabimi novicami, 

najverjetneje v obliki slabe učinkovitosti na trgu ali notranjih procesih, ki jih ni mogoče 

upravljati. Organizacija ne bo obstajala, saj na dolgi rok ne bo mogla prodati kapitala 

oziroma človeških virov (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Branilec: Podjetje, ki ima večji poudarek na izkoriščanju kot na raziskovanju, ima strategijo 

usmerjeno v branilca. Branilec izkorišča vire in situacije, vendar ima velik problem pri 

raziskavi novih in inovativnih produktov zunaj svojega ozkega obsega. Vodstvo v podjetju 

se osredotoča na ohranjanje organizacije na trgu. Manjši poudarek je na razvoju novih idej, 

produktov ali storitev. Namesto tega je poudarek na ohranjanju konkurence, ki se lahko meri 

v smislu tržnega deleža ali dobička. Napoved prodaje je kot ekstrapolacija preteklosti, 

vendar tudi kot pogosto orodje za podporo obrambni strategiji, da je preteklost napovedana 

kot prihodnost. Načrti so razviti, da ohranjajo položaj in varujejo konkurente oziroma vsaj 

zadržijo poseganje v jasno opredeljeno ozemlje zagovornika, ki ima po navadi zelo 

konkurenčne cene ali proizvodnjo nišo, ki deluje trdo, da bi preprečila druge prodore 

konkurentov. Za zagotavljanje konkurenčnosti zahteva strategija za reševanje podrobne in 

osredotočene informacije, da bi omogočili nenehno izpolnjevanje (in ne inovacij) sedanjih 

metod in izdelkov. Zagovornik ohranja svoj položaj z učinkovitim izkoriščanjem virov. 

Strategija tako ohranja zagovornika nepopustljivim, manj učinkovitim konkurentom. 

Zagovornik lahko spremeni obstoječe procese za obstoječe izdelke in storitve, vendar je cilj 

učinkovit in ohrani svoj položaj. Tako se branilec osredotoča na inovacije v procesu in ima 

učinkovitost kot primarni cilj (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 



7 

Po drugi strani pa je v obrambnem podjetju učinkovitost nizka. Če je vaše podjetje branilec, 

boste ugotovili, da ne morete veliko spremeniti oziroma uresničitev sprememb ne bo hitra. 

Visoka kapitalska zahteva je pogosto ovira za vstop v odlagališče industrije. Tako ima stalna 

strategija večkratnega ponovnega izvajanja isti učinek. Ta poudarek na kakovosti je lahko 

visok in predstavlja sredstvo za preprečitev vstopa na trg novim ali obstoječim konkurentom, 

ki bi lahko povzeli tržne deleže podjetja. Največja ranljivost branilca se pokaže takrat, ko 

njegovi izdelki ali storitve niso več zaželeni na trgu. Dodatna grožnja je tudi v primeru, če 

nova tehnologija zmanjšuje visoke kapitalske zahteve, s čimer omogoča konkurenco novim 

udeležencem. Podobne grožnje lahko izhajajo iz nove ureditve ali deregulacije, ki smo jih 

videli v panogah, kot so prevoz in telekomunikacije. Zagovornik se počasi spremeni, ko 

kupci prenehajo kupovati svoje izdelke, medtem ko branilec ni v dobrem položaju za razvoj 

novih izdelkov. Nežnost spreminjanja, skupaj z velikim poudarkom na učinkovitosti teh 

tehnologij, naredi branilca ranljivega na dolgi rok (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Tukaj poznamo zelo dober primer uspešnega danskega podjetja LEGO, ki proizvaja 

plastične lego kocke za otroke. Podjetje se je vseskozi osredotočalo na lego kocke – igračke 

za otroke. Pred letom 2000 je LEGO izdelal dober dobiček in tako še dodatno zrastel. 

Zaščitili so svoj položaj agresivnega trženja, zaščitili patent, avtorske pravice in blagovno 

znamko ter s stalnim procesom avtomatizirali proizvodnjo v največji možni meri. V obdobju 

2000–2004 se je LEGO poskušal podrediti novim zahtevam za elektronske igrače, pri čemer 

se je izkazalo, da premik od sprejemanja strategije branilca do bolj inovativne strategije ni 

bil učinkovit, saj je LEGO močno finančno padel in zašel v hudo finančno izgubo zaradi 

nenehnega spreminjanja svoje strateške usmerjenosti in neusklajenosti. Leta 2004 so 

postavili novega direktorja, ki je prepoznal, da se je potrebno v podjetju vrniti na pretekli 

poudarek LEGO, ki ga predstavlja zamenljiva plastična kocka. Tako je podjetje v letu 2014 

zabeležilo največji dobiček v vsej zgodovini poslovanja, pri čemer je LEGO v letu 2013 

prvič postal največji proizvajalec igrač na svetu (Starvish, 2013). 

Iskalec: Iskalec je visoko na raziskovanju svoje priložnosti, vendar nizko pri trenutnih 

razmerah. Iskalec se osredotoča na inovacije novih stvari v škodo, da so dovolj in da 

izkorišča obstoječe priložnosti. Nenehno išče nove tržne priložnosti in redno poskuša z 

novimi idejami nove tehnologije in novimi procesi. Podjetje iskalca je ustvarjalec 

sprememb, zato se morajo druga podjetja prilagoditi svojim dejanjem. Toda iskalec se ne 

osredotoča na izkoriščanje svojega položaja ali z razvojem učinkovitosti uporabe virov. 

Iskalčeva strategija zahteva neprekinjeno skeniranje zunanjega okolja in ukvarjanje z veliko 

količino novih in raznolikih informacij. Iskalec ohranja svoj konkurenčni položaj z novimi 

in spremenjenimi konkurenčnimi položaji, ki jih morajo prilagoditi drugim. Podjetje iskalca 

je usmerjeno k spremembam, ki raje presegajo stanje statusa quo. To postavlja v lastno nišo, 

ki jim omogoča, da uživa v prvovrstni prednosti. Iskalec lahko doseže velike spremembe v 

izdelkih in storitvah veliko lažje kot branilec. To temelji na cilju učinkovitosti (Burton, Obel 

& Hakonsson, 2015). 
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Uspešnost iskalca je nizka, vendar zaradi konkurenčnih razmer lahko preživi z višjo cenovno 

strukturo in z zahtevami visoke cene. Podjetje iskalca je usmerjeno k spremembam, s čimer 

ima prednost nad novim statusom quo. Kakovost ni primarna skrb, niti ni cenovna 

konkurenca. V tem primeru so to težave, ki jih vključuje novost novih izdelkov ali storitev. 

Seveda bo kakovost in cena postala pomembna za kupca, še posebej, ko druga podjetja 

vstopajo v najnovejši iskalec inovacij. Odziv je poiskati nov izdelek ali storitev, s čimer 

vodijo vodilna podjetja trg inovacij. Za iskalca je potreben nov izdelek ali storitev, vendar 

pa je ta strategija zelo tvegana, saj ima lahko nov izdelek ali storitev ogromno izplačil na 

zgornji strani, na spodnji strani pa lahko novi izdelek ali storitev kaj hitro izčrpa sredstva, 

saj izdelki običajno delujejo v omejenem časovnem obdobju za uspeh; cikel mora biti 

relativno kratek. Z večkratnim uspehom lahko iskalec deluje dolgo časa, do neuspeha pa 

lahko pride v primeru, ko iskalec ne uspe inovirati in zagotoviti novih izdelkov in storitve 

na trgu v okviru njihovega življenjskega cikla (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Dandanes lahko veliko start-up podjetij na področju biotehnologije uvrstimo v 

kategorizacijo iskalca. Za podjetje 3M se pogosto navaja, da imajo stalen razvoj novih in 

inovativnih izdelkov. Podobno je tudi pri Googlu, za katerega so značilne nenehne inovacije 

internetnih informacijskih storitev. Večina podjetji v biotehnologiji so iskalci, ki se 

osredotočajo na inovacije (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Analizator brez inovacij: Močna osredotočenost na izkoriščanje in zmerno osredotočenje 

na raziskovanje. Analizator brez inovacij je zelo podoben branilcu, le da ima pasivno 

inovacijsko strategijo ali strategijo kopiranja. Analizator brez inovacije ugotavlja, kateri 

ukrepi se pri drugih podjetjih izkažejo za uspešne in nato posnema s podobnimi izdelki ali 

storitvami, da bi zadovoljil potrebe strank. Veliko izkorišča svoje vire, vendar zelo zmerno 

raziskuje, medtem ko kopira inovacije drugih. Podobno kot branilec je tudi analizator brez 

inovacij usmerjen v ohranjanje položaja organizacije na trgu, pri čemer je pozoren na to, kaj 

počnejo drugi. Nekatera podjetja so zelo dobra in znajo hitro odreagirati, tako da opazujejo, 

kaj drugi počnejo uspešno in se nato hitro premikajo enako ali pa zelo podobno (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). 

Ta strategija je lahko delno zagovornik, saj se sledilnik hitro premakne ohraniti svoj položaj, 

ali je lahko bolj projektiven, kjer dejansko presega to, kar je. V vsakem primeru je strategija 

imitacija ali kopiranje, kjer je pomembno prepoznati, kaj drugi počno uspešno in nato temu 

sledijo. Analizator brez inovacij ohranja svoj položaj tako, da je učinkovit pri uporabi virov 

in sledi drugim – tako ohranja stopnjo neranljivosti pri potezah konkurentov. Analizator brez 

inovacij lahko v obstoječih procesih za obstoječe izdelke in storitve uvede majhne 

spremembe, vendar je njegov glavni namen biti učinkovit in ohraniti svoj položaj. V prvi 

vrsti sledi cilju učinkovitosti, ki pa je zmerna. Po navadi se ne spremeni veliko, vendar je 

bistvo, da se lahko spremeni s sledenjem drugih. Analizator brez inovacij je sposoben 

učinkovito delati enako, vendar z občasnimi spremembami. Njegovo delovanje je 

dolgoročno, saj ne gradi na agresivnih namenih. Izziv za analizatorja brez inovacij je, da 
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dobro izbere, kaj sledi. Njegova ranljivost pa je v tem, da ko sledi napačnemu trendu ali ne 

posnema dovolj hitro, njegovi izdelki ali storitve niso več zaželeni. Če stranke kupujejo svoje 

izdelke ali storitve podjetja, ki si prizadevajo za to strategijo, potem podjetje ni v dobrem 

položaju za razvoj lastnih novih izdelkov ali novih trgov. Analizator brez inovacij mora znati 

hitro slediti in mora biti organiziran za hitro odkrivanje in posnemanje drugih podjetji. 

Podjetja v modni industriji so večinoma umerjena v analizatorja brez inovacij (Burton, Obel 

& Hakonsson, 2015). 

Analizator z inovacijami: Podjetje ima visoko osredotočenost na raziskovanje in 

izkoriščenje. To je dvojna strategija, ki združuje vidike branilca in iskalca. Uporablja svoj 

sedanji položaj izkoriščanja virov in tržnega položaja ter istočasno sprejema aktivno 

inovacijsko strategijo razvoja novih izdelkov, storitev ter njihovih postopkov dostave. 

Analizator z inovacijami je učinkovit, kar pomeni, da je dejaven v raziskovanju in 

namernemu uvajanju ter iskanju novih izdelkov in storitev. To presega zgolj pogled na to, 

kar počnejo drugi in namesto tega se usmerijo predvsem v raziskavo tehnologij in trgov, kjer 

iščejo nove priložnosti, ki jih lahko razvijejo v nove izdelke in storitve. Nekatera podjetja 

imajo tržno usmerjen pristop k inovacijam, gledajo na potrebe trga ali kupcev, in nato 

poskušajo inovirati, da bi zadovoljili te potrebe. Lahko se omejijo na trge, ki jih dobro 

poznajo, ali pa tudi na nove (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Druga podjetja usmerjajo več v tehnološko strategijo in poskušajo izkoristiti rezultate 

tehnološkega razvoja. Strategija mora imeti dvojni fokus pri zagovarjanju položaja 

dotičnega podjetja na svojih trgih, hkrati pa na enak način časovnega inoviranja z novimi 

izdelki ali storitvami. Takšno ravnotežje je težko zagotoviti, saj zahteva veliko spretnosti in 

vodstvenega znanja. Podjetje mora poudariti razvoj novih idej, izdelkov in procesa. Uspeh 

pomeni reguliranje novih izdelkov in storitev. Istočasno pa je poudarek na ohranjanju 

stališča podjetja glede na tržni delež ali donosnost. Načrti so razviti, da bi branili položaj 

podjetja in zavarovali konkurente, medtem ko hkrati raziskuje nove meje. Analizator z 

inovativnostjo zahteva najboljše organizacijske oblike, zaradi česar je ta strategija slaba. 

Analizator z inovacijami je ranljiv, če ne more ohraniti kombinacije raziskovanja in 

izkoriščanja, potrebne za ohranitev obstoječih trgov za kratkoročno gospodarsko rast in 

inovacijo v novih izdelkih, ki bodo zadovoljevale prihodnje priložnosti. Dvojni cilji, kot so 

sprejemanje učinkovitosti in učinkovitost ustvarjanja konfliktov, mora biti spretno usklajena 

v fleksibilnem in robustnem organizacijskem oblikovanju (Burton, Obel & Hakonsson, 

2015). 

Svetovna podjetja, ki spadajo v kategorijo analizatorjev z inovacijami so Microsoft, Xerox 

in IBM (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Microsoft je z leti uspel uravnotežiti 

raziskovanje in izkoriščanje. Razvija nove storitve, pri čemer močno brani svoje obstoječe 

storitve na trgu. V letu 2014 je močno prehiteval svojo strategijo in strukturo v luči nenehno 

spreminjajočih se tehnologij in zahtev za svoje storitve (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 
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Xerox je kategoriziran kot eden manj uspešnih analizatorjev z inovacijami. Imel je tako 

izkoriščanje kot tudi raziskovanje svojih strategij, vendar se te strategije izvajajo ločeno, z 

različnimi oddelki, ki so daleč od upravljavskih struktur. Kljub dejstvom, da je Xerox razvil 

revolucionaren in inovativen izdelek v preteklih letih, je podjetju redko uspelo uspešno 

prenesti nove ideje od razvoja do proizvodnje o prodaji. Uspešni analizator z inovacijsko 

strategijo zahteva, da sta izkoriščanje in raziskovanje vključena v celotno organizacijo kot 

del oblikovanja (Gibson & Birkinshaw, 2004; Fang, Lee & Schilling, 2010). 

IBM je bolj uspešno podjetje na področju inovacij. Podjetje vlaga v razvoj novih izdelkov 

in nove oblike ponudb storitev, vendar nenehno spremlja dogajanje na trgu. Eden od 

primerov je uporaba operacijskega sistema Linux, ki je njihov nov izdelek in sistem, pa tudi 

njihova nedavna pridobitev glavnega svetovnega podjetja. IBM se je preselil iz strojne 

opreme v programsko podjetje z močnim poudarkom na svetovanju in strokovnih storitvah 

(Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Primer podjetja Xerox, ki sem ga omenila zgoraj, je zelo dober primer, ki kaže, da je tak 

pristop težak in lahko propade, tudi če sta tako raziskovalni kot tudi izkoriščevalski del 

organizacije zelo uspešna. Drugačen pristop je ambidekstična strategija, kjer se raziskovanje 

in izkoriščanje odvijajo hkrati v vsakem delu organizacije. Za tovrstno strategijo se 

osredotočamo na sočasne primarne in radikalne inovacije izdelkov in procesov. Zapletena 

strategija zahteva posebno pozornost vodilnemu slogu in organizacijski postavitvi (Raisch 

& Birkinshaw, 2008). 

2.2.2 Okolje 

Okolje prav tako predstavlja enega od zelo pomembnih zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na 

samo podjetje, kar imenujemo racionalen pogled (Scott & Davis, 2006). Okolje je vse, kar 

je zunaj meje organizacijske enote za analizo. Ta sistemski pogled tudi prevzame, da bodo 

organizacijske komponente iskale ravnovesje med silami, ki jih pritiskajo na njih in njihove 

lastne odgovore nanj (Milakovich & Gordon, 2001). Poznamo več načinov, kako lahko 

opišemo okolje; Ashby (1956) je v začetku opisal kot različnost elementov, med tem ko sta 

Lawrence in Lorsch (1967) uporabila negotovost. Burton in Obel (2004) sta nato uporabila 

štiridimenzionalni opis: kompleksnost, soodvisnost, negotovost, dvoumnost in sovražnost, 

kar je obseg zlonamernih zunanjih groženj. Duncan (1972) je uporabil okoljske spremembe 

ali dinamičnost in zapletenost okolja. Kasneje sta Bourgeois in Eisenhardt (1988) opredelila 

okolje z visoko hitrostjo kot eno, kjer so spremembe hitre in neprekinjene, tako da 

informacije pogosto niso na voljo. V zadnjem času, Siggelkow in Rivkin (2005), pa sta 

opisala okolje v smislu turbulence in zapletenosti. Med vsemi temi vidiki obstaja nekaj 

skupnih. Se pravi, ko razmišljamo o okolju za podjetje, moramo razmisliti o tem, kaj bi lahko 

vplivalo na način izvajanja organizacije (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Slika 4 
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prikazuje okolje podjetja, ki se nanaša na mirno okolje, raznoliko okolje, lokalno – viharno 

okolje in turbuletno okolje. 

Slika 4: Okolje podjetja 

 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 

Mirno okolje: Ima nizko zapletenost in nizko nepredvidljivost (tj. zelo predvidljivo). Je 

preprosto in znano z nekaj presenečenji. Če ima podjetje le nekaj izdelkov in jih prodaja na 

trge, kjer so trgi lahko predvidljivi, menimo, da ima mirno okolje. Politična in finančna 

vprašanja napolnijo položaj, ki ga varuje politični sistem. Nekatere javne organizacije 

mislijo, da so v mirnem okolju (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Tista komunalna podjetja, ki še niso bila deregulirana, se lahko znajdejo v mirnem okolju. 

Bolj kot se deregulira, manj pogosto se pojavljajo mirna okolja. Poleg tega so deregulacija 

finančnega sistema, oblikovanje enotnega evropskega trga ter sporazum o NAFTA in 

podobni sporazumi vzpostavili veliko mirnega okolja. Če ste izvršni direktor v mirnem 

okolju, ne potrebujete veliko časa za ocenjevanje okolja organizacije; bodisi napovedati, kaj 

se bo zgodilo, ali prilagoditi presenečenje. Današnje okolje bo tudi jutrišnje. Tako se lahko 

osredotočite na drugo vprašanje organizacijskega oblikovanja, ki obravnavajo več notranjih 

skrbi. Prvič, dojemanje izvršne oblasti je lahko napačno. Drugič, sprememba okolja se lahko 

spremeni in z domnevo mirnega okolja je verjetno, da bo vsaka sprememba prezrta ali 

zgrešena. Torej, domneva mirnega okolja s strani izvršne oblasti je potencialno tvegana. 

Pomembno je, da prepoznamo tveganja opozorila, zlasti za podjetje, ki dojemajo, da so v 

mirnem okolju. S takšnim zaznavanjem in miselnim učinkom bo časovni zamik potrebnih 

sprememb verjetno dolg – morda predolg za preživetje podjetja (Burton, Obel & Hakonsson, 

2015). 

Raznoliko okolje: Raznoliko okolje je kompleksno, saj je veliko dejavnikov, ki jih je 
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potrebno upoštevati in so lahko medsebojno odvisni (t.j. vplivajo drug na drugega), vendar 

so ti dejavniki relativno predvidljivi ali pa se spreminjajo v zadnjih mejah. Če ima podjetje 

veliko izdelkov, ki jih prodaja na trge, ki so zelo predvidljivi, pravimo, da je okolje 

raznoliko. Poleg tega lahko politična in finančna vprašanja vplivajo na število dejavnikov v 

evropske okolju. V tako raznolikem okolju obstaja veliko dejavnikov za organizacijo, ki jo 

je treba preučiti, vendar je mogoče predvideti, kaj se bo zgodilo. Tržne napovedi in analize 

političnih trendov (na primer gradnja cest ali varstvo okolja) so pogosto uporabljene tehnike 

za prediktiranje prihodnjega okolja. Možno je projektirati v prihodnost z razumno 

natančnostjo in razumevanjem. Poudarek izvršilne oblasti v različnih okoljih je o 

načrtovanju in usklajevanju, ki bo organizaciji omogočila, da obvlada odvisnost med 

dejavniki, ki so v njegovem okolju (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

V prejšnjih časih je bilo podjetje LEGO v raznolikem okolju. V mnogih državah se je 

razvijalo veliko različic njegovih izdelkov, pri čemer je bilo veliko pravnih, finančnih in 

logističnih vprašanj. Direktor podjetja LEGO je imel sezonske spremembe, vendar so bile 

to precej predvidljive spremembe. Toda to okolje je spremenil okoli leta 2000 v lokalno 

nevihtno okolje, ker je LEGO želel tekmovati z elektronsko igračo (Starvish, 2013). 

Lokalno viharno okolje: Je zelo nepredvidljivo, vendar ni zelo zapleteno. To pomeni, da 

obstaja nekaj dejavnikov v okolju, ki so razmeroma neodvisni, vendar so nepredvidljivi. 

Začetna podjetja so odvisna od pravih pravic ali rezultata določenega izida iz linijskega v 

lokalno nevihtnem okolju. Vodstvo se nanaša na nepredvidljivost okolijskih dejavnikov, ki 

vplivajo na njihovo podjetje. Časovno obdobje, v katerem mora podjetje reagirati, je veliko 

krajše kot v okolju, kjer je vse predvidljivo. V predvidljivem okolju ima podjetje čas za 

načrtovanje prihodnosti, vendar je v nepredvidljivih situacijah zahteva po informacijah 

veliko višja, saj morajo storiti veliko stvari, ko se nenadoma pojavijo neopredeljivi dejavniki 

v okolju. V lokalni nevihti je prednost, da je treba spremljati le nekaj dejavnikov, ki so 

relativno odvisni (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Tako se prilagoditve lahko naredijo ena za drugo. Microsoft je imeli sprva lokalno nevihtno 

okolje, v katerem je tekmoval proti posameznim tekmecem v igralništvu, telefoniji in drugih 

industrijah. Med različnimi oblikami plošč je bilo malo razmerij. Zdaj so se odločili za 

integracijo različne platforme za delovanje v istem operacijskem sistemu. Te trge je mogoče 

prilagoditi enega za drugim, pri čemer so trgi neodvisni drug od drugega. Nepredvidljivost 

brez kompleksnosti je mogoče obravnavati na lokalni ravni, ki ne zahteva usklajevanja za 

celotno podjetje (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Turbulentno okolje: Ima visoko kompleksnost in visoko nepredvidljivost. V takšnem 

okolju so številni soodvisni dejavniki, ki niso predvidljivi. To okolje je analogno tistemu, s 

katerim se sooča kmet, ki težko napove ceno žita na trgu in sam obstoj na trgu. Za upravljalca 

je to najtežje okolje, v katerem deluje, saj zahteva omejeno napovedovanje in tudi 

prilagodljivost hitrih in usklajenih prilagoditev, ko dogodki postanejo znani. Turbulentno 
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okolje zahteva, da ima podjetje veliko zmogljivost za obdelavo informacij, da lahko podjetje 

hitro izbere med alternativnimi akcijami za organizacijo. Danes se letalske družbe soočajo s 

turbulentnim okoljem. Nastalo je iz razmeroma mirnega okolja, pri čemer so se pojavili 

številni dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati: cene vozovnic drugih globalnih 

konkurentov, pojav nizkocenovnih konkurentov, svetovna cena letalskega goriva, globalne 

varnostne razmere in konkurenca nadomestkov, ki ne potrebujejo potovanja uporabnika – 

na primer videokonferenca. Poleg tega so lahko ti dejavniki medsebojno odvisni. Izključno 

uporaba videokonference je lahko povezana s ceno potovanj in tudi z globalnimi varnostnimi 

vplivi na ceno letalskega goriva. Obstaja veliko medsebojnih odvisnih dejavnikov, poleg 

tega je težko napovedati njihovo vedenje (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

2.3 Korak 3: Analiza strukture podjetja  

2.3.1 Konfiguracija podjetja 

Naslednji korak, ki ga mora izbrati podjetje, je konfiguracija, ki bo omogočila dotičnemu 

podjetju, da dobro deluje; tako pri svojih ciljih in strategiji kot tudi v svojem okolju. Slabe 

izbire konfiguracije vodijo v izgube priložnosti, ki lahko ogrozijo kratkoročno učinkovitost 

in uspešnost ter dolgoročno sposobnost podjetja. Konfiguracija podjetja pove, kako podjetje 

razdeli velike naloge v manjše bodisi s specializacijo bodisi z izdelkom v formalne 

komunikacijske vzorce. Slika 5 prikazuje alternativne organizacijske konfiguracije podjetja, 

ki se nanaša na enostavno konfiguracijo, funkcionalno konfiguracijo, divizijsko 

konfiguracijo in matrično konfiguracijo. 

Slika 5: Alternativne organizacijske konfiguracije podjetja 

 

  

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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Enostavna konfiguracija: je nizka pri dimenzijah produkta/storitvah/stranke in ima nizko 

funkcionalno dimenzijo specializacije. To je običajno majhna konfiguracija, ki jo sestavljajo 

izvršni direktor in morda še nekaj drugih posameznikov. Izvršni direktor pove drugim, kaj 

storiti in upravlja tekoče operacije. Posamezni zaposleni nimajo posebnih nalog ali 

dejavnosti, kaj so njihove naloge na določenih delovnih mestih. Skupna naloga podjetja je 

razčlenjena na manjše naloge, ki jih izvršni direktor razdeli po potrebi. Tako naloge kot 

koordinacije izvaja izvršni organ na stalen in neprekinjen način. Malo je pritrjeno, stvari so 

zelo fleksibilne, da se prilagodijo situacijskemu izrazu. Izvršni organ je v središču 

informacijskih tokov, sprejema odločitve, koordinira dejavnosti zaposlenih in nadzoruje 

operacije – drugim pove, kaj storiti. Izvršni organ je tudi glavni stik s trgom, strankami in 

dobavitelji podjetja (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Funkcionalna konfiguracija: je nizka pri produktih/storitvah/strankah in ima visoko 

funkcionalnost specializacije. Osredotočenost na delo temelji na funkcionalni specializaciji 

– torej imenu. V funkcionalni konfiguraciji imamo managerje oddelka z določenimi 

podenotami, ob katerih ima vsak informacije, ki so opredeljene. Skupna trdna naloga je 

razčlenjena in dodeljena podenotam: usklajevanje ali združevanje opravlja hierarhija, ki 

uporablja kombinacijo pravil in direktiv. Usmerjena je v to, da lahko sprejme velik obseg 

organizacije s pravili in direktivami. Proizvodni tok je, da bi delal iz ene podenote na drugo 

(na primer operacija trženja), in zahteva usklajevanje. Izvršni organ je ponovno središče 

organizacije za informacije, sprejemanje odločitev, dodeljevanje sredstev in usklajevanje 

dejavnosti podenot (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Funkcionalna konfiguracija prikazuje organizacijsko shemo s funkcionalnimi oddelki: 

oskrba, proizvodnja in prodaja. Lahko bi bile pa tudi funkcije, kot so poslovanje, trženje, 

finance in človeški viri (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Visoka specializacija funkcionalnih podenot navadno vodi do visokih učinkovitosti. 

Časovne zahteve za izvršilno oblast rastejo s povečevanjem števila podenot, povečajo se tudi 

zahteve glede usklajevanja kot tudi število izdelkov (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Divizijska konfiguracija: je visoka pri dimenziji izdelka/storitev/kupca in nizka pri 

funkcionalni specializaciji. Tukaj imamo poudarek na izdelkih in storitvah, ki se ne nanašajo 

na notranjo specializacijo. Izvršilna raven nadzira podenote, ki so relativno neodvisne druga 

od druge in imajo omejene stike s centrom. Vsaka podenota, ki se lahko imenuje oddelek, 

strateška poslovna enota, poslovanje s strankami, poslovanje v državi ali celo dobiček, je 

lastno podjetje, pogosto organizirano kot preprosta ali funkcionalna konfiguracija znotraj 

podenote. Vsaka divizija je usmerjena zunaj, ima svoje trge in kupce ter uresničuje svojo 

usodo v okviru omejitev in politik sedeža. Najpomembnejši odnos je finančni, kjer ima vsaka 

divizija svoje finančne cilje in prejema svojo operativo (Williamson, 1975). Vsi vodstveni 

delavci postavljajo politiko za delitev. Te politike so lahko precej splošne, na primer 

»delujejo v skladu z zakonom«, ali pa so lahko precej podrobne, vključno s standardi 
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računovodskega poročanja, kadrovskimi politiki in direktivami o inovacijah za nove procese 

in produkte. Obseg vpletenosti izvršnega direktorja se lahko razlikuje. Na eni strani je sedež 

»banka«, ki daje finančni nadzor, na drugi strani pa se lahko vsaka divizija vozi od vrha. V 

zadnjem primeru je verjetno, da bo sedež preobremenjen z velikimi pretoki informacij in 

številnimi odločitvami, zaradi česar lahko trpi uspešnost (Chandler, 1962). 

Matrična konfiguracija: je visoka pri obeh dimenzijah – visoka usmerjenost v 

izdelek/storitev/kupca in visoka funkcionalna specializacija, kar nakazuje potrebo po visoki 

zmogljivosti za obdelavo informacij za doseganje dvojnih ciljev učinkovitosti. Vrhunski 

izvršni direktor je odgovoren tako za funkcionalne kot za razmejitvene razsežnosti, da bi 

določil politiko, določil prednostne naloge in rešil konflikte med podenotami. Izvršni 

direktor ni vključen v podrobnosti o operacijah, ampak nadzoruje celotno podjetje. Večino 

zahtevnih težav pri usklajevanju obravnavajo matrični upravitelji – to so tisti, ki delujejo kot 

povezava med stranskimi delitvami in funkcionalno hierarhijo. Matrična konfiguracija 

zahteva hkratno usklajevanje funkcionalnih posebnosti med projekti, izdelki, storitvami ali 

strankami, ki jih servisira družba. Ko pride do spremembe v času aktivnosti, se po celotnem 

podjetju prepleta t. i. JELLO učinek. Matrika je lahko zelo fleksibilna, se ukvarja z novimi 

informacijami in hitro prilagaja novim okoliščinam, da uporablja omejene vire za 

izpolnjevanje trdnih prednostnih nalog. Na splošno matrično organizacijo lahko obravnava 

veliko več informacij kot druge organizacijske konfiguracije (Burton, Obel & Hakonsson, 

2015). 

2.3.2 Nova organizacijska oblika 

Nove organizacijske oblike so posledica pritiskov novih tehnologij in novih načinov dela v 

vse bolj globalnem gospodarstvu. Organizacije, kot sta Linux in Wikipedija, so primeri 

novih organizacijskih oblik (Puranam, Alexy & Reitzig, 2014). Puranam, Alexy in Reitzig 

(2014) trdijo, da so nove oblike spremembe v tradicionalnih oblikah organizacije skupaj s 

štirimi dimenzijami: naloge, naloge dodeljevanja, zagotavljanje nagrad in zagotavljanje 

informacij. Osnove ostajajo enake: kako razčleniti organizacijo na manjše naloge in kako 

uskladiti te naloge. Drugi (DeSanctis & Fulk, 1999; Heydebrand, 1989) so priklicali nove 

oblike organizacije, ker predstavljajo variante ali nove preobrate pri klasifikaciji. Osnove pa 

ostajajo enake, torej, kako razčleniti organizacijo na manjše naloge in kako uskladiti te 

naloge dejavnosti (Bartlett & Ghoshal, 1998). 

Tipologija sledi na ključnem delu Bartlett in Ghoshal (1998), ki sta preučevala, kako 

multinacionalna podjetja razvijajo strategijo in trženje po vsem svetu. Opisala sta svoje 

kategorije v širšem smislu in več dimenzij. Skozi magistrsko delo opisujemo strogo zasnovo 

na dveh dimenzijah, optimalno pridobivanje in lokalna odzivnost, ter se osredotočamo na 

organizacijsko strukturo. 
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Slika 6 prikazuje prostor organizacijskega oblikovanja optimalnega nabora, ki se nanaša na 

te dimenzije: globalno, mednarodno, multilokalno in transnacionalno. Pomembno je, da 

izberete konfiguracijo, ki je v skladu s cilji, strategijo in z vašim okoljem. 

Slika 6: Organizacijsko oblikovan prostor strukture za geografsko širino 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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zagotovila optimalnega pridobivanja, ampak namesto tega osredotoča svoje delovne 

aktivnosti v eno lokalno (običajno mesto ustanavljanja konkretnega podjetja), potem je 

globalna v oblikovanju. Globalni dizajn je centraliziran pristop k organizaciji in tako daje 

prednost visoki centralizaciji postopkov odločanja in dela, ki jih vzpostavlja »domača baza« 

operacij. Globalni organizacijski načrt je skladen s strategijo ponujanja podobnih izdelkov 

ali storitev po vsem svetu, ne glede na to, kje se izdelki končno prodajajo. Načini dela so 

pod nadzorom in skladno z načinom, na katerega podjetje zahteva, da se stvari opravijo. 

Globalna zasnova je nizka tako pri optimalni nabavi kot pri lokalni odzivnosti (Burton, Obel 

& Hakonsson, 2015). 

Internacionalna konfiguracija: Mednarodna podjetja presegajo domačo bazo operacij, da 

bi ustvarila »odličnost« ali vozlišče za vsak glavni proizvod ali storitev. Ta vozlišča so 

nameščena tako, da maksimirajo optimalno pridobivanje. To pomeni, da se delo nahaja čim 

Internacionalna 
konfiguracija

Transnacionalna 
konfiguracija

Globalna 
konfiguracija

Multi - lokalna 
konfiguracija

Visoko 

lokalno 

odziven 

Visoko optimalno pridobivanje 

Nizko 

Nizko 



17 

bližje organizacije, kjer se mora opraviti delo, kjerkoli je že to mogoče na svetu. Ta vozlišča 

nato služijo po svetovnih trgih. Izdelki in storitve so po navadi standardizirani in jih ne 

prilagajajo lokaciji. Najboljši primeri so naftna podjetja, ki se postavljajo kjerkoli na svetu, 

kjer obstaja dostopnost plodnega naftnega polja (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Multi-lokalna konfiguracija: Podjetje vzpostavi decentraliziran, geografski pristop k 

organizaciji dela, nato je njegova konfiguracija večkratna. Usmerjenost teh operacij je v 

določene države ali regije, ki ponujajo edinstvene izdelke ali storitve za izpostavljanje 

lokalih potreb. Delo je organizirano za izkoriščanje lokalnih priložnosti, zlasti kulturne, 

politične in geografske priložnosti, ki so v povezavi z lokalnim. Pobuda je zelo učinkovita 

za podjetja, ki vstopajo na trge, ki se zelo razlikujejo od domačih lokacij, kjer ima upravljanje 

malo izkušenj, kjer je prisoten nov jezik in želi izkoristiti učenje o potrebah strank ali e-

načinu dela v tem jeziku (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Transnacionalna konfiguracija: je mešanica mednarodnega in multilokalnega okolja, ki 

ima prednost regionalnega ali državnega gospodarstva učinkovitosti optimalnega nabora. V 

transnacionalni zasnovi so nekatere operacije v bližini potrebnih virov, vendar so določitve 

o lokaciji narejene tako, da ima podjetje prisotnost na vseh področjih sveta, ki so strateškega 

pomena. Na ta način organizacija razvija različne ponudbe po regijah, hkrati pa pridobiva 

učinkovitost svetovnega centra delovanja. Ima tudi zelo prefinjen pristop lociranja svojih 

operacij – nekatere so centralizirane v domačem jeziku, nekatere so optimalno nabavljene, 

kjerkoli se ti viri nahajajo, druge so razdeljene med države ali regionalne operacije (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). 

2.3.3 Zunanji sporazumi v organizacijskih načrtih 

Pri sprejemanju takšnih odločitev se moramo vedno tudi odločiti, če bi se distribucija 

izvajala v sami organizaciji ali z zunanjim izvajanjem dejavnosti z zunanjimi partnerji. Če 

izberemo zunanjega izvajalca, potem je s koordinacijo z vašo organizacijo potrebno skleniti 

sporazum tako, da ga sklenete s stranko, za katero ste zunanji izvajalec dejavnosti (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). 

Vse organizacije imajo zunanje sporazume. Vključujejo tudi »rokovanje«, memorandum o 

razumevanju in formalne ter neformalne pogodbe. Sporazumi se tukaj zelo razlikujejo, saj 

so pogodbe različne. Holmstrom in Roberts (1998) trdita, da so strinjanja veliko več, kot 

določitev meje lastnine: to so mehanizmi za usklajevanje in motivacijo podjetja. 

Nove organizacijske oblike so na primeru podjetja, kot je Benetton (v svetu mode), ki je 

zunanji naročnik večine svojih dejavnosti. Zunanje izvajanje dejavnosti ne oddajajo 

usklajevanja in nadzora, kot se to sledi in nadzira intenzivno pri usklajevanju dobave verige 

(Richardson, 1996). Slika 7 prikazuje prostor za načrtovanje zunanjih sporazumov 
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organizacije, kamor uvrščamo samostojnost, naročnika, sodelujočo skupnost in 

konfederacijo. 

Slika 7: Prostor za načrtovanje zunanjih sporazumov organizacije 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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partnerstva. Lokalna odgovornost je nizka, saj so proizvodi in storitve po navadi 

standardizirani in niso prilagojeni lokaciji (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

2.4 Korak 4: Ocenjevanje procesa in ljudi 

2.4.1 Delitev dela v organizaciji 

Kako bi morala biti organizacija oblikovana za opravljanje svojega dela? Organizacijo si 

zamislimo kot opravljanje zelo velike naloge, ki jo je potrebno razdeliti na manjše in manjše 

naloge, da bi uspešno opravili delo. Thompson (1967) je kategoriziral odnos med nalogami 

kot: zaporedno, združeno in recipročno. Zaporedne naloge se usklajujejo standardizirano; 

združene naloge se usklajujejo z načrtovanjem in dodeljevanjem naloge; vzajemne naloge 

usklajujejo medsebojno prilagajanje. Carroll, Burton, Levitt in Kiviniemi (2005) so preučili 

dinamiko spreminjanja teh odnosov med nalogami in ugotovil, da je projekt nastavitev, ki 

preoblikuje zaporedje nalog v vzporedno projekt čas na začetku, kjer zmanjšujejo naloge in 

povečujejo medsebojno prilagodljivost in usklajenost. Tako zaključimo, da razdelitev dela 

med zaposlenimi zagotavlja največjo učinkovitost v organizaciji. Slika 8 prikazuje delitev 

dela v podjetju, kamor sodijo redne naloge, zapletene naloge, fragmatične naloge in 

komplicirana dela. 

Slika 8: Delitev dela v podjetju 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel in Hakonsson (2015) 
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Redne naloge: Izbrano-urejena zasnova nalog v podjetju organizira delo tako, da je zelo 

deljivo in ponavljajoče. Prednosti tukaj so, da lahko te enote upočasnimo ali druge težave, 

da v eni enoti ne preprečijo druge enote od nadaljnjega napredka pri njihovih nalogah. V 

vsaki enoti so naloge standardizirane do te mere, da jih je mogoče zlahka ponoviti. Te 

značilnosti so posamezna dela v proizvodnji ali storitveni industriji. Na ta način bi lahko 

organizirali tudi delo v odvetniški pisarni (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Zapletene naloge: Oblikovanje nalog v vaši organizaciji je nizko na deljenosti, vendar 

ostaja zelo ponavljajoče in imate zapleteno zasnovo nalog. Naloge zahtevajo visoko stopnjo 

usklajevanja zaradi nizke delitve (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Najboljši primer so avtomobilska montažna linija in McDonald's – vsak obrok je potrebno 

pravilno sestaviti in vsako naročilo je edinstveno (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Podjetja, ki uporabljajo te modele, lahko tekmujejo in temeljijo na njihovi sposobnosti, da 

preučujejo delo s hitrostjo in prefinjenostjo (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Fragmatična dela: Odločitev, da boste zasnovali naloge svoje organizacije tako, da bo na 

visoki ravni še vedno nizka ponovljivost. Zaradi njihove velike delitve fragmentarne naloge 

zahtevajo manj usklajevanja kot zapletene naloge. Z zmanjšanjem potreb po usklajevanju 

vsaka podenota lahko obdeluje s svojo hitrostjo; ni potrebno čakati drugih enot, da 

dokončajo svoje delo, da nadaljujejo z naslednjimi. Z razčlenitvijo velike naloge podjetja je, 

da so podenote bolj inovativne in agresivne, delo vsake podenote pa je neodvisno (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). 

Komplicirana dela: Opravljanje svojega dela, pri čemer se prilagajajo edinstvenim 

zahtevam vsakega kupca, hkrati pa morajo tisti, ki opravljajo pod direkcije, integrirati in 

delati z drugimi enotami v podjetju. Častne naloge bodo verjetno privedle do zadovoljstva 

kupca, saj je proizvodnja prilagojena, vendar so zahtevna vrsta naloge za upravljanje. Slaba 

stran tovrstnega dela je predvsem v tem, da samo ena napaka lahko ustavi celotno delovanje 

podjetja (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

2.4.2 Ljudje 

Učinkovito upravljanje ljudi je bistvena sestavina za trdno sposobnost doseganja svojih 

ciljev (PHP Institute, 1994). Z vidika organizacijskega oblikovanja je vprašanje za izvršilno 

oblast: kaj ljudje potrebujejo in kakšen je najboljši način upravljanja ljudi glede na cilje 

organizacije, strukturo in oblikovanje nalog. Odločanje o tem je odvisno od dveh kritičnih 

dejavnikov: števila ljudi v organizaciji (velikost delovne skupine in njihove zmožnosti) in   

usposabljanja, ki je temeljni dejavnik in se nanaša na oblikovanje. Velikost podjetja pri 

zaposlenih je zelo pomembna, saj večje kot je podjetje, hitreje se informacije izgubijo in 

težje je priti do njih. Delitev je na profesionalnosti in številu ljudi (Burton & Obel, 2004). 
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Slika 9 prikazuje ljudje v organizaciji, ki se nanaša na trgovinski pristop, tovarniški pristop, 

laboratorijski pristop in pisarniški pristop. 

Slika 9: Ljudje v organizaciji 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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in rutine, kar pomeni, da se njihove delovne naloge lahko izvajajo ponavljajoče po 

zaposlovanju velikega števila posameznikov (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Znotraj 
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profesionalnost olajšuje avtonomijo delavcev in ne strog nadzor, tako da vsak posameznik 

dela na delovnem mestu sam, delo je podpirati posameznika. Laboratorij je bolj kot na 

uspešnost in visoko kakovost usmerjen v učinkovitost (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Pisarniški pristop: K upravljanju ljudi vključuje zaposlovanje več ljudi z visoko 

profesionalizacijo, ki izhaja iz izobraževanja, usposabljanja in izkušenj. Temelji na veliki 

količini informacij, ki jih pridobijo vsi, na področju pisarniškega pristopa. Imajo veliko 

število visoko usposobljenih ljudi, ki sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev učinkovitosti 

pri uporabi delovne rutine za izvajanje naloge in učinkovitosti pri izpolnjevanju 

organizacijskih ciljev (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

2.4.3 Vodenje in organizacijska klima 

Vodilni slog in organizacijska klima sta dva izmed najbolj razširjenih, razpravljalnih in 

raziskovalnih konceptov v upravljanju. Nenehna vprašanja so: Kdo je vodja? Ali dober vodja 

stoji sam, ali se mora dobro ujemati s kulturo podjetja? (Denison, 1996). Na takšna vprašanja 

si moramo odgovoriti, ko v podjetju analiziramo stil vodenja. Stil vodenja v podjetju je 

prevladujoči način, že rabljen z vrha upravljanja, ki gre v upravljanje zaposlenih. To je 

najvišje vodstvo celotne organizacije, kar je lahko zgolj posameznik ali pa skupina ljudi 

(Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Maestro: Ima nizke želje po vodenju in nizko željo po izogibanju negotovosti. Učinkovit 

maestro zahteva veliko strokovnega znanja: kako vedeti, kako in kdaj se je treba soočiti s 

tveganji in kako voditi ljudi, da naredijo velik napredek za organizacijo. Slabost je, da 

prehitro postane vpleten v celoten proces dela v podjetju, ko pride do pomanjkljivih 

odločitev znotraj podjetja. Ta način vodenja je primeren za manjša start-up podjetja (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). 

Manager: Se želi močno izogniti negotovosti in ima nizko prednost za delitev. Manager se 

bolj osredotoči na kontrolo samega poslovanja kot pa na strateške odločitve. Upravitelj ve, 

kaj se dogaja v podrobnosti in lahko reagira na nezaželeno dejavnost, to pomeni, da stvari 

vrne v nadzor. Če okolje postane manj predvidljivo, podjetje verjetno zamudi priložnost za 

spremembe, kar lahko škoduje splošni učinkovitosti. Vodstvo ne daje velike pozornosti 

inovacijam, razen za učinkovitost inovacij, ki ogrožajo tehnološko bazo podjetja (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). 

Vodja: Ima visoke želje po odločanju, ampak nizko po izogibanju negotovosti. Vodja 

prepusti svoje odločitve svojim podrejenim, saj je mnenja, da se bodo odločili pravilno in da 

bodo vse naredili v dobrobit podjetja. Vodja raziskuje nove ideje in nove ukrepe. Bolj je 

osredotočen na dolgoročne strateške poteze (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 
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Producent: Ima močno željo po odločanju in močno željo po izogibanju negotovosti. Če se 

znotraj vašega podjetja vodilni obnaša kot producent, bo to pomenilo, da bo podjetje samo 

zelo dobro pozicionirano v primerjavi s samo konkurenco. Osredotoča se na kratkoročne in 

na dolgoročne poteze, inovacije, interne dejavnosti ter efektivnost. Hoče vedeti, kaj se 

dogaja v podjetju in konstantno nalaga nova in nova dela svojim zaposlenim, da se izogne 

negotovostim ter ima dolgoročna predvidevanja in načrte, na katere se fokusira (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). Slika 10 prikazuje vodenje in organizacijsko klimo, kamor sodi 

maestro, manager, vodja in prodecent. 

Slika 10: Vodenje in organizacijska klima 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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2015). 
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do konfliktov prihaja zelo redko, želja po spremembah je majhna (Burton, Obel & 

Hakonsson, 2015). 

Notranji proces: Znotraj tega okolja je velika napetost in majhna želja po spremembah, 

prihaja do veliko konfliktov, nizke morale in neprijetnih občutkov. Prevladujoče emocije so 

razočaranje, sram in utrujenost. Zaposleni med seboj niso odprti, si ne zaupajo in pretok 

informacij je slab (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Razvojno okolje: Zaposleni so pod nizkim pritiskom in imajo željo po spremembah. 

Prevladujoče emocije so navdušenje, vznemirjanje in sreča (George & Zhou, 2002; Forgas 

& George, 2001). Gre za primeren delovni prostor, kjer si zaposlenimi med seboj pomagajo 

in zaupajo. Morala in zaupanje sta na visokem nivoju, medtem ko so konflikti redki (Burton, 

Obel & Hakonsson, 2015). 

Razumljivi cilji: Gre za podjetja, v katerih je visoka napetost in visoka volja po 

spremembah. Emocije, ki prevladujejo v podjetju, so jeza, stres in stiska. Klima je zelo 

tekmovalna, zaposleni redko izražajo pozitivne emocije. Gre za okolje, v katerem je 

pomembno samo doseganje ciljev (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Slika 11 prikazuje 

kategorizirano organizacijsko klimo, kamor spada skupinska klima, notranji proces, 

razvojno okolje in razumljivi cilji. 

Slika 11: Kategorizirana organizacijska klima 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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2.5 Korak 5: Analiza koordinacije, kontrole in spodbud 

2.5.1 Koordinacijski in kontrolni sistem 

Usklajevanje, nadzor in informacijski sistem podpirajo integracijo organizacije, ki jim tudi 

ponujajo spremljanje in podporo odločanju, tako da lahko upravljalci predvidijo in reagirajo 

na notranje in zunanje spremembe, ki zahtevajo organizacijsko prilagoditev (Burton, Obel 

& Hakonsson, 2015). V današnjem času gospodarsko znanje, upravljanje delovnih procesov 

pomeni upravljanje, kako so ljudje nekakšen vmesnik za dokončanje nalog organizacije. 

Oblikovanje sistemov je močan človeški vidik. Izbira centralizacije proti decentralizaciji 

vpliva tudi na razpršitev informacij v organizaciji (Burton & Obel, 1984; 1988; Alonso, 

Dessein & Matouschek, 2008). Uporabljamo dimenzije formalizacije in decentralizacije, da 

se povzamejo sistemi usklajevanja in nadzora (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Družinski model: Ima nizko decentralizacijo in formalizacijo. Ima zelo malo napisanih 

pravil, zaposleni vedo, kaj morajo početi na podlagi informacij, ki so ji dobili od vodstva 

(Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Strojni model: Poudarek je na visoki stopnji formalizacij in visoki stopnji centralizacije. V 

nasprotju z družinskim modelom so tukaj vsa pravila zapisana in dokumentirana, znotraj 

katerih piše, kako se delo kontrolira in izvaja (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Kupcu usmerjen model: Poudarek je na nizki formalizaciji in visoki decentralizaciji, kjer 

je malo napisanih pravil. Kupcu usmerjen model je pripravljen tvegati, je taktičen in 

inovativen. Na prvi pogled model izgleda kaotičen, zaradi malo napisanih pravil, vendar je 

za delavce, ki so že dalj časa zaposleni, odlično okolje za inovativnost (Burton, Obel & 

Hakonsson, 2015). 

Glina ali mozaik: Za glino je značilna večja formalizacija in manjša decentralizacija. 

Glinast model uporablja močne norme, kako mora biti delo opravljeno. Te norme so globoko 

vdolbene v srca in misli zaposlenih ne glede na položaj, v katerem se nahaja znotraj 

organizacije. Ta model je bolj fleksibilen od strojnega. Bistvo uspeha tega modela leži na 

vodji, ki zna komunicirati z močnim naborom norm in daje navodila, kako bi moralo biti 

delo opravljeno (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Najboljši primer podjetja glina je IKEA. 

Mozaik: Večja decentralizacija in manjša formalizacija v primerjavi z glinastim modelom, 

čeprav je oboje še vedno relativno dovolj visoko. Bolj je primerna za heterogene sisteme. 

Pravila, ki so napisana znotraj organizacije se spreminjajo glede na sklop organizacije 

(Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Slika 12 prikazuje koordinacijski in kontrolni sistem, ki 

je sestavljen iz družinskega modela, strojnega modela, kupcu usmerjen model in gline in 

mozaika. 
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Slika 12: Koordinacijski in kontrolni sistem 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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sistemov bodisi združenje ljudi iz oči v oči tako, da si lahko delijo tiho znanje, na čemer 

temeljijo osebna srečanja. Če ta niso možna, pa preidemo na telefonske klice, kjer imamo v 

mislih predvsem videokonferenco (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Sistem odnosov: Najzahtevnejši model za informacije in znanja so sistemi opravila, tudi 

tisti z največjim potencialom za spodbujanje čvrste učinkovitosti. Primeren model, če je 

skupna količina informacij, ki jih je potrebno obdelati visoka, in je prenos informacij visok. 

Povezani sistemi integrirajo trde podatke z mehkimi, ki dajejo bogate rezultate za 

organizacijsko odločanje (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). Slika 13 prikazuje 

informacijsko – učni sistem, ki prikazuje sistem dogodkov, podatkovni sistem, človeški 

sistem in sistem odnosov. 

Slika 13: Informacijsko-učni sistem 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 
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Spodbude so sredstva ali instrumenti, namenjeni spodbujanju nekaterih dejanj ali vedenje s 

strani zaposlenih ali skupin zaposlenih. Se pravi, kot primer spodbud poznamo denarne 

nagrade v obliki plač; plače in koristi so spodbude. Ljudje se odzivajo na pohvale, sprejeme 

in občutke pripadnosti ter priznanja lastne vrednosti. Prav tako sta tudi promocija in naziv 

spodbudi (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Osebna plača: Je sporazum posameznika in šefa oziroma organizacije. Pristop med osebnim 

plačilom ne poudarja rezultatov, temveč usklajuje individualno skladnost s pravili ali 

direktivami. V skladu s predpisi posameznik sledi navodilom šefa in naredi stvari, kot je 

zahtevano. Pogaja se o dejanskem plačilu, pri čemer ne more biti velike razlike med osebami 

ali skupinami, ki opravljajo isto delo (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Plačilo za spretnost: Pristop, kjer plačila razlike temeljijo na spretnosti ali položaju, in ne  

na podlagi rezultatov. To je plačilo, ki ga dobijo zaposleni na svojo osnovno plačo. V mnogih 

organizacijah, še posebej v javnih, se spretnost meri v smislu formalne izobrazbe in delovne 

dobe, ki vključuje sposobnost oblikovanja določenih nalog (Burton, Obel & Hakonsson, 

2015). 

Bonus: Ni spodbujevalni sistem, spreminja pozornost od vedenja do rezultatov, tj. od 

procesa do izidov. Po navadi se bonus izplača zraven običajnega plačila in temelji na podlagi 

spretnosti. Torej, ko načrtujete sistem spodbud za organizacijo, je pomembno, da ne 

planirate samo želenih rezultatov od zaposlenih, ampak tudi predvidevate negativne stranske 

učinke, ki se lahko pojavijo, če se sistem izvaja (Hennart, 1993). Vendar obstajajo nekateri 

zaposleni, kot so na primer prodajalci, ki prejmejo celotno nadomestilo o rezultatih prodaje 

(Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Delitev dobička: Delitev dobička ni odvisna samo od fiksnega bonusa na enoto analize, pa 

tudi ne samo od deleža v dobičku ali dobičku (prihodki, zmanjšani za stroške) vsem članom 

enote, pač pa je to skupna analiza vsega, kar se v podjetju pridobi. Zaposleni bodo zaslužili 

bonus, če je dobiček. Ukrepi so običajno osnovani na operativnih ukrepih (produktivnost, 

poraba, kakovost, storitve za stranke) (Burton, Obel & Hakonsson, 2015).   

Slika 14 prikazuje spodbujevalni sistem, ki je sestavljen iz osebne plače, plačila za spretnost, 

bonus in delitev dobička.  
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Slika 14:Spodbudni sistem 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015) 

2.6 Korak 6: Oblikovanje in zaporedje sprememb 

Do sedaj smo se osredotočili na diagnosticiranje napak med sestavnimi deli organizacije. 

Pokazali smo korak za korakom, okvir za diagnosticiranje in ali ima podjetje napačno 

strateško organizacijsko zasnovo (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Prilagajanje in napake v organizaciji 

Prikazuje primerne in napačne odnose za zasnovo spodbudne sheme, povezane z drugimi 

vidiki organizacijskega oblikovanja, ki smo jih opredelili v vsakem posameznem koraku. 

Tudi ti stolpi ustrezajo dimenzijam konstrukcije (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Hitri pregled vseh korakov, ki smo jih že obravnavali zgoraj, povzamemo v Tabeli 1. Imamo 

kvadrant A, B, C in D. Kvadrant C je primeren za strategijo iskalca v lokalno nevihtnem 

okolju, z divizijo konfiguracij in spodbujevalno strukturo, ki temelji na bonusih. Podobno 

ujemanje sestavnih delov obstaja v kvadrantih A, B in D. Vsak kvadrant ima svoje specifične 

lastnosti. Odlično podjetje lahko temelji na tem, da lahko izstopata samo 2 parametra iz 

vsakega kvadranta, da je podjetje še stabilno na trgu. Vse, kar je več, so spremembe, ki jih 

moramo spremeniti. Potrebno se je dobro zavedati, kdaj in kaj moramo spremeniti v 

podjetju. Paziti pa je potrebno, da ena sprememba ne uniči vseh ostalih, že obstoječih 

oziroma spremenjenih sprememb. Zato spremembe delamo postopoma – najprej je potrebno 

uvesti tiste spremembe, ki se jih lahko najhitreje spremeni in ima podjetje z njimi najmanj 

Plačilo za 
spretnost

Delitev 
dobička

Osebna 
plača

Bonus

Visoka ustreznost motivacije 

Visoka 

osnovna 

ocenitev 

Nizko 

Nizko 



30 

dela. Poznamo najtežje in najlažje spremembe. Pod najlažje spremembe spadajo formalne 

stvari, kot so pravila: centralizacija, raznolikost, velikost, strategija in drugo; med najtežje 

spremembe pa uvrščamo okolje, kot je: konfiguracija, klima, management, opredelitev nalog 

in druge. Pred samo spremembo moramo predvideti, kakšne spremembe prinese in če je 

samo podjetje na njih pripravljeno (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Tabela 1: Tabela za prilagajanje in neskladnost za spremembe 

Ustrezni kvadrant 

v organizacijskem 

prostoru za 

načrtovanje 

A B C D 

Organizacijski cilji Noben Učinkovitost Uspešnost Uspešnost in 

učinkovitost 

Dimenzija strategije Reaktor Branilec Iskalec Analizator brez 

inovacij; 

Analizator z 

inovacijami 

Okolje Mirno 

okolje 

Raznoliko 

okolje 

Lokalno-viharno 

okolje 

Turbulentno okolje 

Konfiguracija 

podjetja 

Enostavna Funkcionalna Deljena/Področna Matrica 

Geografska 

razporeditev 

Globalna Internacionalna Multilokalna Transnacionalna 

Sporazum Samostojen Naročnik Sodelujoča 

skupnost 

Konfederacija 

Zasnova naloge Redna 

naloga 

Zapletena 

naloga 

Fragmatična 

naloga 

Komplicirana 

naloga 

Ljudje Trgovski 

pristop 

Tovarniški 

pristop 

Laboratorijski 

pristop 

Pisarniški pristop 

Vodstvo Maestro Manager Voditelj Producent 

Organizacijska klima Skupinska Interni procesi Razvojna Racionalni cilj 

Koordinacija in 

kontrola 

Družinski 

model 

Strojni model Tržiščni model Glina ali mozaik 

Informacijsko-učni 

sistem 

Sistem 

dogodka 

Podatkovni 

sistem 

Človeški sistem Sistem odnosov 

Spodbude Osebno 

plačilo 

Plačilo za 

spretnost 

Bonus Delitev dobička 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 

Kaj je zelo težko spremeniti v organizaciji? 

Najtežja sprememba, ki je podjetje skoraj ne more spremeniti, je nedvomno okolje, zato se 

strategija lahko prilagodi. Konfiguracijo, geografsko porazdelitev in zunanje sporazume je 
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mogoče spremeniti in uskladiti s strategijo. Načrtovanje nalog, ljudi, vodstvo in podnebje pa 

se težko spremenijo in so lahko naslovljene po drugih spremembah. Pri vseh teh korakih za 

spreminjanje stvari v organizaciji se lahko vprašamo tudi na primer, kako lahko obstajajo 

nepremagljive politične ovire za spreminjanje strategije ali naloge v konkretnem podjetju 

(Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

Težava spreminjanja vsake komponente bo seveda povezana tudi s tem, kakšne konkretne 

ukrepe bo vaše podjetje moralo sprejeti, da bo želene spremembe uresničilo (Burton, Obel 

& Hakonsson, 2015). 

2.7 Korak 7: Uvedba sprememb: kdo bi moral kaj narediti in kdaj? 

Določitev in izvajanje projekta sprememb. Podjetja morajo do sprememb še naprej 

delovati vsak dan dejavnosti. Zato mora proces spreminjanja organizacijske zasnove 

vključiti projekt sprememb kot del običajnih dejavnosti podjetja (Casey, 2011). Sprva se zdi, 

da so te stvari v nasprotju z literaturo, ki trdi, da so spremembe moteče in radikalne. Naš 

pristop je bolj realističen za večino podjetij. Vdelane spremembe so kompleksne – za 

zagotovitev izvajanja, uspešnosti nove organizacije s hkratnim osredotočenjem na običajne 

operacije. Najbolj sta pomembni hitrost in zaporedje pri določanju napak. Uspešna izvedba 

zahteva projekt upravljanja sprememb, kjer je odstranitev napak in aktivnosti, ki jo 

predlagamo, določa »kdo«, »kdaj« in »kaj« spremeniti – ki jih je mogoče prenesti v predlogo 

preglednice. »Kaj«, ki jih je potrebno popraviti; »kdaj« je optimalno zaporedje spremembe, 

to je, katere napake je potrebno najprej spremeniti in natančen čas za spremembo; in »kdo« 

je odgovoren za vsako dejavnost. Pomembno je tudi oceniti zahtevo za obdelavo informacij, 

da se zagotovi, da proces nima veliko napak in osnovnih sprememb. Projekt sprememb je 

napaka, ki je dodeljena iz zadostnih sredstev (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

V projektu opravljanja sprememb obstajajo štirje deli izvedbenega načrta, ki jih je treba 

določiti, od katerih so vse povezane s »kdo«, »kdaj« in »kaj« (Burton, Obel & Hakonsson, 

2015): 

1. »kaj« definira dejavnost: nujno je ustvariti pogled dejavnosti, ki jih je potrebno izvesti. 

V pogoju razpravljanja o teh dejavnostih v okviru upravljanja sprememb morajo biti 

dejavnosti opredeljene kot projekti; 

2. »kdo« dodeli vire: pomembno je vedeti, kdo so vpleteni. Jasne odgovornosti bi morale 

biti dodeljene in sredstva, ki jih je treba prenesti s temi odgovornostmi, je treba dodeliti, 

tj. »kdo« morajo biti jasno opredeljeni; 

3. »kdaj« določate mejnike in roke: upravljanje časa mora biti zelo resno – jasno je potrebno 

določiti mejnike in roke, to je »kdaj«; 

4. spremljajte mejnike. Roki imajo omejen učinek, če ni napredka. Nadaljevanje aktivnosti 

je, če praznujete napredek in se vrnete na pot, če ste zamudili rok.  
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Končno, in v vseh štirih korakih, mora biti komunikacija v središču pozornosti, ne pa tudi, 

da se je treba udeležiti zamude in reševanje njihovih posledic za samo izvajanje  zagotovitev 

nadaljnje zavezanosti v celotnem procesu sprememb (Burton, Obel & Hakonsson, 2015). 

3 PRIMER ORGANIZACIJE IZBRANEGA PODJETJA 

Izbrano podjetje je butična konceptna blagovna znamka z izbranimi oblačili, obutvijo in 

modnimi dodatki različnih italijanskih trendovskih blagovnih znamk. Prav taka, kot je ali si 

želite, da bi bila vaša omara doma – dobro založena, intimna in dišeča. Izbrano podjetje je 

»shopping« z zabavo, osebnim pristopom in stilskim svetovanjem. Razvajajo s prijaznostjo, 

nasmehi in najboljšo izbiro modnih trendov v mestu.  

Izbrano podjetje temelji na temperamentu italijanskih modnih oblikovalcev in blagovnih 

znamk, ki so tipične predstavnice fuzije trendov »street casual« stila, »pret-a-porter« mode 

in novodobne radikalne avantgarde. Podjetju ritem narekujejo trendi svetovnih modnih 

prestolnic, ki izdelkom zagotavljajo aktualnost in oblikovno dovršenost. Z izbrano ponudbo 

odraža vso veličino kvalitetnega modnega designa in stil oblačenja, ki zagotavlja harmonijo 

občutkov. Izbrano podjetje je trend, ki osvaja. Brez zadržkov in časovnega zamika.  

V času, ki je preobremenjen s hitrostjo sprememb, ponuja podjetje individualnost in 

drugačnost. Butični koncept in prijeten ambient, kjer se boste počutili kot doma. Ponudba je 

zelo raznolika. Izbirate lahko med izdelki več kot petdesetih različnih, pretežno italijanskih, 

blagovnih znamk. Širok spekter in variacije cenovnih razredov omogočajo optimalen izbor. 

Nove kolekcije, ki pridejo na police vsak mesec, in redno uvajanje novih blagovnih znamk 

zagotavljajo možnost izbire tudi za najbolj zahtevnega kupca.  

Podjetje je prisotno na slovenskem tržišču že deset let. Z raznoliko in izbrano ponudbo v 

slovenski prostor vračajo butični, maloprodajni koncept, ki temelji na kvalitetnem, 

individualnem pristopu. 

Največji poslovni partnerji podjetja so priznane italijanske družbe s svetovno znanimi 

blagovnimi znamkami, ki ponujajo oblačila in obutev za zelo zahtevne kupce. Njihov 

proizvodni proces temelji na t. i. »hitri modi«, ki omogoča najboljšo spremljavo aktualnih 

modnih trendov, njihovo aplikacijo v proizvodnji izdelkov in razpoložljivost za končne 

kupce. Njihova največja poslovna partnerja zaposlujeta več kot dvesto ljudi in imata več kot 

osemdeset t. i. »mono brand« trgovin po vsem svetu. Beležijo izjemne stopnje rasti, s tem 

pa se povečuje tudi prepoznavnost njihovih blagovnih znamk po svetu. Posebnost njihovih 

izdelkov je odraz temeljitih študij funkcionalnosti stilov oblačenja, modnih smernic in 

demokratičnih možnosti za raznolikost stilskih kombinacij. Dovršeno oblikovanje, kvaliteta 

materialov in proizvodnje so zaščitni znak vseh njihovih blagovnih znamk. Njihov 

proizvajalec ima štiri skupine blagovnih znamk. Prva blagovna znamka predstavlja trende           

t. i. »trendsetter« modnih oblikovalcev in je bolj usmerjena v »trendy casual« eleganco. 
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Druga blagovna znamka temelji na najboljšem jeansu in »street casual« modi, medtem ko 

tretja blagovna znamka predstavlja »retroavantgardni« stil oblikovanja, z barvno toplino in 

grafično unikatnostjo vzorcev ter inovativnostjo prostočasnih stilov oblačenja. Četrta 

blagovna znamka temelji na visokem stilu elegance. 

Izbrano podjetje je sestavljeno iz petih trgovin v različnih krajih po Sloveniji. Trgovine se 

nahajajo v nakupovalnih središčih; v glavnem mestu je trgovina v samem središču in je tako 

dobro obiskana s strani domačih kot tudi tujih kupcev. Peta trgovina se nahaja blizu 

največjega nakupovalnega središča, malo odmaknjena od množice ljudi, pa vendar tako 

blizu, da jo ljudje obiščejo in so nad njo navdušeni.  

Celotna trgovska veriga se vodi centralno s sedeža podjetja, kjer so oblikovani posamezni 

oddelki, ki skrbijo za nemoteno delovanje posameznih trgovin. Na sedežu podjetja se 

naročajo in s pomočjo posameznih stilistov izbirajo blagovne znamke, vrste modelov, 

količine ter barvni odtenki posameznih modelov. Ko je naročilo potrjeno in pripravljeno za 

dobavo, jih njihova izbrana prevozna podjetja prevzamejo v skladiščih njihovih dobaviteljev 

in jih pripeljejo na sedež podjetja. Sodelavci podjetja dnevno pregledujejo naročeno blago, 

ga prevzamejo in opremijo s posebno slovensko deklaracijo ter cenami, ki jih oblikuje 

računovodski oddelek. Blago se pripravi po posameznih prodajalnah, deklarira in vnese v 

program, s katerim so povezane vse trgovine. Blago se dostavi v posamezne prodajalne, kot 

je bilo določeno v centrali.  

Drugi pomembni oddelek je računovodski oddelek, ki ima nalogo naročanja, prevzemanja 

celotnega blaga, določanja posameznih cen in hkrati možnosti odstopanja od prodajnih cen 

v primeru, ko kupec kupi blago v vrednosti nad določenimi limiti tj. v primeru, da kupi kupec 

za več kot tisoč evrov blaga, mu podjetje prizna takojšni gotovinski popust v vrednosti 5 %. 

Oddelek izda po naročilu posameznih prodajalcev kartico zvestobe, ki jo pošilja 

posameznim kupcem, ki so redne stranke podjetja, in s tem posamezne stranke motivira, da 

se v trgovino z veseljem vračajo in ob doseženem izbranem znesku prejmejo darilo. Poleg 

oblikovanja cen pa ima računovodski oddelek tudi manj prijetno nalogo, ki se v trgovini z 

visoko modo občasno zgodi – z reševanjem reklamacij.  

V trgovini se občasno dogaja, da stranke prinašajo blago, kjer je bila skrita napaka, kot so 

na primer pokvarjene zadrge, strgano po šivu itd. Prodajalke ob prevzemu blago pregledajo 

in napišejo reklamacijski zapisnik, ki ga stranka podpiše. V računovodstvu se reklamacija 

obdela in v primeru manjših popravil v predhodnem strinjanju s stranko, se stvar popravi. V 

nasprotnem primeru pa se dobavitelja obvesti o reklamaciji in se blago dostavi v njihov 

reklamacijski oddelek. Ko jih dobavitelj obvesti o postopku popravila oziroma zamenjave 

blaga, osebje podjetja o tem obvesti tudi cenjeno stranko, ki poda svoje mnenje. V primeru, 

da jih dobavitelj obvesti, da je reklamacija odobrena in blaga ne more popraviti, lahko 

stranka v temu znesku v njihovi trgovini kupi drugo blago. V primeru, da pa dobavitelj 

reklamacije ne priznava, zaradi suma, da je stranka blago neopravičeno poškodovala, se 
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reklamacijo zavrne in stranko o tem obvesti ter poškodovano blago vrne skupaj z 

reklamacijskim zapisnikom dobavitelja. Računovodstvo spremlja tudi obračanje zalog v 

primeru, da se blago ne proda v dobi 6 mesecev, pri čemer obvesti prodajalno, kjer se blago 

nahaja, naj ga pripravi za premik v drugo prodajalno. V kolikor se to isto blago kljub 

premikom po posameznih prodajalnah ne proda v dobi 5 mesecev, se blago zniža za 50 % in 

postavi na zato določeno mesto.  

Tretji oddelek je oddelek spremljanja prometa, izračuna plač in plačilni oddelek. Mesečno 

izračunava plače, ki temeljijo na sklenjenih pogodbah in na doseganju mesečne realizacije 

posamezne trgovine. V primeru, da je realizacija presežena, prodajalke posamezne 

prodajalne prejemajo spodbudo, določeno v pogodbi. Ravno tako pa v primeru pritožb s 

strani kupcev lahko posamezna prodajalka prejme tudi negativno spodbudo z obrazložitvijo, 

ki ga prejme kot prilogo h plačilni listi. Oddelek poleg oddaje posameznih obrazcev na 

FURS, izvršuje tudi plačila računov dobaviteljev, pogodbene obveznosti bankam, izplačila 

obveznosti po osebnih dohodkih, plačila obveznosti najemnin posameznim strankam in 

ostale obveznosti, ki jih ima podjetje do svojih strank. V primeru nelikvidnosti, skupaj z 

direktorjem, pripravi tudi vso potrebno dokumentacijo za najetje kratkoročnega kredita, ki 

omogoča tekoče poslovanje podjetja.  

Naloga direktorja pa je, skupaj s posameznimi zunanjimi sodelavci, iskanje vedno novih 

priznanih blagovnih znamk ter iskanih dobaviteljev, da lahko ponudijo svojim kupcem v 

svoji butični trgovini resnično najboljše in najlepše, kar se ponuja na trgu. Nenehno skrbi 

tudi, da svoje podjetje promovira s posojanjem svojih blagovnih oblačil znanim Slovencem, 

ki so trenutno cenjene osebnosti države. Občasno sodeluje tudi na modnih revijah in prireja 

dogodke v svoji trgovini, tako da vedno skuša povabiti kakšno znano osebnost. Skupaj s 

sodelavci (fotografom in modeli) pa v prestolnicah mode, kot so Milano, Dunaj, Benetke, 

itd., izvajajo »photoshootinge« za prestižne blagovne znamke.  

Njihova naloga je, da spremljajo promet po posameznih poslovalnicah. V primeru 

drastičnega padca prometa stopi v stik s posameznimi prodajalkami te enote in jih povpraša 

po vzroku. Prvi korak je zamenjava asortimaja blagovnih znamk – blaga, prodajalkina 

naloga je priprava blaga, ki se ne obrača in zamenjuje z novim blagom, naslednji korak je 

da zamenja prodajalke po posameznih enotah in lokalnemu oglaševalcu naroči oglaševanje 

dotične trgovine.  

Naloga posameznih prodajalen pa je predvsem prodaja blagovnih znamk, ki se nahajajo v 

trgovini. Si želite kvalitetne stilske preobrazbe? Izbrano podjetje je pravi naslov za vas. 

Stilski svetovalci poskrbijo za drugačnost, raznolikost in dovršenost vaših »outfitov«. 

Razvajajo vas s prijaznostjo in ustrežljivostjo. Z »outfiti« boste našli stil in način oblačenja, 

ki ste ga vedno iskali ter ga boste želeli samozavestno pokazati drugim. 
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Osnovni pogoj prodajalk je, da imajo profesionalen, nevsiljiv pristop do strank, ki izraža tudi 

toplino, vedrino in nasmeh na obrazu. Prodajalke morajo vedeti, da je kupec kralj in da ima 

vedno prav. Vsak nesporazum morajo rešiti na človeški in mehek način. Morajo biti 

ustrežljive, potrpežljive; izražati morajo zadovoljstvo, da je stranka prestopila prag njihove 

trgovine in jo spremljati do trenutka, ko jo z glasnim pozdravom »nasvidenje« in »hvala 

lepa« odsloviti iz trgovine.  

V času, ko v prodajalni ni strank, imajo prodajalke naloge nenehne rotacije izdelkov in 

spreminjanje in izboljšave videza trgovine. Imajo tudi nalogo, da blago, ki ga prejmejo 

pregledajo, v primeru poškodbe odstranijo s police in o tem nemudoma obvestijo centralo, 

ki jim da nadaljnji postopek o ravnanju s tem izdelkom.  

Poleg prodaje je naloga vsake prodajalke tudi, da »kreira outfit«, se v njem slika in objavi 

na socialna omrežja, kot sta Facebook in Instagram, kjer izbrano podjetje tudi posluje in s 

tovrstnimi »outfiti« vrši spletno trgovino. V primeru prodaje katerega izmed kosov, 

objavljenega na socialnem omrežju, prodajalka pove ceno in pošlje podatke za nakazilo 

(ponudbo) in ko je plačilo s strani stranke vidno na transakcijskem računu podjetja, se blago 

pripravi in odpremi s hitro pošto na kupčev naslov.  

Vsaka prodajalka, ki postreže kupca, njegovo kupljeno blago tudi zaračuna in izda račun, na 

katerem je označena vrsta plačila, ki je pomembno pri dnevnem zaključku blagajne. 

Prodajalka v primeru reklamacije izpolni reklamacijski zapisnik z vsemi potrebnimi 

elementi, blago pregleda in mesto reklamacije označi. Vse skupaj položi v za to pripravljeno 

reklamacijsko odložišče in ga preda računovodskem oddelku podjetja. V primeru, da v 

prodajalni ni veliko ljudi, je naloga prodajalke, da sproti pregleduje garderobe in hkrati 

nenehno spremlja premikanje posameznih kupcev. V prodajalni je namreč mnogo izdelkov, 

ki niso zaščiteni, in le z bujnim spremljanjem lahko preprečimo kraje teh izdelkov. Ob 

izhodu iz trgovine so nameščeni elektronski detektorji, zato je potrebno, da je prodajalka 

natančna pri odstranjevanju zaščit proti kraji, da ne pride do neljubega dogodka, da se zaradi 

malomarnosti ne sproži detektor kraje in s tem osmeši kupca. Prodajalka mora imeti dober 

spomin glede postavitve posameznih izdelkov v trgovini. Kajti glede na to, da se postavitev 

menja dnevno, je to še tako bolj pomembno. Saj že pogled lahko prodajalki omogoči, da 

določena stvar, ki ni na svojem mestu poda sum, da jo je nekdo, brez plačila, odnesel iz 

trgovine.  

Ob zaključku dneva ima vsaka prodajalka nalogo, da zaključi blagajno, popiše vrsto plačil 

(gotovina, plačilna kartica) in to vpiše v seznam ter ga posreduje v centralo, denar pa shrani 

v dnevni izkupiček, ki ga ob določeni uri prevzame služba za varovanje. Slednja ga odnese 

v nočni trezor banke. Ko je blagajna zaključena, je potrebno pospraviti in namestiti izdelke 

na svoje mesto, počistiti prodajalno, pregledati vse kotičke, ki so bili v času odprte 

prodajalne skriti očem. V kolikor je bilo prevzeto novo blago iz skladišča, je potrebno to 

blago na novo namestiti na posamezne police in ga barvno uskladiti z že do sedaj 
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razstavljenim blagom. Tedensko je potrebno tudi pregledati priročno skladišče v trgovini, ga 

počistiti, razvrstiti blago in odstraniti nepotrebno embalažo v za to dodeljene zaboje. V 

nadaljevanju bomo predstavili še bilanco stanja in izkaz poslovnega izida podjetja. 

Tabela 2: Bilanca stanja izbranega podjetja za leto 2015, 2016 in 2017 

Bilanca 2015 2016 2017 

Sredstva 460.849 571.274 723.354 

Dolgoročna sredstva 62.552 53.360 42.317 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 500 500 500 

Neopredmetena sredstva 500 500 500 

Opredmetena osnovna sredstva 52.101 39.709 28.666 

Dolgoročne poslovne terjatve 9.951 13.151 13.151 

Kratkoročna sredstva 398.297 517.914 681.037 

Zaloge 194.667 290.915 427.829 

Kratkoročne finančne naložbe 1.178 1.178 1.178 

Kratkoročna posojila 1.178 1.178 1.178 

Kratkoročne poslovne terjatve 199.987 222.080 238.483 

Denarna sredstva 2.465 3.742 13.547 

Obveznosti do virov sredstev 460.849 571.274 723.354 

Kapital 92.338 133.618 176.442 

Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 47.721 83.150 124.430 

Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba 

poslovnega leta) 

35.429 41.280 40.683 

Dolgoročne obveznosti 16.681 8.931 568 

Dolgoročne finančne obveznosti 16.552 8.931 568 

Kratkoročne obveznosti 351.830 428.725 546.344 

Kratkoročne finančne obveznosti 123.539 168.186 159.842 

Kratkoročne poslovne obveznosti 228.291 260.539 386.502 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 

Zunajbilančne obveznosti 0 23.387 0 

Vir: lastno delo. 

Tabela 3: Izkaz poslovnega izida izbranega podjetja za leto 2015, 2016 in 2017 

Izkaz poslovnega izida 2015 2016 2017 

Čisti prihodki od prodaje 986.052 1.089.361 1.047.627 

Stroški blaga, materiala in storitev 717.666 819.458 786.845 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

493.009 526.708 464.131 

Stroški storitev 224.657 292.750 322.714 

Stroški dela 191.365 199.921 187.022 

se nadaljuje 
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Tabela 3: Izkaz poslovnega izida izbranega podjetja za leto 2015, 2016 in 2017 (nad.) 

Izkaz poslovnega izida 2015 2016 2017 

Stroški plač 122.601 124.447 116.862 

Stroški pokojninskih zavarovanj 10.850 11.014 10.342 

Stroški drugih socialnih zavarovanj 9.072 8.946 8.467 

Drugi stroški dela 48.842 55.515 51.351 

Odpisi vrednosti 28.695 12.912 13.060 

Amortizacija 18.695 12.912 13.060 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.849 3.204 4.551 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 250 414 253 

Drugi prihodki 2.267 2.269 255 

Drugi odhodki 0 72 59 

Davek iz dobička 7.874 8.846 10.283 

Odloženi davki 0 0 0 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (čisti dobiček/izguba 

obračunskega obdobja) 

35.429 41.280 42.824 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 

10,82 10,05 8,95 

Preneseni dobiček/izguba 47.721 83.150 124.430 

Bilančni dobiček/izguba 83.150 124.430 165.113 

Vir: lastno delo. 

4 OBLIKOVANJE ORGANIZACIJE PO BURTON, OBEL IN 

HAKONSSON MODELU 

4.1 Organizacijski dizajn v izbranem podjetju 

Na podlagi organizacijskega dizajna v izbranem podjetju bomo v obstoječo teorijo po 

modelu Burton, Obel in Hakonsson vpeljali podjetje po korakih, po katerih bi moralo 

podjetje delovati, hkrati pa, kam na določena mesta bi se moralo podjetje premakniti, da bi 

organizacija delovala še bolje kot deluje danes. 

Analizo bomo naredili pri vseh 7 korakih, ki jih zahteva teorija modela po Burton, Obel in 

Hakonsson. Koraki si sledijo: začetek; ocenjevanje strategije v izbranem podjetju; analiza 

strukture izbranega podjetja; ocenjevanje procesa in ljudi v izbranem podjetju; analiza 

koordinacije, kontrole in spodbude v izbranem podjetju; dizajn izbranega podjetja in zadnji 

korak, ki ga mora organizacija narediti – implementirati organizacijo (Burton, Obel & 

Hakonsson, 2015). 
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4.2 Korak 1: Ocenjevanje obsega in ciljev organizacije 

V našem podjetju bomo začeli pri prvem koraku – pri ocenjevanju obsega in ciljev 

organizacije. Pri tem koraku se moramo v podjetju najprej vprašati, h kateri strategiji je 

usmerjeno podjetje. Naslednji korak je usmerjen k temu, kakšno strukturo ima samo 

podjetje, ali je ta pravilno usmerjena in ali je potrebno kaj spremeniti. V tretjem koraku se 

usmerimo na procese in ljudi v podjetju, kar je zelo pomembno, saj so odnosi med ljudmi 

in, konkretno, prodajalci pomemben in ključni faktor v podjetju, še posebej v takšni tržni 

niši. Naslednji korak so koordinacija, kontrola in iniciativa, ki je ravno tako zelo pomemben 

faktor vsakega podjetja, in ravno tako tudi našega.  

Zadnji korak pa je usmerjen v cilje, kjer lahko vidimo konkretne rešitve in cilje, ki smo jih 

pridobili pri organizaciji. Vse to skupaj se poveže v diamantni model, kjer so vsi koraki med 

seboj povezani. Slika 15 prikazuje ciljni prostor v izbranem podjetju, ki se navezuje na 

kvadrant A, kvadrant B, kvadrant C in kvadrant D. Izbrano podjetje se nahaja v kvadrantu 

C.  

Slika 15: Ciljni prostor v izbranem podjetju 

 

 

 

Vir: Povzeto po Burton, Obel & Hakonsson (2015). 

V prvem koraku bomo razdelili ciljni prostor, v katerem se nahaja izbrano podjetje. Izbrano 

podjetje se nahaja v kvadratu C, kjer je poudarek predvsem na uspešnosti in manjša 

osredotočenost na učinkovitost. To pomeni, da se organizacija osredotoča na svoje cilje, 

vendar manj skrbi za učinkovito rabo virov. Izbrano podjetje strmi k visoki uspešnosti in 

manjši učinkovitosti. 
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Izbrano podjetje je pri ustvarjanju ciljnega prostora na visokem položaju, saj gre za nizko 

učinkovitost in visoko uspešnost. Ne moremo pa vedno trditi, da je to najboljši možni položaj 

za podjetje, saj če podjetje ne strmi k nenehni inovaciji, lahko kaj hitro pride do izpodrinjenja 

na trgu njihovih konkurentov. Zato je pomembno, da podjetje vseskozi strmi k procesu 

oblikovanja in njegovih podkomponent, kjer bi lahko ugotovili, ali se dobro prilagaja med 

številnimi komponentami oblikovanja tovrstne organizacije.  

Izbrano podjetje se nenehno ukvarja z uvedbo novih blagovnih znamk na slovenski trg in 

konkretno v izbrano podjetje. S tem podjetje raste in si pridobiva prednost pred ostalimi 

podjetji na trgu. Saj vemo, da če podjetje prvo vstopi s čim novim na konkretnem malem 

trgu, se ljudje hitro o tem ozavestijo in sledijo konkretni novi blagovnim znamkam ter 

posledično stilu, ki ga italijanske modne hiše narekujejo množicam po svetu.  

4.3 Korak 2: Strategija izbranega podjetja 

4.3.1 Strategija 

Naslednji korak, ki ga moramo oceniti za izbrano podjetje, je strategija podjetja ter okolje, 

v katerem se nahaja. Najprej se bomo osredotočili na samo strategijo podjetja, ki odraža 

vodstveno oceno položaja podjetja in njeno izbiro, kako uresničiti cilj podjetja. Strategijo 

lahko opišemo na več načinov; pri izbranem podjetju bomo uporabili preprost in zmogljiv 

način opisa podjetja za strategijo z vidika sledeče tipologije: reaktor, branilec, iskalec, 

analizator brez inovacij in analizator z inovacijami.  

Naše izbrano podjetje ima zelo dobro strategijo, saj ga uvrščamo med iskalca, kjer je visoko 

na raziskovanju svoje priložnosti, vendar nizko pri trenutnih razmerah. Osredotoča se na 

inovacije novih stvari v škodo, da so dovolj in da izkorišča obstoječe priložnosti. Nenehno 

išče nove tržne priložnosti in redno poskuša z novimi idejami, novimi tehnologijami in 

novimi procesi. Konkretno podjetje je iskalec, kar pomeni ustvarjalec sprememb, zato se 

morajo druga podjetja prilagoditi njegovim dejanjem, kar pomeni neprekinjeno zahtevanje 

strategij, skeniranje zunanjega okolja in ukvarjanje z veliko količino novih in raznolikih 

informacij. Usmerijo se k velikim spremembam pri izdelkih in storitvah; to temelji na cilju 

učinkovitosti. 

Konkretno podjetje se tako ne usmerja na uspešnost, zato je ta precej nizka, vendar zaradi 

konkurenčnih razmer, lahko preživi z višjo cenovno strukturo z zahtevami visoke cene. 

Kakovost ni primerna skrb, niti ni cenovna konkurenca. Največje težave nastopijo tedaj, ko 

vključijo novosti na področju novih izdelkov ali storitev. Tukaj kakovost in cena postaneta 

pomembna za kupca, še posebej, ko druga podjetja vstopajo v novejše iskanje inovacij. 

Fokus se usmeri na iskanje novega izdelka oziroma storitve, s čimer vodijo trg inovacij. 
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Tukaj mislimo predvsem k strmenju novih storitev, kot je šivilja v posamezni poslovalnici, 

kjer lahko blago v kratkem času popravi ter frizer in make up stilist, ki poskrbijo za celoten 

»outfit« osebe, to je celotni koncept, ki še ni prisoten v našem prostoru, v takšni poslovni 

niši. Tržno usmerjen pristop h kopiranju drugih podjetji, kjer izbrano podjetje zna prisluhniti 

svojim kupcem in s tem zadovolji njihove potrebe. Usmeritev iskalca na nov izdelek ali 

storitev je na našem prostoru vedno precej tvegana. Nov izdelek ali storitev zahtevata 

ogromne investicije, vendar na drugi strani ni nikjer zagotovila, da bo tudi v našem okolju 

to uspelo in doživelo ogromno slave. Zato vsako novo stvar, ki jo uspe v konkretnem 

podjetju vpeljati, temelji na počasnem in previdnem tveganju, saj so mnenja, da je potrebno 

poslušati njihove stranke in velikokrat v svetu mode tudi tvegati in s tem narediti njihovo 

moč na trgu konkurence. Vsaka nova stvar, ki uspe in se pokaže kot uspeh, je toliko lažja in 

kaj hitro povrnjen trud in njihov življenjski slog je tako prispeval uspeh na dolgi rok. S tem 

pa se zaključi, da lahko strategija, ki jo podjetje uvede, pridobi na pozitivnem cilju in s tem 

gradijo tako trg kot samo podjetje in pridobijo novega zadovoljnega kupca na dolgi rok. 

Slika 16 prikazuje strategijo v izbranem podjetju usmerjeno v iskalca. 

Slika 16: Strategija izbranega podjetja 

 

  

Vir: lastno delo. 

4.3.2 Okolje izbranega podjetja 

Izbrano podjetje se nahaja v lokalno-viharnem okolju, kar pomeni, da je njihovo okolje zelo 

nezapleteno in visoko nepredvidljivo. To pomeni, da obstaja nekaj dejavnikov v okolju, ki 

so razmeroma neodvisni, vendar nepredvidljivi. Vodstvo podjetja opredeljuje izbrano 

podjetje v lokalno-viharno okolje, ki se nanaša na njihovo nepredvidljivost okoljskih 

dejavnikov, ki vplivajo na njihovo podjetje.  

Podjetje se zaveda, da je čas, ki je namenjen reagiranju zelo hiter, saj v takšni tržni niši 

podjetje ne sme »spati«, vendar se mora hitro prilagajati okolju in trendom, saj spada v zelo 

nepredvidljivo okolje. Kar pomeni, da nikoli ne moramo vedeti na trgu, kdaj se pojavi nova 
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blagovna znamka, kdaj se odpre nova trgovina z zelo podobno blagovno znamko ali celo 

isto  in s tem pride do velikega variiranja cen oblačil, saj imajo vse te blagovne znamke 

povsod samo priporočene cene in nimajo povsod poenotene cene, kjer koli po svetu 

prodajajo. Zavedajo se, da so najvišje zahteve dobrih informacij, ki jih je potrebno kaj hitro 

sprejeti, ko se nemudoma pojavijo neopredeljivi dejavniki v okolju. Nepredvidljivost brez 

kompleksnosti je mogoče obravnavati na lokalni ravni, ki ne zahtevajo usklajevanja za 

celotno podjetje. Slika 17 prikazuje okolje izbranega podjetja, nahaja se v lokalno – 

viharnem okolju. 

Slika 17: Okolje izbranega podjetja 

 

 

Vir: lastno delo. 

4.4 Korak 3: Analiza strukture v izbranem podjetju 

4.4.1 Konfiguracija izbranega podjetja 

Podjetje se zaveda, da dobro zastavljena konfiguracija omogoča svojemu podjetju, da dobro 

deluje za svoje cilje in strategijo ter v svojem okolju. Izbrano podjetje uvrstimo v enostavno 

konfiguracijo, saj je trenutno na nizki dimenziji produkta/storitev/kupca in ima nizko 

funkcionalno dimenzijo specializacije. To je majhna konfiguracija, ki jo sestavljajo direktor 

in nekaj posameznikov, saj gre za manjše podjetje. Največja težava v podjetju je to, da se 

informacije ne širijo med zaposlenimi, tako kot bi bilo to potrebno in zato pride do lukenj v 

komunikaciji, kar lahko predstavlja zelo veliko težavo. Luknje v komunikaciji predstavljajo 

največjo zmešnjavo na področju, da določeni zaposleni ne vedno točno, kateri dan delajo, 

na kateri lokaciji in časovno razporeditev, ki je določena zgolj teden dni vnaprej ali pa vsaj 

za nekaj dni vnaprej. Podjetje nima striktno določenega, kaj kdo dela, njihov opis delovnega 

mesta ni posebej strukturiran; ker gre za majhno podjetje, mora vsak zaposleni delati 

popolnoma vse, zaposleni pa morajo poznati celoten koncept podjetja. Zaposleni morajo 

delovati na osnovi fleksibilnosti in se s tem prilagajati tudi urniku dela, kot smo že zgoraj 

zapisali, morajo biti zaposleni tako fleksibilni, da tudi če se urnik spremeni iz danes na jutri, 
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da lahko vskočijo na delo. Iz strani zaposlenih to pomeni vedno velik problem, saj si 

zaposleni ne morajo kreirati svojega prostega časa in s tem obveznosti, ki jih imajo izven 

delovnega časa. 

Direktor in namestnica direktorja sta v središču informacijskih tokov, kjer sprejemata 

odločitve, koordinirata dejavnosti zaposlenih in nadzorujeta operacije ter druge informirata, 

kaj morajo storiti. Direktor pa ima glavni stik z dobavitelji in zunanjim trgom. Zaposleni pa 

imajo vsakdanji stik z notranjim trgom in s končnimi kupci, s katerimi morajo delati zelo 

konkretno in lepo, saj se vsako podjetje zaveda, da je kupec »kralj« in samo z njim lahko 

podjetje napreduje in raste. Slika 18 prikazuje konfiguracijo izbranega podjetja, ki se nahaja 

v enostavni konfiguraciji. V spodnji sliki 19 je prikazana enostavna konfiguracija izbranega 

podjetja.  

Slika 18: Konfiguracija izbranega podjetja  

       

 

Vir: lastno delo. 

Slika 19: Prikaz enostavne konfiguracije v izbranem podjetju 

 

Vir: lastno delo. 

4.4.2 Nova organizacijska forma 

Nove oblike organizacije se precej razlikujejo od tradicionalne obleke po štirih dimenzijah: 

naloge, naloge dodeljevanja, zagotavljanje nagrad in zagotavljanje informacij. Osnove 

organizacije pa ostajajo enake tradicionalni obliki, kako razčleniti organizacijo na manjše 

naloge in kako uskladiti te naloge dejavnosti. 

Enostavna konfiguracija

Manager

Poslovalnica 
1

Poslovalnica 
2

Poslovalnica 
3

Poslovalnica 
4

Poslovalnica 
5

Visoka 

usmerjenost v 

izdelke/storitve/

kupce Nizka 

funkcionalna 

specializacija 



43 

Izbrano podjetje se na ravni nove organizacijske forme nahaja v globalnem prostoru, če 

gledamo geografsko. Globalno pomeni, da izbrano podjetje ni ravno organizirano, da bi 

zagotovili optimalno pridobivanje, ampak namesto tega osredotoča svoje delovne aktivnosti 

v eno lokalno – se pravi v centralno bazo podjetja. Podjetje je usmerjeno v tržno nišo, kjer 

ne glede na to, kje se nahaja določena poslovalnica, dobi enake izdelke, kot jih pridobi glavna 

poslovalnica, in posledično tudi vse druge, saj se ob nabavi izdelkov pri dobavitelju venomer 

koncentrira izključno na »centralno« poslovalnico in na njegovo prodajo izdelkov; tako vse 

druge poslovalnice dobijo izključno to, kar se prodaja v centrali in ne to po čemer 

povprašujejo kupci pri njih. S tem je pogojeno tudi to, da bi bilo potrebno, da bi glavni ljudje, 

ki naročujejo in izbirajo kolekcijo bolje oziroma zelo dobro poznali vse poslovalnice in 

njihove kupce, ali pa zgolj in samo prisluhnili zaposlenim, kaj določene stranke iščejo in 

potrebujejo. Žal pa tukaj pridemo, do tega, da se šefi ukvarjajo samo s tem, zakaj ni prodaje 

in venomer rotirajo zaposlene po različnih poslovalnicah.  

S tem pride izključno še do velikih pritiskov na področju načina dela zaposlenih, ki so pod 

velikim nadzorom in skladno z načinom, ki ga direktor zahteva, se stvari opravijo. Pridemo 

do zaključka, da je globalna zasnova nizka, tako pri optimalni nabavi kot pri lokalni 

odzivnosti. Slika 20 prikazuje organizacijsko oblikovan prostor strukture za geografsko 

širino in se nahaja v globalni konfiguraciji. 

Slika 20: Organizacijsko oblikovan prostor strukture za geografsko širino 

 

 

 

 

Vir: lastno delo. 

4.4.3 Zunanji sporazumi v organizacijskih načrtih 

Pri zunanjih sporazumih v organizacijskih načrtih se je izbrano podjetje odločilo za 

distribucijo z izvajanjem v samem podjetju. Na sledečem področju se podjetje nahaja v 

samostojnosti, kar pomeni, da je nova organizacijska oblika nekaj sporazumov za dejavnosti 

in nekaj sporazumov za ljudi. Se pravi, podjetje ima poslovno partnerstvo oziroma skupna 

vlaganja z eno ključno razliko, da partnerstvo vključuje stalni, dolgoročni poslovni odnos, 

kjer skupno podjetje temelji na eni poslovni transakciji. Posamezniki, ki se odločijo za vstop 

v skupno podjetje, lahko delijo prednosti, zmanjšajo tveganje in povečajo konkurenčno 

prednost na trgu. V izbranem podjetju je nekaj blagovnih znamk; predstavniki teh so se 

odločili, da bi s podjetjem imeli skupni poslovni odnos, kar pomeni skupaj združiti nekaj 
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pogodbenic, s tem si pridobiti moč na trgu in konkurirati močnim trgovskim verigam. 

Zunanji sporazumi organizacije pri samostojnosti temeljijo tako na nizkih zunanjih 

dejavnosti in nizkih zunanjih ljudeh, kjer podjetje pridobi še večjo moč, saj ima tako 

posledično veliko ljudi in dejavnosti pod svojim nadzorom. Slika 21 prikazuje prostor za 

načrtovanje zunanjih sporazumov v izbrani organizaciji, kjer se podjetje nahaja v 

samostojnosti.  

Slika 21: Prostor za načrtovanje zunanjih sporazumov v izbrani organizaciji 

 

 

 

Vir: lastno delo. 

4.5 Korak 4: Ocenjevanje procesa in ljudi 

4.5.1 Delitev dela v organizaciji 

Pravilna razdelitev dela v organizaciji je vedno ključnega pomena med zaposlenimi in za 

organizacijo, saj s tem pridobi organizacija največjo učinkovitost. Samo izbrano podjetje 

strmi k zapletenim nalogam, kar pomeni, da je nizko na deljivosti in zelo ponavljajoče. S 

tem zapletene naloge zahtevajo visoko usklajenost zaradi nizke deljivosti. Podjetje stremi 

tudi k temu, da določene pod-naloge lahko opravljajo različne enote podjetja, vendar so 

medsebojno odvisni za opravljeno delo.  

Tako mislijo predvsem, ko določena poslovalnica objavi »styling« na socialnih omrežjih, 

kot je Facebook in Instagram profil podjetja, kjer stranka želi celotni »styling«. Zapletenost 

pride takrat, ko je konkretna poslovalnica, ki je objavila »styling« določene stvari že prodala 

končnemu kupcu in se mora tako uskladiti z drugimi poslovalnicami, če ima še katera ta 

izdelek na voljo. V primeru, da ga ima, se izdelek pošlje v poslovalnico, ki ga potrebuje in 

tako lahko poslovalnica stranki proda celotni »styling« in s tem se krog zaključi. V primeru, 

da konkretna poslovalnica nima nič več od vprašanega, lahko druga poslovalnica proda njen 

»styling« končnemu kupcu. 

Tukaj pride predvsem do velike tekmovalnosti, ki temelji na sposobnosti poslovalnice, ki 

hitreje odgovori končnemu kupcu in seveda ima določene artikle na zalogi. Seveda pa se 

gleda tudi na to, katera poslovalnica dela zelo kvalitetne »stylinge« in po katerih ljudje preko 

socialnih omrežji povprašujejo. Pri zahtevnih »stylingih«, to mislimo predvsem na 
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kombinacije, ki niso vsakdanje za naše okolje, je prodaja preko socialnih omrežji oziroma 

interneta velikokrat težja poteza. Večina ljudi takšne kombinacije pride poizkusiti v samo 

poslovalnico in se posvetuje z zaposlenimi stilisti, ki kaj hitro najdejo tudi kaj drugega za 

njihov stil oziroma za izbrano priložnost. Če pa so »stylingi« narejeni kakovostno in 

primerni za vsak dan, pa se stranke tukaj lažje odločijo, kot za nakup preko spleta, in precej 

hitro; tako se zaključi povpraševanje in končni nakup. Slika 22 prikazuje delitev dela v 

izbranem podjetju in nahaja se v zapletenih nalogah. 

Slika 22: Delitev dela v izbranem podjetju 

 

Vir: lastno delo. 

4.5.2 Ljudje 

Izbrano podjetje uvrščamo med majhna podjetja, kjer je zaposlenih do devet ljudi in ima pet 

poslovalnic po Sloveniji. Kljub majhnosti podjetja se informacije med zaposlenimi širijo 

zelo počasi. Glavni vzrok za počasno širjenje informacij je zagotovo hitra menjava kadra 

zaposlenih, posledica tega pa je, da se zaposleni ljudje med seboj ne poznajo, tudi nimajo 

mesečnih sestankov za pogovor in usmeritev v enotne cilje. Z njimi bi direktor lahko prišel 

do dobre informacijske naravnanosti med zaposlenimi in bi s tem pridobil, da ne bi bilo 

takšne tekmovalnosti med poslovalnicami, zaposleni bi se med seboj bolj spodbujali ter imeli 

medsebojno spodbudo. 

Nahajajo se v trgovinskem pristopu, saj kot smo že omenili, podjetje zaposluje malo ljudi in 

prav tako ljudi z nizko profesionalizacijo. Ker se v podjetju prodajalke zelo hitro menjavajo, 

podjetje gradi na zelo nizki profesionalizaciji ter na le nekaj dnevnem usposabljanju. 

Posledično pride tudi do nizke informacijske zmogljivosti; s tem posamezna poslovalnica ni 

ravno usmerjena v učinkovitost, saj novi zaposleni pričakujejo s strani nadrejenih smernice, 

po katerih morajo delati, saj imajo že tako nizko znanje in posledično tudi nizko 
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učinkovitost. Posamezne prodajalke tako zelo težko dosežejo želene rezultate s strani 

nadrejenih, čemur sledi hitra odpoved ter ponovno iskanje »boljšega kadra«.  

Celotni pristop v malem podjetju in v takšni tržni niši, kot je trgovina z visokim stilom oblek, 

temelji s finančnega vidika na dobrem dnevnem prometu. V kolikor dnevni prometi ni 

dosežen, je potrebno iskati nove oprijeme in kako bi zaposleni bili še boljši; s tem se ukvarja 

direktor podjetja. Velikokrat pa se ne zaveda, da določene zaposlene osebe niso naravnane 

samo na dnevni promet, ampak je velikokrat tudi dan, ko enostavno prodaja ne steče, kot bi 

morala; težava ni ne v ljudeh, niti v artiklih. Pridejo tudi dnevi, ko določena poslovalnica 

nima prav velike izbire za izbranega kupca, saj vemo, da poslovalnice ne temeljijo na 

masovnih kupcih, ampak je krog ljudi ozek in vanj prihajajo samo izbrane stranke. Slika 23 

prikazuje ljudje v izbranem podjetju, kjer se nahaja v trgovinskem pristopu.  

Slika 23: Ljudje v izbranem podjetju 

 

Vir: lastno delo. 

4.5.3 Vodenje in organizacijska klima 

Pravilno vodenje podjetja je eden od najbolj razširjenih, razpravljalnih in raziskovalnih 

konceptov v podjetju. Izbrano podjetje ima managerski stil vodenja, kar pomeni, da se želi 

močno izogniti negotovosti in ima nizko prednost za delitev. Managerski stil vodenja v 

izbranem podjetju se bolj osredotoča na kontrolo samega poslovanja kot na kontrolo 

strateških odločitev. Samo podjetje se ukvarja s samokontrolo poslovanja podjetja in kako 

določene blagovne znamke razporediti po poslovalnicah in kako jih nato prodati, ne vprašajo 

pa se, ali so določene blagovne znamke tržna niša v določeni poslovalnici, to pa mora 

presoditi dober vodja in raziskati to območje.  
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Raziskano okolje lahko postane tudi manj predvidljivo in s tem podjetje verjetno zamudi 

priložnost za spremembe, kar navezuje na škodo k splošni učinkovitosti podjetja. S tem 

mislimo predvsem, da vodstvo podjetja ne daje velike pozornosti na inovacije, razen na 

učinkovitost inovacij, ki lahko ogrožajo tehnološko bazo podjetja.  

Vsak vodja podjetja oziroma nadrejen bi se moral zavedati, da se vodenje nanaša na ljudi, 

kar pomeni, kako jih moramo usmeriti, motivirati, kako vplivamo na njih kot nadrejeni, da 

bi zaposleni svoje naloge lahko izvrševali čim bolje, ob čim manjši potrošnji energije in s 

čim večjim osebnim zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati posameznega 

zaposlenega, skupine zaposlenih, da bi dosegali delovne in organizacijske cilje podjetja. V 

okviru vodenja prihaja velikokrat v poštev tudi svetovanje, informiranje, inštruiranje, 

ocenjevanje in razvoj zaposlenih (Možina, Bernik, Merkač & Svetic, 2000). Zelo pomembno 

je tudi vzdušje in klima v podjetju in prav tako odnosi med zaposlenimi, kultura dela in 

vedenje v posamezni poslovalnici in prav tako v podjetju. Slika 24 prikazuje vodenje v 

izbranem podjetju in se nahaja pod manager.  

Slika 24: Vodenje v izbranem podjetju 

 

 

 

Vir: lastno delo. 

4.5.4 Organizacijska klima 

Organizacijska klima v podjetju je vsekakor zelo nizka in temelji na notranjih procesih. 

Znotraj podjetja je velika napetost med zaposlenimi, tudi pri samem direktorju podjetja, in 

prav tako sledi majhna želja po spremembah v podjetju s strani zaposlenih. Znotraj tega 

okolja prihaja do velikih konfliktov, nizke morale in neprijetnih občutkov, ki jih občutijo 

zaposleni v posameznih poslovalnicah.  

Prevladujoče emocije, ki jih občutijo zaposleni, so nedvomno razočaranje, sram in 

utrujenost, saj je pritisk, ki ga izvaja sam direktor nad zaposlenimi na trenutke vsekakor 

nevzdržen. Pritiski večinoma prihajajo zaradi same prodaje v podjetju, se pravi tukaj 

mislimo predvsem, zakaj se dnevno ne proda toliko, kolikor bi si sam direktor želel in se 

občutijo hudi pritiski nad zaposlenimi in s tem kreiramo negativne emocije. Kar pa 

posledično vodi do tega, da zaposleni med seboj niso odprti, si ne zaupajo in postane pretok 

informacij zelo nizek.  
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V podjetju je nenehno rotiranje zaposlenih, odpuščanje zaposlenih, ker ne dosežejo 

pričakovanih rezultatov s strani nadrejenih in tudi odpovedi s strani zaposlenih. Sistem se 

hitro zruši in posledično morajo zaposleni v podjetju delati cele dneve, dokler nadrejeni ne 

najde ponovno dobrih zaposlenih, ki bi bili pripravljeni delati v takšnem podjetju. S tem 

prihaja do utrujenosti zaposlenih in kaj hitro do nezadovoljstva v podjetju. Politika podjetja 

pa je, da podjetje na takem nivoju, ne želi imeti zaposlenih študentov, saj potreba po tako 

veliki delovni sili ni potrebna, imeti zaposlene za polovične delovne čase pa je v današnjem 

času tudi zelo težko dobiti in jih obdržati, saj so stroški s takšno delovno silo precej visoki. 

Na drugi strani imamo pod delovno klimo tudi težko koriščenje dopusta, ki v marsikateremu 

privede do določenih emocij. Njihov delovnik je za večino zaposlenih sedem dni v tednu, 

kaj hitro pripelje do pregorelosti in nezadovoljstva. S tem prihaja do tega, da zaposleni med 

seboj nimajo interesa, niti komunikacije in si posledično ne predajajo informacije, saj si med 

seboj ne zaupajo, ker vsak zaposlen strmi k najboljšim rezultatom in nekako se ustvari 

tekmovalna klima znotraj podjetja in s tem prihaja tudi do velikih konfliktov med sodelavci 

in nadrejenim v podjetju. 

V tako imenovanem notranjem procesu v podjetju je potrebno zaposlene motivirati, da bi 

med seboj imeli večjo informiranost in negativne emocije prelevili v pozitivne, kjer bi se 

lahko usmerili tudi v visok nivo zaupanja in pomoč med zaposlenimi. Slika 25 prikazuje 

kategorizirano organizacijsko klimo v izbranem podjetju, kjer se podjetje nahaja v notranjih 

procesih. 

Slika 25: Kategorizirana organizacijska klima v izbranem podjetju 

 

 

 

 

Vir: lastno delo. 

4.6 Korak 5: analiza koordinacije, kontrole in spodbude 

4.6.1 Koordinacijski in kontrolni sistem 

Izbrano podjetje sodi v družinski model po pregledu koordinacijskega in kontrolnega 

sistema, ker ima zelo nizko decentralizacijo in zelo nizko formalizacijo. V izbranem podjetju 

gre za majhno podjetje, za katerega velja, da njihova pravila niso napisana in da zaposleni 
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med seboj ne vedo točno, kaj morajo početi na podlagi informacij, ki so jih pridobili od 

vodstva podjetja, se pravi ustno in vsekakor ne napisana pravila, ki bi jih morali 

vsakodnevno upoštevati. Nekatera pravila zaposleni dobijo vsak dan od vodstva, nekatera 

dobijo ustno preko telefona, nekaj pa se jih pridobi na dnevni ravni preko e-pošte. 

Politika malih podjetji je nedvomno ta, da morajo vsi zaposleni točno vedeti, kaj se mora na 

dnevni bazi v podjetju narediti in k temu morajo strmeti vsi, tako se pravi, da vsi zaposleni 

delajo vse in ne samo določeni določene stvari. Veliko podjetji tako nima napisanih pravil, 

kaj zajema določeno delovno mesto in kakšne so naloge zaposlenega. Zaposleni se tako 

prepustijo dnevnim nalogam, ki jih pridobijo na dnevnih bazah s strani vodstva. Tukaj 

govorimo predvsem o nalogah, ki so povezane s prodajo na določen dan, vsekakor pa vsi 

zaposleni vedo, kaj so njihove vsakdanje naloge in kaj morajo vsak dan rutinsko narediti v 

določeni poslovalnici. Slika 26 prikazuje koordinacijski in kontrolni sistem, kjer se podjetje 

nahaja v družinskem modelu. 

Slika 26: Koordinacijski in kontrolni sistem 

 

Vir: lastno delo. 

4.6.2 Informacijsko - učni sistem 

Na področju informacijsko-učnega sistema za obveščanje in znanje informacij je izbrano 

podjetje bistveni element infrastrukturne organizacije. Podjetje se tukaj umesti v sklop 

človeških sistemov, kjer mislimo predvsem na pristop poudarjanja zajemanja, obdelave in 

prenosa podatkov, ki je vdelan v mislih in dejanju ljudi.  

Podjetje stremi k temu, da je težko potrebno znanje in informacije podjetja vsakodnevno 

kodificirati in zato je dobra prednostna naloga tehnoloških sistemov, ki nadomestijo druženje 
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ljudi, kjer si zaposleni delijo tiho znanje, na kar mislimo predvsem osebno znanje, 

pridobljeno le s stikom ljudi; velikokrat pa ta ni možen, zato se podjetje poslužuje 

telefonskega klica ali videokonference. 

Izbrano podjetje se zaradi oddaljenih poslovalnic in koordinacij delovnega časa med 

poslovalnicami poslužuje drugačnega načina pretoka znanja med zaposlenimi, in sicer preko 

telefonskih klicev; na tak način vodi vsakega zaposlenega. Gre namreč za enotni program 

med poslovalnicami, kjer so največje težave na strani zaposlenih. Slika 27 prikazuje 

informacijsko – učni sistem, kjer se nahaja v človeškem sistemu.  

Slika 27: Informacijsko-učni sistem 

 

Vir: lastno delo. 

4.6.3 Spodbude 

Spodbude so največkrat zelo pomemben dejavnik zaposlenega v podjetju. Vsak zaposleni 

potrebuje dobro motivacijo za še bolj uspešno delo, na žalost pa se tega zaveda vse manj 

podjetij. 

V izbranem podjetju imajo zaposleni zgolj in samo osebno plačilo, ki je sporazum 

posameznika in direktorja. V skladu s pravili zaposleni sledijo navodilom direktorja in 

naredijo stvari, kot jih zahteva. Zastavljeni mesečni plani v podjetju so postavljeni s strani 

zaposlenih previsoko za trenutno obdobje oziroma za takšna obdobja v 21. stoletju, saj ni 

več pravih zim in poletij, na kar bi se lahko orientirali in zato je posledično mesečne plane 

zelo težko doseči. Zavedati se moramo, da je kupna moč drastično padla in da vse manj ljudi 

gleda na kvaliteto izdelkov, vendar jim je najpomembnejša cena in izgled določenega 

izdelka.  

V mesecih, ko se mesečni plan doseže, se prav tako ne upošteva bonusa oziroma nagrade ob 

mesečni plači; s tem zaposleni izgubijo motivacijo do še boljše prodaje v določeni 
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poslovalnici. Nagrada k določeni plači bi bila s strani zaposlenih lahko tudi zgolj in samo 

artikel, ki bi ga zaposleni želel imeti. S tem bi pripomogli k še večji prodaji izdelkov med 

zaposlenimi in posledično večjo promocijo ter vsekakor najboljša motivacija zaposlenih, da 

ne govorimo vedno samo o finančni spodbudi, ampak tudi o materialnih. 

Zaključimo lahko, da podjetje ne pozna bonusa, ki bi se lahko realiziral na dobro prodajo 

zaposlenega oziroma poslovalnice. S tem bi pridobili boljše zadovoljstvo in večjo motivacijo 

med zaposlenimi pri prodaji samih izdelkov ter posledično realizacijo mesečnega prometa. 

Vsi ljudje smo usmerjeni v nagrade in vsaka nagrada, ali je to finančna, materialna ali zgolj 

ustna, nas spodbudi, da delamo in gradimo do zastavljenega cilja. Slika 28 prikazuje 

spodbude v izbranem podjetju, kjer temelji na osebnem plačilu zaposlenega.  

Slika 28: Spodbude v izbranem podjetju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lastno delo. 

4.7 Korak 6: Oblikovanje arhitekture in zaporedja sprememb 

V šestem koraku podjetje izbere skupaj vse prejšnje korake in začne gledati v tej smeri, kaj 

bi bilo potrebno še spremeniti v podjetju.  

Iz tabele lahko preučimo, kje trenutno stoji naše podjetje in v naslednjem koraku opredelimo, 

kam bi se moralo podjetje preusmeriti, da bi delovalo še boljše in z večjim uspehom. V tabeli 

za prilagajanje in neskladnost za spremembe v izbranem podjetju smo označili, kjer stoji 

trenutno podjetje.  
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Tabela 4: Tabela za prilagajanje in neskladnost za spremembe v izbranem podjetju 

Ustrezni kvadrant 

v organizacijskem 

prostoru za 

načrtovanje 

A B C D 

Organizacijski cilji Noben Učinkovitost Uspešnost Uspešnost in 

učinkovitost 

Dimenzija 

strategije 

Reaktor Branilec Iskalec Analizator brez 

inovacij; 

Analizator z 

inovacijami 

Okolje Mirno 

okolje 

Raznoliko okolje Lokalno-viharno 

okolje 

Turbulentno 

okolje 

Konfiguracija 

podjetja 

Enostavna Funkcionalna Deljena/Področna Matrica 

Geografska 

razporeditev 

Globalna Internacionalna Multilokalna Transnacionalna 

Sporazum Samostojen Naročnik Sodelujoča 

skupnost 

Konfederacija 

Zasnova naloge Pravilna Zapletena Fragmentirana Komplicirana 

Ljudje Trgovski 

pristop 

Tovarniški 

pristop 

Laboratorijski 

pristop 

Pisarniški pristop 

Vodstvo Maestro Manager Voditelj Producent 

Organizacijska 

klima 

Skupinska Interni procesi Razvojna Racionalni cilj 

Koordinacija in 

kontrola 

Družinski 

model 

Strojni model Kupcu usmerjen 

model 

Glina ali mozaik 

Informacijsko-učni 

sistem 

Sistem 

dogodka 

Podatkovni 

sistem 

Človeški sistem Sistem odnosov 

Spodbude Osebno 

plačilo 

Plačilo za 

spretnost 

Bonus Delitev dobička 

Vir: lastno delo. 

Iz Tabele 4 lahko razberemo, kakšno je trenutno stanje našega podjetja. Glede na to lahko 

vidimo, katere stvari bi bilo potrebno spremeniti v dobrobit podjetja. Vseh pet korakov je 

analiziranih po oblikovalski komponenti in predstavljenih na konkretnem podjetju. V 

naslednjem poglavju bomo analizirali, kaj bi bilo potrebno spremeniti in kako bi se tega 

lotili.  
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4.8 Korak 7: Uvedba sprememb: kdo bi moral kaj narediti in kdaj? 

V zadnjem koraku se mora podjetje osredotočiti na to, kdo bi moral kaj narediti in kdaj.  

Potrebno je analizirati in povedati, da se v podjetju potrebuje vodja, ki bi konkretne stvari 

moral spremeniti in jih malo analizirati na samem trgu. Kaj bi bilo potrebno spremeniti, 

bomo napisali konkretno v delu predlogi za spremembe, kjer bomo analizirali vsak korak 

posebej in znotraj koraka analizo potrebnih sprememb. Na koncu pa bi bilo potrebno tudi 

napisati časovni okvir, v kolikem času se bodo stvari morale realizirati, drugače način spet 

ne bi bil sprejemljiv. 

4.9 Predlogi za spremembe 

V izbranem podjetju smo analizirali sedanje stanje podjetja. Pregledali smo, kako podjetje 

trenutno stoji in kaj bi bilo potrebno vsekakor spremeniti. Iz vseh petih korakov smo videli, 

da je v podjetju pri določenih korakih zelo velika zmešnjava in da podjetje stremi k zelo 

dobri strategiji in dobrim ciljem, vendar do tam še mora spremeniti določene korake.  

Pri prvem koraku, kjer pogledamo samo oblikovalsko komponento, ki je na kvadrantu C, ter 

cilje, ki so zelo dobro oblikovani – pri tem koraku nimamo pripomb. Podjetje zelo dobro 

sledi svojim ciljem in svoji viziji. 

V drugem koraku, kjer smo pogledali samo strategijo podjetja in okolje podjetja, smo prav 

tako mnenja, da je tudi ta korak zelo dobro naravnan in da sledi zelo dobri strategiji na 

področju tržne niše. 

Pri tretjem koraku pa smo prišli do same analize strukture, kjer smo ugotovili kar nekaj 

pomanjkljivosti in smo prišli do tega, da bi bilo potrebno marsikaj spremeniti. Žal je ta del 

zelo težko spremeniti, da saj gre za konfiguracijo, geografsko porazdelitev in zunanje 

sporazume, kar je težko zelo hitro spremeniti.  

Vseeno se zavedamo, da bi bilo potrebno sedanjo enostavno konfiguracijo dodelati in jo 

spremeniti v divizijsko konfiguracijo. Mnenja smo, da bi bilo potrebno takšno izbrano 

podjetje pripeljati do tega, da stremi k visoki dimenziji izdelka ter visoki funkcionalni 

specializaciji. Poudariti moramo, da bi moral biti poudarek na izdelkih oziroma storitvi. Ker 

imajo veliko poslovalnic, bi bilo potrebno, da vsaka poslovalnica deluje na nek način zase 

in da gradi svoje dobičke, ustvarja svoje kupce in gradi svojo strateško poslovno enoto. 

Tukaj bi se najbolj osredotočili na finančni odnos vsake poslovalnice, kjer bi vsaka 

poslovalnica morala pokriti svoje stroški in ustvariti dobiček, s čimer bi kreirala svoje 

finančne cilje in dosegala, da sedež podjetja ne bi bil preobremenjen z velikimi pretoki 

informaciji in številnimi odločitvami, kjer bi zato nizali uspehe in s tem ne bi nikoli trpela 

uspešnost podjetja.  
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Usmeritev na geografsko porazdelitev bi bilo prav tako potrebno usmeriti iz nizke globalne 

usmerjenosti v multilokalno, s tem bi pridobili, da bi podjetje bilo na visokem lokalnem 

odzivu, kar bi usmerilo podjetje v določene edinstvene izdelke, po katerih povprašuje 

lokalno prebivalstvo. S tem bi podjetje tudi rastlo in se razvijalo na popolnoma lokalni ravni. 

Na področju zunanjih sporazumov pa bi se podjetje moralo iz samostojnosti prekvalificirati 

v sodelujočo skupnost. S tem bi pridobili na moči zunanjih ljudi. Podjetja bi med seboj 

sodelovala, kjer bi bilo vsako podjetje usmerjeno v lastne cilje in strategijo, ampak da te cilji 

in strategijo nadgradijo v sodelovanju z drugimi podjetji in pridobijo moč na trgu. 

Sodelujoča skupnost bi pomenila kot delitev, vendar brez formalnega lastništva nad 

določenimi podjetji. 

Naslednji korak je četrti korak, kjer si pogledamo ocenjevanje procesa in ljudi. Pri tem si 

najprej poglejmo delitev dela v organizaciji. S strani delitve dela v organizaciji so trenutne 

naloge, ki jih izvaja samo podjetje v fazi zapletenih nalog. Da bi podjetje še bolje 

organiziralo svoje delo, bi bilo potrebno delo premakniti na fragmentarna dela. Pri 

fragmentarnem delu bi vsekakor ostali na nizkem ponavljajočem se delu, vendar bi bila 

razdelitev dela zelo visoka in bolj učinkovita. Te naloge bi zahtevale manj usklajevanja 

zaradi velike delitve dela. Če tako zmanjšamo potrebe po usklajevanju, lahko vsaka 

podenota obdeluje s svojo hitrostjo in ne bi bilo potrebno čakati na druge enote. S tem 

mislimo predvsem, če bi imela vsaka poslovalnica svojo izbrano kolekcijo, bi s tem prodajala 

izključno to, kar ima in bi bilo vse hitreje in lažje ter ne bi prihajalo do raznih premikov in 

čakanja blaga. Prodajalo bi se izključno samo blago iz točno določene poslovalnice. S tem 

bi bilo delo bolj neodvisno, inovativno in agresivno.  

Naslednja stopnja so ljudje, kjer smo trenutno na trgovskem pristopu, samo podjetje pa 

mislim, da bi moral zastopati laboratorijski pristop, kar pomeni, da vključuje zaposlovanje 

nekaj ljudi. Profesionalne rutine, ki jih pridobijo z izobraževanjem, usposabljanjem in 

izkušnjami, ki so relativno neodvisne. S tem pridobimo na visoki profesionalizaciji, kjer 

izgubimo velik nadzor in s tem pritisk samega delavca na posameznem delovnem mestu. S 

pristopom stremimo k večji uspešnosti in kakovosti kot pa na učinkovitost. 

Način vodenja je prav tako zelo pomemben v vsakem izbranem podjetju. V našem izbranem 

podjetju stremijo k managerskemu načinu vodenja, morali pa bi se usmeriti k vodji. Pri tem 

bi temeljili na visokih željah po odločanju in nizkem izogibanju negotovosti. Tako bi vodja 

(direktor) prepustil svoje odločitve svojim podrejenim zaposlenim, kjer bi strmel k temu, da 

bi zaupal svojim zaposlenim; to bi pomenilo, da se bodo pri odločitvah odločile pravilno in 

da bodo naredile vse v dobrobit podjetja. Vodja bi raziskoval nove ideje in nove ukrepe, kar 

pomeni, da je usmerjen k dolgoročnim strateških potezam.  

Organizacijska klima bi se morala v podjetju prav tako spremeniti. Potrebno bi bilo iz 

notranjih procesov preiti na razvojno okolje. To bi pomenilo, da so zaposleni pod nizkim 
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pritiskom in pod veliko željo po spremembah. Prevladujoče emocije pri zaposlenih so 

navdušenje in sreča, kar pripomore tudi primeren delavni prostor, kjer bi si zaposleni med 

seboj lahko zaupali in pomagali. Tako se morala in zaupanje dvigneta in sta visoko, konflikti 

med zaposlenimi padejo. 

Pri koraku pet pa pogledamo še predloge za izboljšave na področju koordinacije, kontrole in 

spodbud. Na področju koordinacije in nadzora bi bilo potrebno iz družinskega modela preiti 

na kupcu usmerjen model, kjer imamo nizko formalizacijo in visoko decentralizacijo, kjer 

je malo pravil napisanih. Ta model je pripravljen veliko stvari riskirati, taktično izpeljati in 

tako postati inovativen. Na prvi pogled lahko mislimo, da je model preveč kaotičen, vendar 

za zaposlene, ki so v podjetju že zelo dolgo, pusti prosto pot pri njihovi inovativnosti.  

Na področju informacijsko-učnega sistema je podjetje na pravi poti, saj zasleduje človeški 

sistem. 

Na področju spodbud bi podjetje prav tako moralo stremeti namesto osebne plače k bonusu. 

Vemo, da bonus ni spodbujevalni sistem spreminjanja pozornosti od vedenja do rezultatov, 

ampak spada v kategorijo, da poleg običajnega plačila delavec dobi plačilo na podlagi 

spretnosti, kar pomeni dobro prodajo, visoki računi v poslovalnici in s tem mesečno 

realizacijo podjetja, kjer se prestopa začrtani mesečni promet.  

Če povzamemo celotne predloge za spremembe lahko vidimo, da je prvi korak usmerjen v 

kvadrant C, kar je naš cilj. Drugi korak je umerjen v kvadrant C, kar je prav tako naš končni 

cilj. Tretji korak je usmerjen v kvadrant A, kar bi morali celoto preusmeriti v kvadrant C. 

Četrti korak je usmerjen v kvadrant B, kar bi ga morali preusmeriti v kvadrant C. In zadnji,  

peti korak, je usmerjen v kvadrant A in ga moramo preusmeriti v kvadrant C. S tem bi dobili 

popolno organizacijo podjetja, kjer bi strategija podjetja in cilji dobili svojo moč na izbranem 

trgu.  

SKLEP 

V magistrski nalogi smo se osredotočili, kako lahko uporabo modela Burton, Obel in 

Hakonsson vpeljemo v konkretno podjetje in ga tako izboljšamo, da bi delovalo še veliko 

bolje in bil močna konkurenca na trgu, kjer deluje. S pomočjo teoretičnega in empiričnega 

dela smo prišli do podatkov, kjer smo teoretični model pretvorili v praktični del podjetja in 

s tem raziskali, kaj je potrebno v podjetju spremeniti in kaj je potrebno še bolj podpreti, to 

smo spoznali predvsem s pomočjo poglobljenega intervjuja, tako z direktorjem podjetja kot 

z zaposlenimi. 

Izkazalo se je, da ima podjetje zelo dobro zastavljen organizacijski cilj in strategijo podjetja, 

prav tako podjetje deluje v pravem okolju, saj je postavljen v lokalno-viharno okolje, kar 
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pomeni, da je okolje visoko nepredvidljivo in nizko zapleteno. S tem lahko razberemo, da je 

za podjetje, ki deluje na takšnem trgu, to najboljši možen položaj za uspešno rast. 

Analiza strukture, analiza procesov, analiza ljudi in nazadnje analiza koordinacije, kontrole 

in spodbud pa je pokazala, da bi bilo potrebno to močno spremeniti, če želi podjetje ohraniti 

močan položaj na trgu in s tem nekakšno moč. Tovrstne analize so na najnižjem nivoju v 

organizacijskem prostoru za načrtovanje in bi jih bilo potrebno dvigniti na nivo okolja, 

strategije in ciljev podjetja. 

Analiza strukture ima enostavno konfiguracijo, kar smo videli, da bi jo bilo potrebno 

vsekakor pretvoriti v deljeno konfiguracijo podjetja. Globalna razporeditev, kjer se trenutno 

nahaja podjetje, pa bi morali prav tako prestaviti v multilokalno območje, da bi podjetje 

postalo še močnejše in s tem bi pripomogli k večjemu obratu podjetja na samem trgu. 

Sporazume bodo morali preleviti iz samostojnega v sodelujočo skupnost, da bodo na trgu 

močnejši s posameznimi partnerji, s katerimi bi želeli sodelovati. 

Analiza procesov in ljudi je vsekakor zelo močan člen, saj gre za človeško populacijo ljudi, 

katero je v današnjem svetu vsekakor zelo težko spremeniti in je zanj potreben zelo dolg čas 

sprememb. Na področju ljudi, kjer se trenutno srečujejo s trgovskim pristopom, bo potrebno 

pristopiti na laboratorijski pristop, in vodstvo bo potrebno zamenjati iz managerja v 

voditelja, s čimer bodo zamenjali tudi organizacijsko klimo v razvojno.  

Analiza koordinacije, kontrole in spodbud, imamo informacijsko-učni sistem, ki poteka v 

pravi smeri, zato je potrebno nadgraditi koordinacijo in kontrolo, ki jo bodo nadgradili do 

kupcu usmerjen model in prav tako se samo podjetje zaveda tudi tega, da je potrebno dobrega 

delavca nadgraditi in uvesti spodbude na področju bonusa, kar pomeni dobra prodaja – dobra 

stimulacija pri osebnem plačilu. S tem vsekakor lahko podjetje najhitreje raste in spodbuja 

zaposlene, da se trudijo in verjamejo v prodajo izdelkov. 

Na podlagi raziskave sem mnenja, da ima izbrano podjetje določene pomanjkljivosti 

oziroma bi bilo potrebno na določenih področjih kaj spremeniti oziroma izboljšati 

neizkoriščene potenciale, ki se pojavijo v podjetju. Na splošno pa menim, da imajo kar lepo 

vizijo, da uvedejo tovrstni model, s katerim se bo podjetje izboljšalo in bo lahko zraslo na 

delujočem trgu.  

LITERATURA IN VIRI 

1. Alonso, R., Dessein, W. & Matouschek, N. (2008). When Does Coordination Require 

Centralization? American Economic Review, 98(1), 145 ̶ 179. 

2. Ashby, W. R. (1956). Design for a Brain: The Origin of Adaptive Behavior. New York: 

John Wiley & Sons. 



57 

3. Baron, D. P. & Besanko, D. (2001). Strategy, Organization and Incentives: Global 

Corporate Banking at Citibank. Industrial and Corporate Change, 10(1), 1 ̶ 36. 

4. Bartlett, C. A. & Ghoshal, S. (1998). Managing across Borders: The Transnational 

Solution (2. izd.). Cambridge, MA: Harvard Business School Press. 

5. Bourgeois, L. J. & Eisenhardt, K. (1988). Strategic Decision Processes in High Velocity 

Environments: Four Cases in the Minicomputer Industry. Management Science, 34(7), 

816 ̶ 835. 

6. Burton, R. M. & Obel, B. (1984). Designing Efficient Organizations: Modelling and 

Experimentation. Amsterdam: North Holland. 

7. Burton, R. M. & Obel, B. (1988). Opportunism, Incentives and the M-form Hypothesis: 

A Laboratory Study. Journal of Economic Behavior and Organization, 10(1), 99 ̶ 119. 

8. Burton, R. M. & Obel, B. (2004). Strategic Organizational Diagnosis and Design: The 

Dynamics of Fit. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

9. Burton, R. M., Lauridsen, J. & Obel, B. (2004). The Impact of Organizational Climate 

and Strategic Fit on Firm Performance. Human Resource Management, 43(1), 67 ̶ 82. 

10. Burton, R. M., Obel, B. & Hakonsson, D. D. (2015). Organizational Design. A step-by-

step approach. Cambridge: Cambridge University Press. 

11. Carroll, T. N., Burton, R. M., Levitt, R. E. & Kiviniemi, A. (2005). Fallacies of Fast 

Track Heuristics: Implications for Organization Theory and Project Management. 

Working paper, 5. 

12. Casey, D. (2011). X Matrix: Strategy Deployment and Execution Process for 

Breakthrough Business Performance. Raleigh, NC: Lulu Press. 

13. Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial 

Enterprises. Cambridge, MA: MIT Press 

14. Denison, D. R. (1996). What is the Difference between Organizational Culture and 

Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars. 

Academy of Management Review, 21(3), 619 ̶ 654. 

15. DeSanctis, G. & Fulk, J. (1999). Shaping Organization Form: Communication, 

Connection and Community. Newbury Park, CA: Sage. 

16. Duncan, R. B. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Pereived 

Environmental Uncertainty. Administrative Science Quarterly, 17(3), 313 ̶ 327. 

17. Fang, C., Lee, J. & Schilling, M. A. (2010). Balancing Exploration and Exploitation 

through Structural Design: The Isolation of Subgroups and Organizational Learning. 

Organization Science, 21(3), 625 ̶ 642. 

18. Fjeldstad, Ø. D., Snow, C. C., Miles, R. E. & Lettl, C. (2012). The Architecture of 

Collaboration. Strategic Management Journal, 33(6), 734 ̶ 750. 

19. Forgas, J. P. & George, J. M. (2001). Affective Influences on Judgment and Behavior in 

Organizations: An Information Processing Perspective. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 86(1), 2 ̶ 34. 



58 

20. George, G. R. & Zhou, J. (2002). Understanding When Bad Moods Foster Creativity and 

Good Ones Don't: The Role of Context and Clarity of Feelings. Journal of Applied 

Psychology, 87(4), 687 ̶ 697. 

21. Gibson, C. B. & Birkinshaw, J. (2004). The Antecedents, Consequences and Mediating 

Role of Organizational Ambidexterity. Academy of Management Journal, 47(2), 2009  ̶

2226. 

22. Hakonsson, D. D., Klaas, P. & Carroll, T. N. (2012). The Structural Properties of 

Sustainable, Continuous Change: Achieving Reliability through Flexibility. The Journal 

of Applied Behavioral Science, 49(2),179 ̶ 205. 

23. Hambrick, D. C. & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a 

Reflection of Its Top Managers. Academy of Management Review, 9(2), 193 ̶ 206. 

24. Hennart, J. F. (1993). Explaining the Swollen Middle: Why Most Transactions Are a 

Mix of Market and Hierarchy. Organization Science, 4(4), 529 ̶ 547. 

25. Heydebrand, W. V. (1989). New Organizational Forms. Work and Occupations, 16(3), 

323 ̶ 357. 

26. Holmstrom, B. & Roberts, J. (1998). The Boundaries of the Firm Revisited. Journal of 

Economic Perspectives, 12(4), 73 ̶ 94. 

27. Lawrence, P. R. & Lorsch, J. W. (1967). Organization and Environment. Boston, MA: 

Harvard Business Press. 

28. Lewin, A. Y. & Peeters, C. (2006). Offshoring Work: Business Hype or the Onset of 

Fundamental Transformation? Long Range Planning, 39(3), 221 ̶ 239. 

29. March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. 

Organization Science, 2(1), 71 ̶ 87. 

30. Milakovich, M. E. & Gordon, G. J. (2001). Public Administration in America. Thorofare, 

NJ: Thompson Learning Inc. 

31. Miles, R. E. & Snow, C. C. (1978). Organizational Strategy, Structure and Process. New 

York: McGraw-Hill. 

32. Miles, R. E., Miles, G., Snow, C. C. & Blomqvist, K. (2009). The I-form Organization. 

California Management Review, 51(4), 61 ̶ 76. 

33. Možina, S., Bernik, J., Merkač, M. & Svetic, A. (2000). Osnove managementa. Portorož: 

Visoka strokovna šola za podjetništvo. 

34. PHP Institute. (1994). Matsushita Konosuke: His Life and His Legacy. Tokyo: PHP 

Institute. 

35. Poslovni asistent Bizi d. o. o. (2018a). Bilanca stanja. Pridobljeno 5. oktobra 2018 iz 

https://www.bizi.si/ 

36. Poslovni asistent Bizi d. o. o. (2018b). Izkaz poslovnega izida. Pridobljeno 5. oktobra 

2018 iz https://www.bizi.si/ 

37. Puranam, P., Alexy, O. & Reitzig, M. (2014). What's »New« about New Forms of 

Organizing? Academy of Management Review, 39(2), 162 ̶ 180. 

38. Raisch, S. & Birkinshaw, J. (2008). Organizational Ambidexterity: Antecedents, 

Outcomes and Moderators. Journal of Management, 34(3), 375 ̶ 409. 

https://www.bizi.si/


59 

39. Richardson, J. (1996). Vertical Integration and Rapid Response in Fashion Apparel. 

Organization Science, 7(4), 400 ̶ 412. 

40. Scott, W. R. & Davis, G. (2006). Organizations, Rational, Natural and Open Systems. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

41. Siggelkow, N. & Rivkin, J. (2005). Speed and Search: Designing Organizations for 

Turbulence and Complexity. Organization Science, 16(2),101 ̶ 122. 

42. Starvish, M. (2013). HBS Cases: LEGO. Pridobljeno 10. septembra 2018 iz 

https://hbswk.hbs.edu/item/hbs-cases-lego  

43. Tagiuri, R. & Litwin, G. H. (1968). Organizational Climate. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

44. Thompson, J. D. (1967). Organizations in Action. Oxford: Oxford University Press. 

45. Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. 

New York: Free Press. 

 





 

PRILOGE





1 

Priloga 1: Poglobljeni intervju 

Korak 1: Začetek 

 Če se kot direktor podjetja orientirate na ciljni prostor, k čemu bolj stremi podjetje, k 

učinkovitosti ali k uspešnosti? 

Korak 2: Strategija izbranega podjetja in okolje 

 Ali ima vaše podjetje začrtano konkretno strategijo, h kateri strmite? Če pogledate svojo 

strategijo, k čemu bi lahko rekli, da bolj stremite, k visokemu izkoriščanju 

izdelkov/storitev ali k visokemu raziskovanju nenehnih novih izdelkov/storitev na tujih 

trgih in vpeljavo na naš trg? 

 Ali vas je strah ob vpeljavi nečesa novega na naš trg in s tem veliko tveganja? 

 Osredotočimo se na zunanji del podjetja kot okolje, ki zelo vpliva na samo podjetje. Če 

se opredelimo na nepredvidljivost in zapletenost podjetja, kam bi se lahko bolj nagnili? 

Kje je večja mera v izbranem podjetju? 

Korak 3: Struktura podjetja 

 Ali imate v podjetju visoko mero komunikacije med zaposlenimi? Se med seboj dobro 

razumejo? Ali vlada dobra klima v času, ko ste na sestanku in ali si zaupajo med seboj? 

Glede na to, da gre za majhno podjetje, ali imajo vaši zaposleni striktno določilo, kaj 

mora kdo delati? Ali je sprotno določanje tega na dnevni bazi? Kdo ima glavni stik z 

dobavitelji, s kupci in strankami? 

 V času, ko prihaja nova roba v poslovalnice, kako to diktirate? Se roba zbira za vsako 

poslovalnico posebej, ali so vse poslovalnice deležne enake robe? Na katero stran bi tako 

postavili podjetje, da stremi k optimalnem pridobivanju ali k lokalni odzivnosti? 

 Če podjetje pogledamo še na ravni prostora za načrtovanje zunanjih sporazumov, se 

lahko nagiba na zunanje dejavnosti in zunanje ljudi. Kam bi po vaše mnenju lahko 

postavili podjetje? 

Korak 4: Procesi, ljudje in vodenje ter organizacijska klima 

 Delitev dela v organizaciji – preverjate na kakšen način in kaj mora vsaka zaposlena 

narediti v poslovalnici? Kako sklenejo prodajni krog poslovalnice? Predhodno ste nam 

povedali, da mora vsaka temeljiti na dobrih »stylingih«. Je s tem povezana tudi dobra 

prodaja poslovalnice in konkretne zaposlene? Se pravi ima zaposlena visoko razdelitev 

dela in nizko ponavljajoče se delo? 

 Koliko poslovalnic imate po Sloveniji in koliko zaposlenih? Glede na vse, kolikokrat na 

mesec se organizira sestanke in ali je pretok informacij med zaposlenimi visok? Kakšna 

profesionalizacija je potrebna v vašem podjetju? Ali vaše podjetje pripomore k temu da, 

zaposleni razvijajo svoje sposobnosti in znanje? Kako usposabljate vaše zaposlene? Ali 
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dodatno izobražujete zaposlene, ki so v neposrednem stiku z kupcem, o načinih kako 

pridobiti relevantne informacije od kupcev? 

 Kot direktor in vodja v podjetju nas zanima, kakšno vodenje imate? K čemu podjetje 

stremi? Se nagibate k izogibanju negotovosti ali bolj k želji po odločanju?  

 Vprašanja za zaposlene: Kakšna je organizacijska klima v podjetju? Vlada visoka 

napetost v podjetju? Ali je visoka pripravljenost na spremembe? Kako potekajo 

informacije med zaposlenimi? Ima vodja močne pritiske na zaposlene? 

Korak 5: Analiza koordinacije, kontrole in spodbud 

 Kdaj in na kakšen način pridobivate informacije glede dela zaposlenih? So to napisana 

pravila ali so zgolj ustna navodila vsak dan? 

 Ali nagrajujete svoje zaposlene, jim dajete priznanja in jih cenite? Kako nagrajujete svoje 

zaposlene? So nagrade le denarnega tipa? 
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Priloga 2: Bilanca stanja 

Tabela 1: Bilanca stanja 

Bilanca 2015 2016 2017 

Sredstva 460.849 571.274 723.354 

Dolgoročna sredstva 62.552 53.360 42.317 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 500 500 500 

Neopredmetena sredstva 500 500 500 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 0 

Opredmetena osnovna sredstva 52.101 39.709 28.666 

Naložbene nepremičnine 0 0 0 

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 0 

Dolgoročna posojila 0 0 0 

Dolgoročne poslovne terjatve 9.951 13.151 13.151 

Odložene terjatve za davek 0 0 0 

Kratkoročna sredstva 398.297 517.914 681.037 

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 0 

Zaloge 194.667 290.915 427.829 

Kratkoročne finančne naložbe 1.178 1.178 1.178 

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 0 

Kratkoročna posojila 1.178 1.178 1.178 

Kratkoročne poslovne terjatve 199.987 222.080 238.483 

Denarna sredstva 2.465 3.742 13.547 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 0 

Zunaj bilančna sredstva 0 23.387 0 

Obveznosti do virov sredstev 460.849 571.274 723.354 

Kapital 92.338 133.618 176.442 

Vpoklicani kapital 7.500 7.500 7.500 

Osnovni kapital 7.500 7.500 7.500 

Ne-vpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 0 

Kapitalske rezerve 0 0 0 

Rezerve iz dobička 1.688 1.688 3.829 

Revalorizacijske rezerve 0 0 0 

Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti  0 0 

Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 47.721 83.150 124.430 

Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba 

poslovnega leta) 

35.429 41.280 40.683 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 

Rezervacije 0 0 0 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 

Dolgoročne obveznosti 16.681 8.931 568 

Dolgoročne finančne obveznosti 16.552 8.931 568 

se nadaljuje 
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Tabela 1: Bilanca stanja (nad.) 

Bilanca 2015 2016 2017 

Dolgoročne poslovne obveznosti 129 0 0 

Odložene obveznosti za davek 0 0 0 

Kratkoročne obveznosti 351.830 428.725 546.344 

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 

Kratkoročne finančne obveznosti 123.539 168.186 159.842 

Kratkoročne poslovne obveznosti 228.291 260.539 386.502 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 0 

Zunaj bilančne obveznosti 0 23.387 0 

Vir: Poslovni asistent Bizi, d. o. o. (2018a). 
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Priloga 3: Izkaz poslovnega izida 

Tabela 2: Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida 2015 2016 2017 

Čisti prihodki od prodaje 986.052 1.089.361 1.047.627 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

0 0 0 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 

Drugi poslovni prihodki 9 0 0 

Stroški blaga, materiala in storitev 717.666 819.458 786.845 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

493.009 526.708 464.131 

Stroški storitev 224.657 292.750 322.714 

Stroški dela 191.365 199.921 187.022 

Stroški plač 122.601 124.447 116.862 

Stroški pokojninskih zavarovanj 10.850 11.014 10.342 

Stroški drugih socialnih zavarovanj 9.072 8.946 8.467 

Drugi stroški dela 48.842 55.515 51.351 

Odpisi vrednosti 28.695 12.912 13.060 

Amortizacija 18.695 12.912 13.060 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 

in opredmetenih osnovnih sredstvih 

10.000 0 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 0 

Drugi poslovni odhodki 1.142 5.528 4.785 

Finančni prihodki iz deležev 0 0 0 

Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 942 5 1.800 

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 0 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.849 3.204 4.551 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 250 414 253 

Drugi prihodki 2.267 2.269 255 

Drugi odhodki 0 72 59 

Davek iz dobička 7.874 8.846 10.283 

Odloženi davki 0 0 0 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (čisti dobiček/izguba 

obračunsko obdobje 

35.429 41.280 42.824 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 

10,82 10,05 8,95 

Preneseni dobiček/izguba 47.721 83.150 124.430 

Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0 0 

Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 0 

zmanjšanje zakonskih rezerv 0 0 0 

zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0 0 

se nadaljuje 
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Tabela 2: Izkaz poslovnega izida (nad.) 

Izkaz poslovnega izida 2015 2016 2017 

zmanjšanje statutarnih rezerv 0 0 0 

zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0 0 

Povečanje rezerv iz dobička 0 0 2.141 

povečanje zakonskih rezerv 0 0 2.141 

povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0 0 

povečanje statutarnih rezerv 0 0 0 

povečanje drugih rezerv iz dobička 0 0 0 

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni 

dan 

 0 0 

Bilančni dobiček/izguba 83.150 124.430 165.113 

Vir: Poslovni asistent Bizi, d. o. o. (2018b). 
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Priloga 4: Kazalniki izbranega podjetja 

Tabela 3: Kazalniki izbranega podjetja 

Kazalniki 2015 2016 2017 

Kazalniki uspešnosti    

Dodana vrednost 267.253 264.375 255.997 

Dodana vrednost na zap. 24.700 26.306 28.603 

EBIT 47.193 51.542 55.915 

EBIT stopnja 4,79 4,73 5,34 

EBITDA 75.888 64.454 68.975 

EBITDA stopnja 7,70 5,92 6,58 

Finančni dolg/EBITDA 4,8 6,7 7,7 

Prih. na zaposlenega 91.430 108.620 117.283 

Str. dela na zaposlenega 17.686 19.893 20.896 

Povprečni stroški dela na zaposlenega (Povprečni stroški dela 

na zaposlenega v podjetju glede na pan 

1.474 1.658 1.741 

Povprečni mesečna plača na zaposlenega 944 1.032 1.088 

Kazalniki donosnosti    

Čista donosnost kapitala (ROE) 38,37 30,89 24,27 

Čista donosnost sredstev (ROA) 7,69 7,23 5,92 

Koeficient gospodarnosti poslovanja    

Gospodarnost poslovanja 1,1 1,1 1,1 

Kazalniki likvidnosti    

Obratni kapital 46.467 89.189 134.693 

Hitri koef. likvidnosti 0,0 0,0 0,0 

Pospešeni koef. likvidnosti 0,6 0,5 0,5 

Kratkoročni koef. likvidnosti 1,1 1,2 1,3 

Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev 65,9 70,7 80,2 

Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti 97,9 87,0 120,7 

Dnevi vezave zalog 68,8 81,4 125,2 

Denarni cikel 36,8 65,0 84,8 

Kazalnik dolgoročne plačilne sposobnosti    

Obrestno kritje (Mnogokratnik obresti) 6,9 16,1 12,3 

Stopnja lastniških finan. 20,04 23,39 24,39 

Denarni tok    

Enostavni denarni tok 64.124 54.192 55.884 

 2015 2016 2017 

Finančna ocena 65 37 31 

Vir: Poslovni asistent Bizi, d. o. o. (2018b). 

 


