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1. UVOD 
  
V današnjem času se soočamo z globalizacijo in z njo tesno povezanimi multinacionalnimi 
podjetji in njihovimi vplivi. Multinacionalna podjetja imajo velik vpliv na svetovno 
gospodarstvo, države in ljudi. Proces ekonomske globalizacije vključuje rast in razvoj 
multinacionalnih podjetij, da bi postala in ostala uspešna in konkurenčna. Rast in širitev 
podjetij pomeni osvajanje novih trgov, novih kupcev, po drugi strani pa spreminjanje 
organizacije in zaposlovanja ter ravnanja z zmožnostmi zaposlenih. To velja tudi v primeru 
multinacionalnega podjetja Scania CV AB, ki je prisotna praktično po celem svetu. 
 
Globalna podjetja delujejo v več državah, rastejo in širijo svoje poslovanje. Pri vstopanju na 
nove trge se soočajo z različnostjo poslovnih okolij, z različnostjo zaposlenih, z različnimi 
navadami in z različnimi kulturami. Podjetja so velika, njihova organizacija in delovanje je 
zahtevno. Organizacijska struktura podjetij se spreminja, procesi postajajo fleksibilni, 
poslovanje je geografsko razpršeno. Dejavnosti podjetja so zaradi globalnega okolja 
kompleksne. Ravnanje z zmožnostmi zaposlenih v globalnem podjetju zahteva poznavanje 
lokalnega okolja, kulturnih značilnosti, vedenja zaposlenih in uvajanje pravih pristopov pri 
njihovem ravnanju. Različnost kulture na posameznem trgu narekuje načine zaposlovanja, 
izbiranje zaposlenih, usposabljanje, izobraževanje, motiviranje in nagrajevanje. Podjetje se 
mora kulturnih razlik zavedati, saj vplivajo na vedenje ljudi, odločanje in komunikacijo. V 
obdobju hitrih ekonomskih sprememb je vsako statično pojmovanje ljudi pri njihovem delu  
neučinkovito in prepočasno (Lipičnik, 2005, str. 1). Dinamično pojmovanje je nujno, saj 
imajo ljudje svoje zmožnosti, ki v interakciji praviloma vplivajo na njihovo končno vedenje. 
Lipičnik tudi pravi, da so ključne točke ravnanja z ljudmi pri delu planiranje ljudi, znanje, 
učenje, spretnosti, motivacija ipd. (2005, str. 1). Ko podjetje deluje v globalnem okolju, so po 
trditvah Marxove (1999, str. 22) prisotni znaki t.i. kulturnega šoka, zato se je nujno potrebno 
zavedati takšne situacije in jo poskušati obvladovati. Globalna podjetja so nosilci razvoja na 
eni strani, hkrati pa so nagnjena k manj etičnemu poslovanju (predvsem, ko delujejo v manj 
razvitih državah). 
 
Scania CV AB je multinacionalno podjetje in deluje na različnih trgih, v drugačnih poslovnih 
okoljih. Sooča se z različnimi kulturami in navadami. Scania že na Švedskem združuje veliko 
kultur in nacionalnosti (posledica priseljevanja iz ekonomskih razlogov), hkrati pa ima svoje 
enote po celem svetu. Tako ima organizirano prodajo, servisne mreže in svoje tovarne. 
Vključena je v strateška partnerstva, tako v podjetju Irizar v Španiji, Toyoti na Japonskem. To 
zahteva sodelovanje, usklajevanje, premagovanje kulturnih in drugih razlik. Različne kulture, 
in s tem povezane težave, so prisotne tudi v Scanii East Adriatic Region d.o.o. (v nadaljevanju 
Scania E.A.R.), hčerinskem podjetju s sedežem v Ljubljani. Problem vsekakor predstavlja 
usklajeno delovanje v južno jadranski regiji, ne samo zaradi različnosti kultur, ampak tudi 
zaradi polpretekle zgodovine tega območja. Soočenje s tem problemom, zavedanje in njegovo 
reševanje je nujno za uspešnost poslovanja na tem območju. Hall (1990, str. 7) pravi, da 
kultura več skriva kot odkriva. Leta študija tega področja so ga prepričala, da je pravo delo 
razumeti svojo kulturo  in ne tuje. Tega se zavedajo po besedah Dauna (1989, str. 15) tudi 
Švedi, ko govorijo o stereotipih, ki bi naj veljali zanje. Poznavanje različnih kultur in navad 
omogoča lažje poslovanje in prodor na nove trge.  
 
Scaniin način poslovanja zahteva kontinuiran razvoj organizacije in vseh zaposlenih, 
ravnanje z različnostmi in vpeljevanje ravnanja z znanjem. Matično podjetje je 
izoblikovalo poseben oddelek z glavno nalogo podpirati podjetje na področju izobraževanja in 
usposabljanja. Izobraževanje razvija v skladu z interesi in strategijo, razvija mrežno 
usposabljanje in sistem razvoja kompetenc. Scania zagotavlja učečo se združbo, veliko 
sredstev in zmogljivosti vlaga v razvoj človekovih zmožnosti, ki so v interesu celotnega 
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poslovanja podjetja. Podjetje poudarja pomen zaposlenih in njihovega znanja ter razvoja. 
Uvajanje novih načinov in metod izobraževanja vodi k boljšemu soočanju s spremenjenimi 
potrebami in pomembnostjo razpoložljivih informacij kot konkurenčne prednosti. Ljudje so v 
podjetjih ključen konkurenčen dejavnik, pomembno je njihovo zadovoljstvo, da bodo postali 
in ostali lojalni podjetju. S svojimi zmožnostmi sodijo v tako imenovano neopredmeteno 
premoženje podjetja in kar največ prispevajo pri doseganju postavljenih ciljev podjetja. 
 
Cilj samega specialističnega dela je spoznati omenjeno problematiko. V prvem delu 
specialističnega dela je cilj spoznati pojem globalnega podjetja, razloge za nastanek in 
njegove značilnosti. Cilj je tudi spoznati značilnosti ravnanja z zaposlenimi na splošno in v 
velikih multinacionalnih podjetjih. V Scanii je prisotno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki 
(Stocholm School of Economics in Örebro University), da bi prepoznali kulturne razlike in 
zmanjšali negativen vpliv na uspešnost podjetja. Problem predstavlja pomanjkljiv prenos 
pridobljenega znanja v našo regijo. Najti je potrebno ustrezno različico delovanja za našo 
regijo in ustrezno rešitev za učenje in izobraževanje zaposlenih tudi v drugih oddelkih, ne le 
na področju servisnih storitev. Potrebno je razviti način kadrovanja in prezaposlovanja, 
programe izmenjav kadrov in ostalih usposabljanj. 
 
Temeljni cilj je preučiti Scanio kot multikulturno in multinacionalno družbo in pristop 
podjetja pri reševanju medkulturnih problemov. Določiti je potrebno tudi učinke in prenos 
znanja ter rešitev v hčerinsko podjetje Scania E.A.R.. Potrebna je analiza stopnje zavedanja 
različnosti, izkoriščanje prednosti in odprava pomanjkljivosti v podjetju. Ugotoviti je 
potrebno pomen zaposlenih, učenja in znanja, vključitve timskega dela, izboljšanje 
zadovoljstva zaposlenih, komunikacije, razvoja kompetenc in koordinacije ter sodelovanja in 
delitev izkušenj. 
 
V drugem delu specialističnega dela predstavljam ravnanje z zmožnostmi zaposlenih v 
matičnem podjetju, merjenje znanja, razvoj kompetenc in druga uporabljena orodja. 
Preučevana tematika omogoča analizo uporabljenih metod in orodij, lažji prenos v Scanio 
E.A.R. oziroma možnost predloga novih načinov in metod. 
 
V tretjem delu predlagam uvedbo sistema zagotavljanja potrebnih kompetenc zaposlenih, 
upoštevanje politike izobraževanja in usposabljanja ter uvedbo kazalnikov z vidika učenja in 
rasti. Kompetence zaposlenih bodo primerne le, če podjetje jasno določi, katere so potrebne in 
zahtevane in v skladu s tem omogočajo zaposlenim usposabljanje in izobraževanje. Raven 
znanja je potrebno meriti, meriti pa je potrebno tudi stopnjo zadovoljstva zaposlenih, zato 
predlagam uvedbo letnih razgovorov in načrtovanje kariere posameznika. 
 
Namen dela je obravnavani sistem Scanie prenesti in oplemenititi v slovenskem podjetju in 
na ravni celotne regije. Preučevane prednosti obravnavanega sistema je mogoče vključiti v 
delovanje podjetja v Sloveniji in v celotni regiji, z namenom izboljšave uspešnosti, 
preprečitev nezdrave tekmovalnosti in nenehnega učenja in razvoja na vseh področjih, kar 
vodi posledično k večji uspešnosti in učinkovitosti celotnega podjetja. 
 
Pri izbiri metode dela se naslanjam na preučevanje in spoznavanje teoretične podlage s 
področja globalnih podjetij, ravnanja z zmožnostmi zaposlenih in internega gradiva podjetja o 
obravnavani temi. Pri vsakem poglavju za razlago pojmov uporabljam domačo in tujo 
strokovno literaturo, v nadaljevanju pa prakso Scanie, svoja opažanja v slovenskem podjetju, 
interne vire, dokumente, poročila podjetja in pogovore z zaposlenimi iz celotne regije in 
Švedske. Pri tem glavna pozornost velja ravnanju s človekovimi zmožnostmi v podjetju in 
ravnanju z znanjem. Uporabljeni tuji izrazi in kratice so razloženi v tekstu, prevodi se 
nahajajo v prilogah 18 in 19. Spoznavanje podjetja Scania temelji na preučevanju internih 
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dokumentov podjetja iz različnih delovnih področij in oddelkov, priročnikov, izsledkov 
seminarjev, akademij in usposabljanj, ki jih je Scania organizirala v preteklem obdobju. Za 
vsako posamezno področje v specialističnem delu preučujem prakso podjetja in razlagam 
način dela. Spoznavanje podjetja Scania E.A.R. temelji na internih dokumentih, pogovorih z 
zaposlenimi in lastnih opažanjih. 
 
Metoda je tudi spoznavna, temelji na subjektivnih opažanjih in na vzporednem preverjanju 
teh opažanj z dosegljivimi informacijami. Oviro predstavlja še nedokončana raziskava 
podjetja v sodelovanju z Örebro University o kulturnih razlikah v Scanii, omejen dostop do 
nekaterih internih dokumentov oziroma prepoved uporabe le-teh.  
 
 
2. GLOBALNA PODJETJA 
 
2.1. POJMOVANJE GLOBALIZACIJE 
 
Pojem globalizacije je novejšega datuma, čeprav se globalno gospodarstvo ni pojavilo šele v 
sedanjem času. Globalizacija je postala sinonim za liberalizacijo in tako posledično večjo 
odprtost gospodarstev. Že pred prvo svetovno vojno je bilo opaziti velike pretoke blaga, 
kapitala in ljudi. Svobodna trgovina je omogočala rast celotnega svetovnega gospodarstva. 
Obdobje se je pred začetkom prve svetovne vojne zaključilo, sledilo pa je obdobje velike 
omejitve pretoka kapitala in visoke zaščite pretoka blaga. Nadzor se je ohranil tudi po drugi 
svetovni vojni in opazen je bil padec svetovne trgovine. Države z visoko gospodarsko rastjo 
so se dogovorile, da je nujno zmanjšanje ovir za ozdravljenje gospodarstva. Pojavil se je 
splošni sporazum o carinah in trgovini (angleško GATT-General Agreement on Tariffs and 
Trade) iz leta 1947. Prerasel je v novo organizacijo, imenovano Svetovna trgovinska 
organizacija, ki ima širše pristojnosti (angleško WTO-World Trade Organization). 
 
Pogajanja v okviru GATT so vplivala na razvoj globalizacije in liberalizacije, čeprav  so 
opazni tudi drugi trendi. Pojavljajo se težave zaradi razvojnih razlik med državami v svetu, 
pojavlja se globalna nestabilnost in nevarnost zapiranja razvitih držav v posebne skupine. V 
novejšem času opažamo spremembe, ki vplivajo na svetovno gospodarstvo (Svetličič, 1996, 
str. 26): padec berlinskega zidu, razpad Jugoslavije in Sovjetske zveze, združitev obeh 
Nemčij, odpiranje bivših socialističnih držav, zmanjšanje stabilnosti cen deviz in surovin, 
tehnološki in informacijski razvoj, skrb za okolje in podobno, dodam lahko še uvedbo enotne 
evropske valute in prodor azijskih držav. 
 
Ločeni trgi se sedaj povezujejo v enega, beseda globalizacija postaja beseda desetletja. Nekoč 
oddaljeni posamezniki se s pomočjo najnovejše tehnologije znajdejo drug ob drugem. 
Zmožnost sodelovanja je velika, čeprav so fizično oddaljeni in živijo v različnih kulturnih 
krogih. Posamezna nacionalna podjetja postajajo odvisna od mednarodnega okolja, ki ga 
obvladujejo multinacionalna podjetja. Danes ta podjetja predstavljajo nosilce razvoja na 
različnih področjih, investicij in gospodarskega razvoja. Svet se vse bolj spreminja v globalni 
svet in trg z  veliko priložnostmi in nevarnostmi. Multinacionalna podjetja rastejo in se širijo 
v druge države, so nosilci procesov globalizacije. Vse manjši del mednarodne trgovine je 
ravnan znotraj posameznih podjetij. Prav multinacionalna podjetja so dodobra izkoristila 
priložnosti, ki jih ponuja globalizacija. Odnos med poslovnim svetom in državo se spreminja, 
velika podjetja so državam postala partnerji. Prevzemajo celo nekatere naloge države. 
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2.2. RAZLOGI ZA NASTANEK GLOBALNIH PODJETIJ 
 
Vsako globalno ali multinacionalno podjetje na začetku deluje na nacionalni ravni. Potreba po 
širjenju na druge trge se pojavi v trenutku, ko nacionalni trg postane premajhen. Poslovanje v 
tujini narašča, kar povzroči potrebo po ustanovitvi poslovne enote ali podružnice za lažje 
ravnanje in upravljanje samega poslovanja. Domače oziroma matično podjetje postane 
multinacionalno podjetje, ki pri širjenju izkorišča prednosti države. Ker so omenjena podjetja 
velika, imajo razvit učinkovit način kontrole in zaposlujejo najbolj učinkovito kombinacijo 
tehnologije, kadrov in proizvodnih virov in tako dosegajo najnižje možne stroške za kupce in 
največje možne dobičke za deležnike (Zupančič, 2001, str. 486).  
 
Prva multinacionalna podjetja so začela nastajati v začetku kapitalizma, čeprav beležimo leto 
1960 kot leto pojava prvega multinacionalnega podjetja. Najpogostejši prodor 
multinacionalnega podjetja na tuji trg predstavljajo investicije. Podjetja najdemo predvsem v 
tehnološko zahtevnih dejavnostih (Svetličič, 1985, str. 25). Opredelimo ga lahko kot 
večfunkcionalnen povezan sistem v proizvodnji, trgovini, transportu in storitvah, s 
poudarkom na tehnologiji in informacijah. Prelomna točka se doseže z vzpostavitvijo 
poslovne enote v tujini.  
 
Dejavnike, ki vplivajo na odločitev za multinacionalno podjetje, razdelimo v dve skupini. V 
prvo skupino sodijo dejavniki, ki izvirajo iz samega podjetja (Zupančič, 2001, str. 460):  

• Vloga vodstva. Odločitev o vstopu na tuji trg sprejema najvišje vodstvo podjetja in 
njegovi lastniki, k temu sodi specifično znanje o kupcih in trgu. 

• Motivi podjetja. V nekaterih dejavnostih je zelo pomembna ekonomija obsega, ki jo 
zapolnijo z vstopom na tuje trge. 

• Uspeh na domačem trgu, ki pripelje do prodaje na tujih trgih, temu pa lahko čez čas 
sledi selitev poslovanja. 

 
V drugo skupini pa uvrščamo dejavnike iz okolja (Zupančič, 2001, str. 460): 

• Ponudba tuje vlade, kupca ali dobavitelja. Če se podjetje odloči za ponudbo, mora 
raziskati trg. Raziskave so lažje, saj podjetje proučuje določen trg in ne izbira med več 
trgi. 

• Močna tuja konkurenca, ki prodira na domači trg in pomeni zmanjšanje prihodkov 
in dobička podjetja. Izpad prihodka na domačem trgu lahko podjetje nadomesti s 
prodajo na tujem. 

• Prepričanje, da je prisotnost na določenem trgu nujno potrebna. Oligopolna 
narava določenih panog povzroči verižno reakcijo podjetij, ki sledijo premiku enega v 
panogi. 

 
Globalna podjetja s svojo organizacijo in fleksibilnostjo v oligopolnem okolju lažje branijo 
svojo konkurenčno prednost. Razlog za postavitev produkcijske enote v tujini  je preprost. 
Uspešnost podjetja doma prepriča podjetje, naj prodaja svoje proizvode tudi v tujini. Od tega 
lahko pričakuje določene prednosti (Glas, 1996, str. 6-46): nižji transportni stroški, izogibanje 
carinskim in drugim dajatvam, saj proizvod postane domač, ustrezna razmestitev virov in tako 
zmanjšanje stroškov, davčne olajšave za zaposlovanje in investicije, izogibanje strogim 
predpisom ter izkoriščanje ohlapnejših predpisov v manj razvitih državah. Naraščanju števila 
globalnih podjetij je botrovalo povečanje investicij in z njimi neposredne naložbe. Za širjenje 
podružnic po svetu podjetja izkoriščajo ohlapne predpise, cenejše proizvodne vire, predvsem 
pa cenejšo delovno silo, če govorimo o podjetjih, ki imajo poslovne enote v manj razvitih 
državah.  
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Razvoj je neizogiben, poslovno okolje se hitro spreminja. Spreminjajo se potrebe kupcev, 
zato podjetja iščejo pravi način hitrega odzivanja na spremembe. Spreminjajo se tudi 
zaposleni, njihov pomen narašča, ravnanje z njimi je ravnateljem izziv. V devetdesetih letih je 
kot trg za globalna podjetja postala zanimiva tudi Slovenija. V primeru Scanie tudi kot točka 
prodora na trge bivše skupne države. Pred vstopom na slovenski trg je Scania natančno 
preučila vsa pomembna področja, povezana s poslovanjem podjetja. Slovenija kot članica EU 
ne ponuja globalnim podjetjem prej navedenih olajšav, pomeni pa širitev na novi trg. Menim, 
da ni pričakovati vzpostavljanja proizvodnih enot tujih globalnih podjetij v Sloveniji. Večje 
multinacionalke so prisotne s svojim poslovanjem v Sloveniji, odpirajo se različna nova 
predstavništva. 
 
2.3. OPREDELITEV GLOBALNEGA PODJETJA IN NJEGOV RAZVOJ 
 
Hunger in Wheelen (1996, str. 309) pravita, da je multinacionalna korporacija dobro razvito 
podjetje, ki ima v lasti dejavnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost v dveh ali več državah z 
ravnatelji, ki gledajo globalno na priložnosti podjetja. Dejavnost podjetja mora biti dovolj 
obsežna, sicer govorimo le o mednarodnem podjetju (Bartlett, Ghoshal, 1992, str. 2). Podjetje 
deluje povezano in maksimira dobiček na račun posameznih delov, če je to v interesu 
celotnega podjetja (Glas, 1996, str. 6-45).  
 
Organizacijska struktura multinacionalnega podjetja je lahko različna. Vsebuje enote, ki se 
razlikujejo glede na funkcijo, proizvod ali trg. Kaže naloge, ki potrebujejo lokalno 
specializacijo ali globalno standardizacijo. Postavlja pravila nadzorovanja, opolnomočenja 
ravnateljev v matičnem podjetju za usklajevanja dela podružnic, organizira odnose in 
odgovornost geografsko razpršenih enot. Opolnomočenje ali pooblaščanje vključuje 
oblikovanje delovnih mest, ki so nespecializirana in pristojnosti pri odločanju o stvareh, ki 
zadevajo delovna mesta (Dimovski, Penger, Škerlavaj, 2002, str. 93). Omogoča tudi, da 
kulturno drugačni zaposleni s svojimi nalogami dosegajo univezalne standarde poslovanja, 
zmanjšuje stroške sodelovanja, povečuje prenos znanja, tehnologije med enotami ipd. (Tung, 
1999, str. 432-435). 
 
Različni avtorji organizacijsko strukturo drugače opredeljujejo. Weber pravi, da so strukturo 
naredili ravnatelji z namenom nadziranja aktivnosti, specificirali so vertikalno hierarhijo, 
formalne postopke in delo (Tung, 1999, str. 430). March in Simon vidita strukturo kot vzorce 
odnosov in vedenja, ki se počasi spreminjajo, kar prinaša jasnost in stabilnost v poslovanju. 
Thompson opredeli strukturo kot zemljevid odnosov. Ranson pravi, da je struktura 
kompleksno orodje kontrole, ogrodje pravil, vlog, avtoritete in odnosov (Tung, 1999. str. 
430). Natančno pa  struktura določa vertikalno verigo delegiranja nalog, način komunikacije 
in odnosov. Multinacionalno podjetje ima na razpolago več različnih organizacijskih struktur: 
funkcionalno, divizijsko, poslovno-enotno, matrično, globalno produktno, globalno 
geografsko in transnacionalno ter hibridno. Za katero se multinacionalno podjetje odloči, je 
odvisno od notranjega in zunanjega poslovnega okolja ter strategije podjetja. Poslovno okolje 
delimo na zunanje in notranje okolje podjetja. Zunanje okolje predstavljajo spremenljivke 
zunaj podjetja, na katere podjetje ne more vplivati, notranje pa predstavljajo spremenljivke 
znotraj podjetja. Zunanje okolje delimo na širše zunanje okolje in okolje poslovanja podjetja 
(Jaklič, 2002, str.1). V zadnjem času se organizacijska struktura multinacionalnih podjetij 
spreminja, postaja sploščena ali mrežna, vloge zaposlenih se spreminjajo. Ustanavljajo se 
profitni centri, pomen pretoka informacij je vse večji (Tung, 1999, str. 441-451).  
 
Multinacionalna podjetja eksperimentirajo z veliko oblikami organizacijkih struktur. Prejšnje 
spremembe v tehnologiji in okolju kažejo, da se struktura lahko nenehno spreminja. Težko je 
trditi, da se ne more več vrniti h klasični vertikalni obliki. Zanimiv je primer podjetja Eastman 
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Chemical Co., ki je vzpostavilo popolnoma novo obliko, ki jo imenuje »pizza« struktura. V 
krogu je več manjših, brez mej med njimi, kar kaže, da so vsi enaki v organizaciji, nihče ne 
prevladuje nad drugim. Ustanovljeni so samouravnavajoči se timi, ki nadomeščajo nižje 
ravnatelje (Tung, 1999, str. 452).  Tim je skupina, za katero je značilno, da člani sodelujejo 
pri odločanju in si pomagajo pri uresničevanju ciljev. Vsi timi so skupine, vse skupine pa niso 
timi (Možina, 2002, str. 542). 
 
Podjetja gredo v svojem razvoju v smer multinacionalk čez več razvojnih faz. Faze niso enake 
za vsa podjetja. To je odvisno od domačega in tujega okolja ter tržnega položaja podjetja. V 
prvi domači fazi podjetje služi v domači državi enemu trgu. Podjetje se zaveda poslovnih 
omejitev in nadzira izvozne možnosti, z izvozom pa se lahko ukvarjajo tudi zunanji sodelavci. 
V internacionalni fazi podjetje začne resno preučevati izvozne možnosti. Različne države 
predstavljajo tržišča s svojimi značilnostmi. Skrb usmerjajo k svojemu podjetju v primerjavi s 
konkurenčnimi v dejavnosti. Izvozni oddelek nadomesti posebna izvozna poslovna enota. V 
multinacionalni fazi je podjetje že pridobilo mednarodne izkušnje in ima ustvarjene 
proizvodne, tržne in druge obrate v različnih državah. Poslovne enote ima po celem svetu, 
prav tako dobavitelje, proizvajalce in distributerje. Globalna raven pa pomeni, da je podjetje 
preseglo okvire ene same države. Podjetja nimajo več domače države, celoten svet je njihov 
trg. Prehod preko razvojnih faz je prikazan v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Štirje razvojni koraki 
 
Podjetja 
________________________ 
 
Značilnosti 

Domače  
podjetje 

Internacionalno
podjetje 

Multinacionalno 
podjetje 

Globalno
podjetje 

Strateška orientacija Domače 
orientirana 

Naravnana v 
izvoz 

Multinacionalna Globalna 

Razvojna faza Posamezna 
udeležba v 
tujini 

Konkurenčno 
pozicioniranje 

Eksplozivna Globalna 

Struktura Izvozni 
oddelek 

Internacionalna 
divizija 

Svetovna, 
geografska, 
produktna 

Matrična 

Tržni potencial Domači Velik Zelo velik, 
multinacionalen 

Celoten 
svet 

 
Vir: Daft, 2001, str. 490. 
 
Ko se podjetje spreminja, se spreminja njegova organizacijska struktura. Domače podjetje 
ima domači tržni potencial, lahko pa se začne ozirati mednarodno. Ustanovi izvozni oddelek, 
ki ima vso avtoriteto in odgovornost za mednarodno poslovanje. V organizacijski strukturi je 
enak drugim oddelkom, razvije se v internacionalno poslovno-enotno strukturo. Nevarnost 
lahko predstavlja odtujitev centrali matičnega podjetja zaradi koncentracije dejavnosti v 
tujini. Internacionalno podjetje je naravnano v izvoz z divizijsko organizacijsko strukturo in 
velikim tržnim potencialom. Podjetje se odloča glede na razmerje med strategijo in strukturo 
v mednarodnem okolju. Svet je razdeljen na geografske regije, vsaka odgovarja glavnemu 
ravnatelju. Podjetje ima stabilno tehnologijo in lažje odgovarja na specifične spremembe v 
posamezni regiji. Globalno podjetje ima matrično organizacijsko strukturo, ki poskuša 
usklajevati več razsežnosti geografsko, produktno, v nekaterih primerih tudi funkcijsko. 
Struktura je primerna za kompleksne odločitve in hitre spremembe v nestabilnem poslovnem 
okolju. 
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2.4. ZNAČILNOSTI GLOBALNIH PODJETIJ 
 
Globalna podjetja so na trgu udeležena s proizvodi, ki so proizvedeni z najnižjimi možnimi 
stroški. Razvijajo svojo fleksibilnost, da bi lahko zadovoljila potrebe povpraševanja (Treven, 
2001, str. 237). Prilagodljivost podjetij je potrebna, ker se soočajo s partnerji po celem svetu, 
prihaja do sodelovanja, združitev, odkupov in strateških povezav. Za fleksibilno organizacijo 
je potrebno imeti sposobnosti globalnega delovanja (Albreht, 2001, str. 72). 
 
Multinacionalno podjetje je posebno podjetje z več obrati v različnih državah. Vsekakor 
deluje globalno in na globalnih trgih. Glavne značilnosti teh podjetij so (Glas, 1996, str. 6-
47): korporacijska oblika lastnine z delničarji iz več držav, ekonomska enotnost delovanja, 
razmestitev proizvodnih zmogljivosti v več državah in specializacija, integrirana proizvodnja 
v globalno dejavnost celotne korporacije. Menjava med enotami poteka po posebnih 
obračunskih cenah, značilna je integracija trženja, ki je funkcija centrale podjetja, 
centralizirana poslovna strategija, centralizirane raziskave in razvoj. Cilj je maksimiranje 
celotnega dobička družbe in ne posameznih enot, poslovanje v multinacionalnih in globalnih 
okvirjih. 
 
Ta podjetja imajo pomembno vlogo v svetovnem investiranju. Ko podjetja investirajo v tujini, 
sledijo načelu minimiziranja stroškov na enoto proizvoda in maksimiranju donosnosti 
poslovanja podjetja na dolgi rok. Cilj investiranja podjetja v tujino je želja pridobiti nadzor 
nad proizvodnimi viri, poceni delovno silo, željo po prevladi na svetovnem trgu ali v 
posameznem segmentu. Podjetja se na tak način lahko umikajo konkurenci ali vlagajo v 
državo, ki je izhodišče širjenja podjetja v druge države. Multinacionalno ali globalno podjetje 
pa ima prednosti in tudi negativne vidike in učinke. 
 
S širjenjem na druge trge podjetja izkoriščajo ekonomske prednosti, ki jih trgi nudijo. 
Mobilnost kapitala je povečana, saj imajo ta velika podjetja manj ovir. Podjetja imajo 
intelektualni in finančni potencial, kar jim omogoča dobro izkoriščanje prednosti, ki jih nudi 
tehnološki napredek in nastajanje novih trgov. Zaradi razpršenosti poslovanja imajo veliko 
pogajalsko moč v odnosu do delavcev in izkoriščajo cenejšo delovno silo z grožnjo preselitve 
podružnice v druge države. Poleg ekonomskih učinkov imajo tudi družbene in politične 
učinke. Države lahko s temi podjetji tudi pridobijo s tako imenovanimi prilivi produktivnosti, 
do katerih prihaja preko več poti. Domača podjetja dobivajo prednosti, ker sodelujejo z 
globalnimi podjetji. Omogočena je uporaba tehnologije ali zaposlovanje zaposlenih, ki so prej 
delali v multinacionalnem podjetju. 
 
Dunning deli multinacionalna podjetja (Tung, 1999, str. 424) v štiri skupine: 

• Podjetja, ki se širijo zaradi naravnih virov. 
• Podjetja, ki se širijo zaradi iskanja novih trgov. 
• Podjetja, ki se širijo zaradi povečevanja uspešnosti. 
• Podjetja, ki se širijo zaradi povečevanja strateških virov in premoženja. 

 
Negativne ocene multinacionalnih podjetij so povezane z monopolizacijo trgov ali celo z 
nazadovanjem. S selitvijo na druge trge se izognejo domači protimonopolni zakonodaji, kar 
jim omogoči dodatno kontrolo, če ne celo kontrolo celotnega svetovnega trga. Podjetja tudi 
povečujejo neravnotežje med delom in kapitalom, saj večina teh podjetij prihaja iz razvitih 
držav in svojih sedežev nimajo v manj razvitih državah. Izogibajo se nadzoru, znižujejo 
mezde in vplivajo na porazdelitev dohodka in revščine (Glas, 1996, str. 6-51). Nekateri 
ekstremni ekonomisti celo trdijo, da multinacionalna podjetja slabijo državo, v katero 
prihajajo. Slabijo pa tudi svojo domačo državo. Multinacionalna podjetja prinašajo s seboj 
načine delovanja, kar pospešuje spreminjanje v državi, v katero  prihajajo. Današnji trendi v 
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smeri liberalizacije, čez nacionalno sodelovanje in liberalizacija svetovne trgovine kažejo, da 
se bo pomen in vloga multinacionalnih podjetij v prihodnje še povečeval. Multinacionalna 
podjetja se nenehno spreminjajo in prilagajajo spreminjajočemu se poslovnemu okolju. V 
prihodnje bodo drugačna, kot so danes. Njihova organizacijska struktura se bo spremenila k 
bolj sploščeni obliki. Spremenil se bo način od masovne proizvodnje k proizvodnji ob pravem 
času, procesi bodo bolj fleksibilni in povezani (Tung, 1999, str. 428). Povečuje se oblikovanje 
strateških zavezništev na področju mikroelektronike, informacijske tehnologije in 
biotehnologije. Nasprotniki globalizacije opozarjajo na nepravično delitev dobička, globalnim 
podjetjem očitajo izkoriščanje manj razvitih držav in poskušajo izvajati pritisk na voditelje 
ekonomsko močnih držav. Po mojem mnenju je proces globalizacije neizogiben, države 
gostiteljice (tudi Slovenija) bi morale izkoristiti njihove prednosti (tehnologija, razvoj kadrov, 
znanje) in se poskušati zaščititi pred negativnimi vplivi. 
 
 
3. RAVNANJE Z ZMOŽNOSTMI ZAPOSLENIH V GLOBALNIH      
    PODJETJIH     
 
3.1. OPREDELITEV RAVNANJA Z ZMOŽNOSTMI ZAPOSLENIH 
 
Organizacije se razlikujejo po načinih ravnanja z zmožnostmi zaposlenih. Zmožnosti 
zaposlenih lahko delimo na znanje, sposobnosti in motivacijo (Lipičnik, 1998, str. 26). V 
ospredje stopa spoznanje, da konkurenčno prednost sodobnih podjetij ne predstavlja le nov 
izdelek, izpopolnjen tehnološki proces in ostalo, temveč zaposleni. Usoda organizacij je 
odvisna od tega, kako ravnamo z njimi. Ravnanje z zmožnostmi zaposlenih je v podjetjih 
postalo ključni dejavnik za doseganje učinkovitosti in konkurenčnosti poslovanja. Sodobno 
ravnanje z zmožnostmi zaposlenih se mora kreirati na najvišji ravni podjetja in uresničiti ob 
sodelovanju in upoštevanju vseh značilnosti zaposlenih.  Razvoj zmožnosti, ki ga sestavlja 
izobraževanje, usposabljanje in ustrezna motivacijska struktura je dolgoročna naložba 
podjetja. Vsaka sprememba zahteva prilagajanje znanja, veščin, vedenja in sposobnosti. 
Ravnanje z zmožnostmi zaposlenih vključuje pridobivanje in izbiranje zaposlenih, 
ocenjevanje in nagrajevanje, organizacijo dela, odpuščanje itd.. Opredeljena so različna 
področja ravnanja z zmožnostmi zaposlenih, toda na vsakem področju je potrebno delovati v 
skladu s cilji organizacije (Goss, 1996, str. 14). Uporabiti je mogoče različne metode in 
področja, na različne načine povezati v usklajeno celoto. 
 
Podjetja se soočajo z izzivi pri ravnanju in različnimi spremembami. Vpliv tehnologije vpliva 
na spreminjanje spretnosti, delovnih navad, ukinjanje nižjih pozicij na ravneh ravnateljstva, 
manj hierarhije in več sodelovanja, uporabo svetovnega spleta in podobno. Pomemben trend 
so tudi demografske spremembe in raznolikost delovne sile. To še posebej velja za globalna 
podjetja in za naraščajočo globalizacijo. Podjetja morajo natančno in premišljeno načrtovati 
aktivnosti v organizaciji, zagotoviti morajo razvoj sposobnosti zaposlenih, dvigniti raven 
njihovega znanja ter skrbeti za njihovo zadovoljstvo. 
 
3.1.1. Pomen znanja in njegovo ravnanje 
 
Različni avtorji znanje različno opredeljujejo. Znanje je vsota znanj posameznikov, vendar ne 
medsebojno neodvisnih, temveč v združbo povezanih članov, ki delujejo v smeri doseganja 
cilja združbe. Odnosi med člani vodijo k sinergiji znanja in kolektivno znanje je več kot vsota 
znanj posameznikov (Rozman, 2001, str. 45). Konkurenčna prednost podjetja se kaže v 
uvajanju novosti in prožnosti, delavci so predvsem umski ali znanjski delavci (angleško 
Knowledge workers. Izraz “knowledge worker” se v slovenski jezik različno prevaja, in sicer 
kot delavec znanja, delavec z znanjem, umski ali znanjski delavec (Rant, 2002, str. 297)). 
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Danes je nujno učenje v delovanju, cilj učenja so novosti. Pojavi se potreba po merjenju 
znanja. Na tem področju prednjačijo evropska in skandinavska podjetja (Rozman, 2001, str. 
46). Pučko (1998, str. 560) znanje opredeljuje kot celoto tistega, kar smo zaznali, odkrili ali se 
naučili. Znanje danes predstavlja ključ do uspešnega konkuriranja posameznikov in združb. 
Lipičnik (1996, str. 21) pravi, da so znanje tiste človekove zmožnosti, ki mu omogočajo 
reševanje znanih problemov. S sposobnostmi pa lahko človek rešuje tudi neznane probleme, s 
katerimi se sooča.  
 
V okviru združbe sta pomembni dve delitvi znanja. Prvič znanje obstaja na ravni 
posameznika, tima in združbe. Drugič je znanje lahko eksplicitno oziroma implicitno. 
Eksplicitno znanje je mogoče dokumentirati in je lahko prenosljivo v formalnem in 
sistematičnem jeziku (Čater, 2001, str. 69). Implicitno ali tiho znanje temelji na izkušnjah, kar 
pomeni težjo dokumentiranost in prenosljivost. Tiho znanje se pridobi z izkušnjami, težko ga 
je formalizirati in komunicirati (Pučko, 1998, str. 560). Združbe se pomena znanja, s katerim 
razpolagajo vedno bolj zavedajo. Združba, usmerjena v učenje (učeča se združba), vzdrži vse 
hujše konkurenčne pogoje. 
 
Učenje združbe opredeljuje Shivastava (Dimovski, 1999, str. 701) kot koncept, ki vsebuje štiri 
metode: prilagajanje skupne predpostavke, pridobivanje znanja v odnosu akcija-rezultat in 
institucionalizirane izkušnje. Pridobivanje znanja je kontinuiran proces. Kumulacija znanja in 
izkušenj znižuje stroške podjetja. Druga opredelitev pravi, da je učenje relativno stalna 
sprememba v znanju in vedenju posameznika, ki je posledica prakse in izkušenj (Rozman, 
2000, str. 143).  
 
Ravnanje z znanjem moramo ločiti od procesa učenja. Izraz je postal popularen v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ko so ravnatelji spoznali, da je uspeh poslovanja odvisen od znanja. 
Ravnatelj ravna z znanjem z namenom doseči dodano vrednost. Davenport in Prusak pravita, 
da je znanje zbir izkušenj, vrednosti in informacij, ki omogočijo ocenjevanje in razvijanje 
novih izkušenj in informacij (Rozman, 2001, str. 44). Sharmer znanje deli na znanje o stvareh, 
na znanje kot zmožnost delovanja, ki kot proces nastaja tudi v samem delovanju in na znanje 
o spoznavanju, razmišljanju o predmetu in njegovem delovanju (Rozman, 2001, str. 44). 
 
Ravnanje z znanjem (angleško knowledge management) lahko opredelimo kot proces, 
sestavljen iz planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja procesa učenja združbe. Prva 
faza ravnanja je planiranje, to je zamisel prihodnjega stanja podjetja. Planiranje se začne z 
ugotavljanjem obstoječega poslovanja. To fazo Rozman imenuje analiza poslovanja. V drugi 
fazi se upošteva okolje, v tretji podjetje opredeli željene cilje in stanje podjetja v prihodnje ter 
potrebne strategije (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 83-84). Ustrezna organizacijska 
struktura, kultura in informacijska tehnologija spodbujajo zaposlene k nenehnemu učenju, 
deljenju informacij ter prenosu znanj. Ravnateljstvo ima v učeči se združbi spremenjeno 
vlogo, prav tako so spremenjene vloge zaposlenih. Ljudje v vzajemnem delovanju sodelujejo 
in med njimi nastajajo razmerja, kar omogoča nastanek mreže ali organizacijske strukture. 
Sodobne združbe danes svoje organizacijske strukture spreminjajo v enostavne, pregledne, ki 
bodo omogočile stalno obnavljanje in učenje, spreminjanje in prilagajanje na zahteve okolja 
(Šink, 1999, str. 22). Učinkovito kadrovanje, motiviranje, vodenje in komuniciranje vplivajo 
na zadovoljstvo zaposlenih in na njihovo pripravljenost za vlaganje maksimalnih naporov. 
Kontrola je funkcija ravnateljstva, ki zagotavlja poslovanje v skladu z zamišljenim. Vodenje 
mora biti usmerjeno v zaposlene in v njihovo znanje. Vodje lahko vplivajo na učenje s 
spodbujanjem timskega dela. Na sodelovanje in zaupanje vplivajo s heterogenostjo in 
povezanostjo, s produktnimi sestanki, soočanji in reševanjem konfliktov (Vera, Crossan, 
2004, str. 16). Vodje spodbujajo zaposlene, jim nudijo mentorstvo, podporo in trenerstvo. 
Vodenje mora vzpodbujati zaposlene k ustvarjalnemu razmišljanju. Ravnateljstvo kontrolira 
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zaposlene in vodje, če vzpodbujajo učenje, kodiranje, prenos in uporabo znanja. Da lahko 
kontroliramo, potrebujemo vzpostavljen sistem merjenja. Zaposleni morajo biti za neprestano 
učenje motivirani in nagrajeni. Tradicionalni sistemi nagrajevanja ne privabljajo 
perspektivnih zaposlenih. V učeči se združbi je pomemben tudi ustrezen način komuniciranja, 
ki omogoča prenos znanj med zaposlenimi. Bolj kot je komuniciranje intenzivno, hitreje se 
prenaša tiho znanje med zaposlenimi v istem oddelku. Za uspešno komuniciranje je potrebno 
vzpostaviti zaupanje med zaposlenimi in sodelovanje ter ustrezno komunikacijsko strukturo. 
 
V učeči se združbi je pomembno tudi zaposlovanje, ki mora biti tesno povezano s strateškimi 
cilji znanja (Probst, Raub, Romhardt, 2000, str. 111). Danes podjetja zaposlujejo ljudi zaradi 
njihove prilagodljivosti in novih idej, manj pa zaradi izkušenj in sposobnosti. V procesu 
zaposlovanja mora podjetje izbrati prave ljudi in jim tudi zagotavljati ustrezen način 
izobraževanja in usposabljanja. 
 
3.1.2. Razvoj kompetenc 
 
Ravnanje z zaposlenimi in njihovimi zmožnostmi predstavlja podjetjem vedno večji izziv, 
zato ravnateljstvo potrebuje orodja, ki omogočajo uspešno in učinkovito ravnanje. Eno izmed 
teh orodij je sistem kompetenc. Prvi, ki je postavil  temelj na tem področju, je bil ameriški 
psiholog David McClelland (Athey, Orth, 1999, str. 215-216). Opozoril je na dejstvo, da so za 
uspešnost pri delu poleg inteligence in znanja, potrebne tudi druge lastnosti posameznika - 
kompetence. Sistem kompetenc omogoča umestitev strategije podjetja na raven posameznika. 
Je dinamičen model, ki mora biti prilagojen vsakemu okolju, kjer se uvaja. Razločevanje med 
kompetencami, ki se navezujejo na posameznika ali organizacijo, je pomembno, saj se 
podjetje pri uvajanju odloča med dvema načinoma. Prvi je pristop »od spodaj navzgor«, ki se 
začne pri kompetencah posameznika ali pa v obratni smeri, in sicer »od zgoraj navzdol«, ki se 
začne pri kompetencah organizacije. 
 
Kompetenca je notranja značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno 
storilnostjo na delovnem mestu. Njeni deli so: motivacija, sposobnosti, samopodoba, znanja, 
veščine ter socialne vloge (Tomažič, 2003, str. 18). Svetlik meni, da so kompetence vse 
sposobnosti in zmožnosti, ki so potrebne, da lahko nekdo opravi nalogo uspešno. Obsegajo 
znanje, lastnosti, motive, samopodobo, poteze in značilnosti posameznika, vedenja, spretnosti 
in veščine (Svetlik, Kohont, 2003). 
 
Ločiti je potrebno individualne kompetence, če jih uvajamo »od spodaj navzgor« in 
kompetence združbe (angleško core competence), ko jih uvajamo od »zgoraj navzdol«. 
Kompetence organizacije so nadgradnja individualnih kompetenc. Razvoj pravilnih 
kompetenc v podjetju omogoča vpliv na doseganje rezultatov. Znotraj teh kompetenc pa so 
pomemben del individualne kompetence. Potrebno je razlikovati med laičnim in strokovnim 
razumevanjem pojma kompetenc. 
 
Peršak (2003, str. 3) pravi, da so kompetence sposobnost uporabiti znanje in druge zmožnosti 
za odigranje delovne naloge.   
 
Peršak kompetence razdeli po področjih: 

• Metodološke kompetence (upravljanje s časom, komuniciranje in odločanje). 
• Socialne kompetence (karizma in prepričljivost). 
• Vodenjske kompetence (vodenje ljudi in procesov). 
• Stališčne, vrednostne kompetence (uveljavljanje vrednosti). 
• Učne kompetence (naučiti se učiti). 
• Specifične kompetence (razlikovalne). 
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Po obsegu jih razdeli na: 
• Ključne (za vse ljudi). 
• Generične (po skupinah delovnih mest). 
• Delovno specifične (za posamezno delovno mesto). 

 
Model kompetenc razdeli na: 

• Splošne: obvladovanje dela in časa, zavzetost za rezultate in odgovornost, pozitiven 
odnos do sprememb in stalno učenje, uporaba znanja in izkušenj. 

• Osebnostne in vedenjske: odkrivanje in odziv na priložnost, kreativno mišljenje in 
izražanje, etičnost, osebni vzgled, odločanje. 

• Za delo z ljudmi: komuniciranje, delegiranje, postavljanje ciljev, obvladovanje 
konfliktov, delo v timu, pogajanja. 

• Za delo z informacijami: natančnost, ažurnost, poznavanje poslovnih procesov, 
vodenje projektov, pozicioniranje. 

 
Kompetence se lahko razvrsti tudi kot: 

• Vidne ali opazne kompetence (znanje, veščine, spretnosti), ki jih je mogoče 
razmeroma enostavno razvijati z učenjem in urjenjem. 

• Nevidne ali skrite kompetence (lastnosti, vedenja, vrednote, prepričanja), ki jih je težje 
razvijati z izobraževanjem in je enostavneje izbirati »prave ljudi za prava delovna 
mesta« (Dialogos, 2005, str. 1). 

 
Zakaj uvajanje kompetenčnih modelov? Ker narašča pomen ljudi, veča se število ljudi z višjo 
stopnjo izobrazbe in usposobljenostjo, zaradi konkurenčnosti se zahteve po lastnem znanju  
povečujejo, vedno višja so vlaganja v ljudi, vodenje se preusmerja v voditeljstvo, razvija se 
motivacija in organizacijska kultura in povezave z razvojem kariere, vse je osnova za učeče se 
podjetje (Peršak, 2003, str. 10). 
 
Razlogi so lahko tudi (Dialogos, 2005, str. 1): 

• Povezati vse prvine kadrovske funkcije med seboj (izbira, razvoj kadrov, urjenje, 
nagrajevanje, merjenje in upravljanje delovne uspešnosti). 

• Povezati te elemente s strategijo, poslanstvom, vizijo in vrednotami organizacije. 
• Stalen razvoj znanj in veščin, potrebnih za rast organizacije. 
• Komuniciranje želenega vedenja. 
• Postavitev jasnih prioritet vodenja. 
• Usmerjenost v kakovost in vrednost za potrošnika. 
• Premoščanje vrzeli v siceršnjih sposobnostih in znanjih posameznikov. 
• Določanje kriterijev za izbiro kadrov. 
• Določanje kriterijev za nagrajevanje. 
• Hitrejše sledenje in prilagajanje tehnološkemu razvoju. 
• Strukturiranje težav. 
• Razvoj kadrovskih nasledstev. 
• Spodbujanje timskega dela in sodelovanja med oddelki. 
• Razvoj standardov odličnosti pri vedenju. 

 
Modeli kompetenc so sodobna zasnova »za upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih in 
omogočajo boljše razumevanje dela, kaj se od njih zahteva in pričakuje, kaj so potrebna 
vedenja« (Gruban, 2004, str. 2). V središču pozornosti niso več le potrebna znanja, ampak 
tudi vedenja, ki vodijo k rezultatom in prinašajo uspeh. Modeli kompetenc obsegajo, poleg 
znanj, veščin in spretnosti, še opredeljene vrednote, motive, prepričanja, lastnosti, kar naj 
prispeva k učinkovitemu in uspešnemu poslovanju. Zahtevane kompetence upoštevajo 
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strategijo združbe, cilje, vrednote, organizacijsko kulturo, standarde kakovosti in odličnosti. 
Povezanost kompetenc s poslovno strategijo je zahtevno opravilo, saj je potrebno upoštevati 
razsežnost vloge, ki jo imajo delovna mesta v poslovnih procesih in ugotoviti, koliko in kaj 
določene kompetence prispevajo k uspešnosti posameznika (Gruban, 2004, str. 2). Če se to 
opravi dobro, je pričakovati dvig delovne uspešnosti. Za vsako kompetenco je potrebno 
opredeliti, kako in zakaj prispeva k večji delovni uspešnosti. Pri uvajanju kompetenčnih 
modelov je potrebno sistematično in strukturirano pristopiti k analizi procesa dela, kulture 
združbe in okolja, da se lahko določijo kompetence, ki bodo podjetje vodile k uspešnemu 
poslovanju. Tabela 2 prikazuje primer kompetenčnega modela podjetja, ki je osnova za 
izgradnjo sistema ravnanja z ljudmi pri delu. 
 
Tabela 2: Kombinacija kompetenc glede na pomembnost za opravljanje določenega dela 
 
KOMPETENCA 1 2 3 4 
Kompetenca 1     
Kompetenca 2     
Kompetenca 3     
Kompetenca 4     

Zahtevana razvitost: 
1-podpovprečna 
2-povprečna 
3-nadpovprečna 
4-visoko nadpovprečna 
 
Vir: Tomažič, 2003, str. 24. 
 
Kompetence se razvrstijo v tri skupine: obvezne, potrebne in željene. Gruban (2004, str. 5) 
pravi, da je potrebno poskrbeti, da se vsi zaposleni z zahtevanimi kompetencami seznanijo. 
Komunikacijska podpora in promocija kompetenc je usodnega pomena. Zaposlene je 
potrebno seznaniti s procesom, v katerem je katalog kompetenc nastal in z razlogi za 
nastanek. Skrbno jih je treba opozoriti na konkretna vedenja, ki vodijo k večji delovni 
uspešnosti. Kompetence se uporabljajo tudi pri letnem razgovoru med nadrejenim in 
zaposlenimi v sistemih upravljanja delovne uspešnosti (Gruban, 2004, str. 6). Pri letnih 
razgovorih nam zahtevane kompetence omogočajo odgovor na vprašanje, kako? (katera 
vedenja, lastnosti, vrednote, prepričanja) lahko zaposleni uresničijo. Omogočajo nam odgovor 
na vprašanje, kaj se od njih pričakuje (naloge, cilji, rezultati, vloge).  
 
Kompetence se lahko uporabijo pri sistemu zaposlovanja, nagrajevanja in napredovanja 
zaposlenih. Uporabne so pri pripravi njihovih razvojnih programov (karierni plani in načrti 
razvoja), načrtovanju potrebnih izobraževanj in usposabljanj. Kompetence omogočajo hitro 
prevajanje poslovnih strategij v dnevno vedenje zaposlenih (Gruban, 2004, str. 7). 
 
Sistem kompetenc je osnova kadrovske funkcije podjetja. Njena naloga je zagotavljanje 
ustreznih kadrovskih zmožnosti v podjetju. Slika 1 prikazuje uporabo kompetenc v vseh 
elementih in na vseh področjih kadrovskega sistema organizacije. 
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Slika 1:  Uporaba kompetenc v vseh elementih kadrovskega sistema organizacije 
 

 
 
Vir: Gruban, 2004, str. 5. 
 
V dejavnost kadrovske funkcije sodijo opisi in analize dela, načrtovanje in pridobivanje, 
izbiranje in nameščanje zaposlenih, usposabljanje in izobraževanje, ocenjevanje in 
nagrajevanje (Možina, 1998, str. 4). Model kompetenc omogoča in daje osnovo vsem 
procesom kadrovske funkcije oziroma sistemom ravnanja z zaposlenimi v podjetju. Cilj je 
ustrezno ravnanje z zaposlenimi, da bi se le-ti čim bolj približali postavljenemu 
kompetenčnemu modelu.  
 
3.1.3. Merjenje zadovoljstva zaposlenih 
 
Zadovoljni zaposleni prispevajo k uspešnosti poslovanja podjetja. Zadovoljstvo pri delu je 
odziv zaposlenega na pogoje dela, ki ga opravlja in vpliva na njegovo vedenje in delovanje v 
smeri doseganja ciljev podjetja. Merjenje zadovoljstva je standardni postopek v mnogih 
podjetjih, ki ga kadrovska služba izvaja. Velikokrat se uporabljajo kvanitativne metode, ki pa 
imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti. Ena izmed teh je lahko vprašalnik, kjer so zajeta 
različna področja dela in življenje posameznika, kar vpliva na njegovo zadovoljstvo. 
Uporabijo se lahko različne raziskave merjenja zadovoljstva: projekcijske metode, 
sekundarne, kvalitativne in kvantitativne metode. Za multinacionalna podjetja je vsekakor 
pomembno, da se elemente zadovoljstva preverja z metodami, kar omogoča vključevanje 
lokalnih posebnosti v instrument (Tavčar, 2005, str. 1-4). 
 
Kaplan in Norton v svojem sistemu uravnoteženih kazalnikov za merjenje učinkovitosti 
zaposlenih omenjata tri ključne: zadovoljstvo zaposlenih, ohranjanje zaposlenih v organizaciji 
in njihova produktivnost (Norton, Kaplan, 2000, str. 138). Zadovoljstvo zaposlenih je 
ključnega pomena za podjetje in je predpogoj za večjo produktivnost dela, za odzivnost in 
doseganje kakovosti. To dejstvo je še posebej pomembno v podjetjih, kjer imajo zaposleni 
stik s kupci. V podjetjih merijo zadovoljstvo z letnimi ali periodičnimi raziskavami, s katerimi 
anketirajo določen odstotek zaposlenih. Mnenje podajo z ocenami, skupni kazalnik v podjetju 
upoštevajo v uravnoteženem sistemu kazalnikov uspešnosti (Norton, Kaplan, 2000, str. 138-
140). 
 
Zadovoljni zaposleni verjamejo, da bo delo zadovoljivo dolgoročno, skrbijo za kakovost 
opravljenega dela, so podjetju bolj lojalni in zvesti in so bolj produktivni. Želja zaposlenega, 
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da ostane v podjetju in na delavnem mestu ni le simptom zadovoljstva, ampak njegova 
posledica (Bavendam, 2000, str. 2).  
 
Zadovoljstvo zaposlenih je v vsakem podjetju pomemben dejavnik. Zaposleni, ki so s svojim 
delovnim mestom in delom zadovoljni, verjamejo, da jih bo podjetje zadovoljevalo na dolgi 
rok, skrbelo za kakovost njihovega dela, sami pa mu bodo bolj pripadni in produktivni. Porter 
in Lawler (Bavendam, 2000, str. 1) pravita, da ima zadovoljstvo multiplo dimenzijo, to je, ali 
si ali nisi zadovoljen s svojim delovnim mestom. Temu ugovarjajo Smith, Kendal in Hullin in 
pravijo, da se je treba ozirati tudi na sledeče: kako si zadovoljen s svojim delom, kako si 
zadovoljen s plačo, delovnim okoljem in podobno (Bavendam, 2000, str. 1). Razločevati je 
potrebno tudi zadovoljstvo od njegovih posledic. To zadnje morajo razumeti ravnatelji. 
 
Bavendam v svoji raziskavi ugotavlja različne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo: pravilna 
avtoriteta, pravično nagrajevanje, delovni pogoji, vodenje, stres in priložnosti pri delu (slika 
2). Vsaka organizacija je drugačna, zato je potrebno določiti specifične dejavnike, ki vplivajo 
na raven zadovoljstva. Ravnatelji se morajo zavedati, da so zaposleni motivirani, če so na 
delovnem mestu zadovoljni. 
 
Slika 2: Rangirani dejavniki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri delu 
 

0 2 4 6 8 10
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Stres

Vodenje

Delovni standardi

Nagrajevanje

Avtoriteta

Dejavniki vpliva na zadovoljstvo

 
 
Vir: Bavendam, 2000, str. 2. 
 
Zaposleni so bolj zadovoljni, če je njihovo delo polno izzivov, to pomeni, da se jih vključuje 
v zanimive projekte in dodeljuje posebne zadolžitve. Aktivnosti, ki se lahko izvedejo so: 
podpora zaposlenim, nagrajevanje za vlogo v uspešnem projektu, delo naj bo razdeljeno na 
različne ravni odgovornosti. 
 
Negativen stres povzroča nizko zadovoljstvo. Potrebno je ravnotežje med delom in privatnim 
življenjem, delo naj bo pravično razdeljeno, odpravljajo naj se ovire in motnje med delom. 
 
Zadovoljstvo je večje, ko je celotna skupina ponosna na svoje delo. Pomembno je pravilno 
vodenje, merjenje kakovosti, opogumljanje zaposlenih in pohvala za dobre dosežke. 
 
Pravično nagrajevanje prav tako vodi k večjemu zadovoljstvu. Vzpostaviti je potrebno 
pravično politiko nagrajevanja, plače naj bodo konkurenčne, možne so tudi druge oblike 
nagrajevanja. 
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Zaposleni so zadovoljni, če imajo pri svojem delu določeno svobodo in avtoriteto. Sprejemajo 
naj odločitve in se vključujejo v sprejemanje odločitev, ki vplivajo na njih, vzpostavijo naj se 
delovni cilji in določijo poti za njihovo doseganje. 
 
Bavendam ugotavlja, da se podjetja razlikujejo, zato naj vsako podjetje samo določi in spozna 
dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in jih pravilno tudi ravna. 
 
3.1.4. Timsko delo 
 
Zapletenost poslovnih okolij podjetij zahteva od ravnateljev opravljanje nalog, ki posegajo na 
različna strokovna področja. Ustrezni način premagovanja težav je lahko timski način dela 
(Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 209). 
 
Na začetku je potrebno opredeliti pojem timskega dela. Tim je skup posameznikov, ki 
delujejo za dosego postavljenega cilja in ga lahko dosežejo z združevanjem svojih 
komplementarnih prizadevanj (McHale, 1991). Za tim je značilno naslednje: skupni cilj, 
skupno delo, korist za vsakega člana (Maginn, 1994, str. 4-5). Sestavljajo jih strokovnjaki 
različnih profilov. V velikih združbah je timsko delo stalen način reševanja problemov in 
izvajanja delovnih nalog (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 166). 
 
Time lahko delimo na formalne in neformalne glede na vključenost vodje in vsebino dela. 
Andrejčič (1996, str.155-163) jih deli na time za opravljanje delovnih nalog, ki stremijo k 
višji kakovosti (v primeru podjetja Scania) in na time za reševanje problemov. Deli jih še na 
time za strategijo in projektne time. Projektne time pozna Scania v oddelku raziskav in 
razvoja. V svojih dokumentih natančno določa potek, delo in zadolžitve v zvezi z razvijanjem 
novega proizvoda. Timov za strategijo v tem pomenu  ne pozna, strategijo postavlja vodstvo, 
ki pa seveda deluje po načelih timskega dela.  
 
Tim je bolj uspešen, če je neformalen. Nestrinjanje je vljudno, člani dosegajo soglasje, 
komunikacija je odprta, naloge in zadolžitve so jasno določene, vodenje je deljeno, stili so 
raznoliki, timi se samoocenjujejo (Parker, 1990, str. 33). Timsko delo gre vedno čez razvojne 
faze, od oblikovanja, koordiniranja, usklajevanja osebnostnih sposobnosti, ocenjevanja 
rezultatov, homogenosti ekipe in vzpostavljanja sinergije. 
 
3.2. ZNAČILNOSTI RAVNANJA Z ZMOŽNOSTMI ZAPOSLENIH V GLOBALNIH   
       PODJETJIH 
 
Ljudje imajo ključno vlogo tudi v globalnih operacijah podjetja. Pomebna naloga je iskanje in 
izbira zaposlenih. Iskanje je opredeljeno kot iskanje potencialnih zaposlenih z določenimi 
kvalitetami, tako da podjetje med njimi izbere najboljše. Izbiranje je proces zbiranja 
informacij, potrebnih za njihovo ocenjevanje. Razlika med domačim ravnanjem in globalnim 
je v tem, da tako imenovano domače ravnanje z zmožnostmi ne presega nacionalnih meja, v 
globalnem kontekstu pa govorimo o multikulturni delovni sili. Zavedati se moramo, da prakso 
ravnanja z zmožnostmi zaposlenih v eni državi velikokrat ne moremo enostavno prenesti v 
globalni kontekst ravnanja. 
 
Za ravnanje z zmožnostmi zaposlenih v globalnih podjetjih je značilno večje število aktivnosti 
na tem področju predvsem zaradi internacionalnega okolja. Pomembno je upoštevati različna 
kulturna okolja, industrijo, ki se med državami lahko zelo razlikuje, odnos ravnateljstva in 
različnost trgov (Dowling, Welch, 2004, str. 13). Ravnatelji se morajo zavedati kulturnih 
različnosti v domači državi in seveda tudi v državah, kjer so podružnice podjetja. Aktivnosti, 
kot so: zaposlovanje, nagrajevanje, napredovanje in podobno, so velikokrat odvisne od 
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kulturnih značilnostih države gostiteljice. Ravnanje z različnostmi je velik izziv za podjetja in 
njihove ravnatelje. Tip industrije lahko delimo na multidomači in globalni tip. V zvezi z 
ravnanjem z zmožnostmi ljudi je pomembna vpetost podjetja v mednarodno okolje. 
Upoštevati je potrebno, v kateri fazi je podjetje, kulturne, ekonomske, politične in pravne 
različnosti. 
 
3.2.1. Pridobivanje in izbira zaposlenih 
 
Razlika med izbiranjem zaposlenih v eni državi in globalno je odločitev podjetja, kakšne ljudi 
hoče imeti na ključnih delovnih mestih doma in kakšne v podružnicah (Dowling, Welch, 
2004, str. 84). Ravnanje z zmožnostmi zaposlenih v globalnem pomenu lahko opredelimo v 
treh dimenzijah: 

• Širši pomen ravnanja z zmožnostmi in s tem povezane aktivnosti proizvodnje, 
razmestitve in uporabe. 

• Aktivnosti ravnanja z zmožnostmi so razdeljene na države, kjer so locirane 
podružnice, na domačo državo, kjer se nahaja uprava podjetja in na tretje države, ki so 
lahko le vir delavcev, financ ali drugih vložkov v podjetje. 

• Tretja dimenzija razčlenjuje kategorijo zaposlenih na tiste v domači državi, v državi, 
kjer so podružnice in na tiste v tretjih državah (Dowling, Welch, 2004, str. 4). 

 
Na domači ravni je podjetje vezano na iskalce zaposlitve na domačem trgu. Pri zaposlovanju 
se ocenjujejo tehnično znanje in sposobnosti, manj pa sposobnosti vzdrževanja mednarodnih 
odnosov. Na internacionalni ravni se podjetja soočijo z različnostjo kultur, pojavijo se 
komunikacijski problemi. Pri izbiri se upoštevajo sposobnosti prilagajanja in zagotavljajo se 
programi za premostitve kulturnih razlik in šokov. Na multinacionalni ravni morajo podjetja 
upoštevati značilnosti držav, kjer imajo podružnice, kamor prodajajo ali nabavljajo. Pri izbiri 
se ocenjuje zmožnost prilagajanja na različne okoliščine, zagotavljajo se tečaji in 
izobraževanja, oblikujejo se fleksibilni sistemi nagrajevanja. Na globalni ravni so potrebne 
veščine, kot so: zmožnosti pogajanja, ravnanje z različnostjo, povezovanje lokalne in globalne 
dimenzije v sprejemanju odločitev in delovanju ipd. (Treven, 2001, str. 236-238) in (Albreht, 
2001, str. 73). 
 
Pomembna naloga globalnega podjetja je izbira ravnatelja. Izraz ravnatelj, ravnateljevanje 
uporabljata predvsem Lipovec (Lipovec, 1987, str. 34-37, 50) in Rozman (Rozman, 1996, str. 
5-18). Avtorja navajata besedo “management” kot ravnateljevanje podjetja, glavnega 
managerja pa glede na prevod kot ravnatelja. Kriteriji izbire so: sposobnost osvojiti tujo 
kulturo (razumeti navade, vedenja ljudi, vrednote, simbole), pripravljenost preseliti se, 
trajanje naloge, odnosi z zaposlenimi, dejavniki, povezani z okoljem, tehnična sposobnost in 
znanje, zahteve družine, zahteve države in kulture, zahteve podjetja, jezik. Zaposleni se lahko 
sooči s problemi in se ne more prilagoditi. Proces prilagajanja poteka preko različnih faz, ki 
sprožajo negativne in pozitivne občutke. Soočenje s kulturnim šokom lahko zaposlenega 
odvrne ali pa motivira, da nadaljuje in se prilagodi. Pomembna je tudi dolžina dela. 
Multinacionalke imajo predvidene različne dolžine trajanja dela v tujini. Japonska podjetja 
imajo 4-5 let, ameriška pa med 2-3. Potrebna je pripravljenost  preseliti se, to pa je velikokrat 
povezano tudi z družinskimi člani, ki jih doleti velika sprememba. Z okoljem povezani 
dejavniki so: delovna vloga, ki jo sprejemajo, samostojnost na delovnem mestu, podpora 
organizacije. Pomemben je odnos med zaposlenim in podjetjem. Pomembnejša kriterija izbire 
sta tehnično znanje in sposobnost ravnateljevanja. Tehnično znanje se mora prenesti na 
lokalno osebje tako, da se raven kompetenc dviguje. Za uspešno delovanje je pomembno tudi 
ujemanje zaposlenega z lokalno kulturo. Pomembna je diplomacija, poznavanje jezika, 
pozitiven pristop, čustvena stabilnost in zrelost. Zanemarljive niso niti družinske zahteve na 
eni strani in zahteve multinacionalnega podjetja na drugi strani. Pri izbiri je pomeben dejavnik 
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vsekakor narava dela. Če je zahtevano prenašanje znanja in veščin, se proces izbiranja 
spremeni. Poznavanje lokalnega jezika je pomemben dejavnik pri izbiri, saj pomeni manj ovir 
pri komuniciranju (Dowling, Welch, 2004, str. 89-106). Internacionalno ravnanje z 
zmožnostmi zaposlenih je veliko bolj kompleksno kot domače. Aktivnosti, kot so 
zaposlovanje, izbiranje, nagrajevanje in razvijanje zaposlenih, so velikokrat težke in 
nepredvidljive. Najti pravega ravnatelja je izziv že v zgodnji fazi načrtovanja, tako tudi 
določitev kriterijev uspešnosti, motivacija zaposlenih in vzpostavitev močne povezave med 
strateškim planiranjem in načrtovanjem zaposlenih (Bernardin, 2003, str. 107).  
 
3.2.2. Razvoj zaposlenih 
 
Pomembno področje ravnanja z zmožnostmi zaposlenih je razvoj zaposlenih in usposabljanje 
z namenom izboljšanja veščin, vedenja in znanja. Večina multinacionalih podjetij meni, da je 
kritično področje prav ravnanje z zmožnostmi zaposlenih, ki prinaša konkurenčno prednost 
podjetja. Zaposleni, ki odhajajo v tujino, so tudi trenerji in del njihovega dela je prenašanje 
znanja in kompetenc na lokalne zaposlene. Zagotavljati morajo procese in sistem prenašanja 
znanja in merjenje ter ocenjevanje napredka. Rotacija delovnih nalog povečuje znanje in 
širino usposobljenosti zaposlenih. Povezanost izbiranja in zaposlovanja je tesno povezana z 
vlogo trenerja. Zaposleni so pred odhodom v tujino deležni več vrst izobraževanja: programi 
povečanja zavedanja lokalne kulture, učenje lokalnega jezika, povečanje kompetenc na 
področju komuniciranja, ravnanje z različnostjo ipd.. Deležni so usposabljanj in preliminarnih 
obiskov držav, kamor potujejo (Dowling, Welch, 2004, str. 117-138). Veščine, ki so potrebne 
in jih pridobivajo v tako imenovanem programu kulturnega usposabljanja, so: komunikacija, 
sprejemanje odločitev, reševanje problemov, zavzetost in vrednotenje vzrokov, ki so 
posledica različnih socialnih okolij (Bernardin, 2003, str. 189). 
 
Podjetja, ki delujejo globalno pri oblikovanju svojih politik nagrajevanja sledijo, več ciljem. 
Potrebno je skladje poslovne strategije, strukture in potreb podjetja. Politika mora delovati v 
smeri zadrževanja sposobnih zaposlenih, ki so ključni za uspešno delovanje podjetja, olajšati 
mora administracijo in selitev zaposlenih na učinkovit in uspešen način. Multinacionalno 
podjetje se mora ozirati na vse tri kategorije zaposlenih, in sicer v domači državi, v 
podružnicah in v tretjih državah. Določa se plača, nagrade, bonitete in nadomestila. Potrebno 
je poznavanje lokalne zakonodaje, davčnega sistema, življenjskih stroškov ipd. (Dowling, 
Welch, 2004, str. 139-159). 
 
Na tem področju pa so pomembne tudi teme, povezane z razvojem karier in nenazadnje 
vračanje zaposlenih v domače okolje. Vračanje v domače okolje predstavlja tudi svojevrsten 
šok ali obratni kulturni šok. Potrebno je pazljivo ravnanje, ki poteka preko štirih korakov. 
Priprava vsebuje razvijanje načrtov za prihodnost in zbiranje informacij. Psihična 
realokacija vsebuje pomoč pri zniževanju negotovosti in stresa. Tranzicija pomeni urejanje 
socialnega statusa, dokumentov, stanovanja ipd.. Prilagoditev je zadnji korak v procesu, kjer 
se zaposleni sooči s spremembami v podjetju, z vprašanji razvoja kariere in obratnim 
kulturnim šokom. Odzivi zaposlenih so različni, potrebna je prilagoditev delu, ocenjevanje 
pridobljenih izkušenj, soočenje z zahtevami nove delovne naloge in socialnimi vprašanji. 
Podjetje mora na drugi strani z zaposlenim, ki se je vrnil ravnati na pravilen način tako, da se 
poveča uspešnost in njegovo delo pomeni prispevek v poslovanju podjetja. Potrebno je 
zagotoviti prenašanje znanja in povečati konkurenčno prednost podjetja (Dowling, Welch, 
2004, str. 159-181). 
 
Ravnanje z zmožnostmi ljudi v globalnem podjetju presega ravnanje z zaposlenimi, ki 
odhajajo na delovne naloge v tujino. Pomembno področje je ravnanje z zmožnostmi 
zaposlenih v državah, kjer ima podjetje podružnice. Pojavi se vprašanje, ali lahko globalno 

 17



podjetje standardizira prakso in postopke ali pa dejavniki v drugih državah zahtevajo 
prilagoditve. Za izgradnjo, ohranitev in razvoj korporacijske identitete morajo globalna 
podjetja imeti ustrezen način ravnanja z ljudmi. Podjetje se mora zavedati, da različnost lahko 
pomeni prednost ali pa tudi slabost podjetja, in da je nujno najti kreativen in učinkovit način 
ravnanja, ki je lahko rezultat učenja in spoznavanja različnih kultur. Ideja »misli globalno, 
deluj lokalno« vzpodbuja zaposlene, da vidijo tako imenovano »celotno sliko«, da spoznajo 
odvisnost med enotami in odnose med njimi in upravo in da je delitev znanja in izkušenj 
prispevek celotnemu podjetju na poti k uspešnosti in učinkovitosti. Center podjetja postavlja 
cilje s predpostavko, da je potrebno doseči enotnost pri njihovem doseganju in da zaposleni 
sprejemajo glavne vrednote, načela in prakse podjetja.  
 
Vprašanje, s katerim se podjetja soočajo, je, koga postaviti na ključne pozicije in katere 
pozicije se lahko organizirajo lokalno (Dowling, Welch, 2004, str. 185-189). Podjetja morajo 
določiti, katere procese, procedure in prakse lahko vzpostavijo uspešno v svojih podružnicah. 
Prenos tehnologije, sistemov in »know-how-a« je pomemben del, prav tako pa je pomembna 
vloga zaposlenih. Vedeti-kako (angleško know-how) Sanchez (1997, str. 163-166) opredeljuje 
kot eno izmed šestih komponent znanja, ki jih morajo razviti zaposleni. Poleg know-how še 
know-why, vedeti-zakaj; know-what, vedeti-kaj; know-who, vedeti-kdo; know-where, vedeti-
kje; know-when, vedeti-kdaj.  
 
Podjetja lahko po določenem obdobju svoje ravnateljstvo in zaposlene zamenjajo z lokalnim 
osebjem, ki nadaljuje način dela in procese. Da je ta postopek uspešen, so potrebni učinkoviti 
sistemi usposabljanja in ustrezen način zaposlovanja. Velikokrat se način delovanja, ki je bil v 
eni podružnici zelo uspešen, ne obnese tudi v drugi in je prenos nemogoč. Vplivni dejavniki 
pri standardizaciji so vsekakor kultura, okolje, zrelost podružnice in njena pomembnost v 
celotni organizaciji. Vrednote in obnašanje so odvisni od značilnosti kulture. Standardizacija 
delovnih praks vključuje prilagajanje vedenja skozi korporacijsko izobraževanje in 
usposabljanje, rotacijo osebja, nagrajevanje in napredovanje. Identiteta korporacije je 
pomembno orodje povečevanja ponosa in pripadnosti med zaposlenimi, kar omogoča 
doseganje enotnega cilja. Lokalne pripadnosti ni težko doseči, težje je s tako imenovano 
globalno pripadnostjo. Prenašanje praks in standardizacija  so lahko uspešni, če niso v 
nasprotju z lokalnimi normami. Pomembna je prisotnost zaposlenih iz domače države v 
podružnicah, ki vzpodbujajo primerno obnašanje in vedenje (Dowling, Welch, str. 187-189).  
 
Treba se je ozirati tudi na velikost podjetja in velikost in zrelost podružnice ter kaj in koliko 
lahko prispeva v globalnem kontekstu. Ko multinacionalno podjetje vstopi v novo državo, 
išče zaposlene, velikokrat stremi za ciljem nižjih stroškov, povezanih z delom. Zaposlene 
izobrazi in usposobi, ti pa postanejo zanimivi za konkurenco. Podjetje lahko izgubi zaposlene 
in vložena denarna sredstva. Podjetja želijo izobraženo in poceni delovno silo, kot je na 
primer v Indiji (Dowling, Welch, 2004, str. 197). 
 
Delovanje multinacionalnih podjetij v Sloveniji je privlačno za zaposlene. Pričakovanje 
višjega dohodka vodi ljudi v zaposlovanje v takih podjetjih. Nemalokrat pa se soočijo z 
dejstvom, da osebni dohodek ni veliko višji kot v domačih podjetjih. Zaposelni lahko 
pridobijo znanje in veščine, privlačna je možnost usposabljanja in izobraževanja v tujini. 
Specifično znanje na določenem področju pa je po mojem mnenju lahko tudi omejevalno, 
pridobljene veščine velikokrat ne ustrezajo notranjemu okolju drugega podjetja. 
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3.3. PREMAGOVANJE KULTURNIH RAZLIK IN ETIKA 
 
3.3.1. Kulturne razlike 
 
Beseda kultura izvira iz latinskega jezika in širše označuje vse tisto, kar je človek ustvaril 
skozi stoletja (Vila, 1994, str. 334). Ta pojem ponavadi velja za člane določene skupine ali 
družbe, ki delijo določen način življenja, vrednote, odnos in vedenje. Velikokrat je kultura 
sopomenka nacionalnosti, vendar razlike med nacionalnostmi še ne pomenijo tudi kulturnih 
razlik. Hall pravi, da kultura več skriva, kot odkriva. Kultura vključuje vse, kar se ljudje 
naučijo, je oprijemljiva in neoprijemljiva ter člane ene skupine loči od druge. Kultura 
vključuje vrednote, prepričanja, etične standarde, jezik, vzorce vedenja, norme in način 
komunikacije, ki jih ena skupina razvije (Marketing academy, 2003, str. 5). Usunier dodaja še 
izobrazbo, nacionalnost in etično skupino (2005, str. 11). 
 
V tem kontekstu velja še omeniti t.i. »kulturni šok«, s katerim se soočajo zaposleni v 
multinacionalnih podjetjih, ki se veliko selijo in povzroča negativne občutke in odzive. 
Premagovanje kulturnih razlik je pomembna naloga področja ravnanja s človekovimi 
zmožnostmi v multinacionalnih podjetjih (Dowling, Welch, 2004, str. 13, 99 in 259). Kulturo 
bi lahko razdelili v dva pola, vidnega in nevidnega. V vidni pol sodijo obnašanje in delno 
norme, v nevidni pa prepričanja, vrednote in predvidevanja (Iceberg model). 
 
Multinacionalna podjetja se zaradi svoje narave dela soočajo z različnimi kulturami, okolji in 
navadami. Ustvarja se vtis, da gre za globalno kulturo, ki presega sleherno nacionalno. 
Zavedati pa se morajo, da vse različnosti niso posledice kulture. Nevarno je enačiti 
posameznikovo vedenje s skupino, ki ji pripada. Veliko predstav, ki jih imamo o kulturah, so 
stereotipi, ki nam ne dajejo pravilne razlage (Usunier, Lee, 2005, str. 4). Velikokrat se 
poslovneži soočijo z etičnimi problemi zaradi spremembe kulturnih izkušenj. Pri 
premagovanju kulturnih razlik v globalnem okolju se je potrebno zavedati, da imajo različni 
deli sveta drugačen odnos in vrednostni sistem do hierarhije, spola, družine, starosti, socialne 
strukture, religije, zakonodaje na področju zaposlovanja itd.. (Cartwright, 2002, str. 137).  
 
Najučinkovitejša metoda pri zagotavljanju uspešnosti globalnega podjetja je preučevanje 
kulture, v kateri podjetje deluje. Zavedati se moramo, da je globalizacija povezana s kulturo 
in ne z geografijo. Premagovanje različnosti je lahko uspešno, če poznamo kulturo 
organizacije, spoznamo kulturo države ali področja, kjer delujemo, razumemo kulturo 
posameznih skupin zaposlenih, razumemo naravo dela in sebe, smo občutljivi, vzpodbujamo 
drugačnost in enakovrednost, nasprotujemo diskriminaciji in prejudiciranju (Cartwright, 
2002, str. 138).  
 
Marxova razlaga, da kulturni šok poteka skozi faze, kar prikazuje slika 3 na strani 20. V prvi 
fazi se delavci v tujini ne zavedajo razlik v kulturi, zato v drugi fazi utrpijo negativne občutke. 
Sledi faza okrevanja, sprejemanje drugačnega okolja in značilnosti ter kompromis. V fazi 
prilagajanja delo postaja učinkovito, zaposleni se zavedajo svojih omejitev in postajajo 
fleksibilni. Prehajanje faz je dinamično, od negativnega do pozitivnega občutenja, dokler 
zaposleni ne doseže preboja iz tega cikla. 
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Slika 3: Preboj skozi kulturni šok 
 
Pozitivni občutek 
 
 
 
Spreminjanje 
 
 
 
 
Negativni občutek 
 

Začetek    Kult. šok  Okrevanje  Kult. šok   Okrevanje  Prilagajanje        Preboj 
 
 
 
Vir: Marx, 1999, str. 10. 
 
Vsi zaposleni pa verjetno nikoli ne preidejo teh faz uspešno in so neprimerni za delo v tujini. 
Pomembno je, da so natančno seznanjeni z okoljem kamor odhajajo in z vsemi ostalimi 
spremenljivkami. 
 
3.3.2. Etika 
 
Etika ima velik pomen v poslovanju multinacionalnih podjetij. V najširšem smislu besede je 
filozofska disciplina, ki raziskuje osnove in vir morale, temeljna sodila za vrednotenje, cilje in 
smisel moralnih hotenj in delovanja. Sestavni del etike je etika ravnateljstva in poslovna etika 
(Tavčar, 1994, str. 136). Etika na splošno poskuša najti odgovor na vprašanje, kaj naj delamo. 
S podobnim vprašanjem se ukvarja poslovna etika, ki poskuša najti odgovor na to vprašanje v 
poslovnem svetu in njegovem delovanju. Njen glavni namen je, da preverja, kako podjetje 
deluje v vsakdanjih aktivnostih, kako se kaže v odnosu do svojih zaposlenih, do svojih 
kupcev, kako snuje in podpira svoje izdelke, kako sprejema pogodbe in kako sprejema 
odgovornost. Vse to so determinante, po katerih se presoja, ali je delovanje in poslovanje 
podjetja etično. 
 
Potrebno je opredeliti vire poslovne etike, saj le-ti omogočajo oblikovanje moralnih vrednot 
posameznikov in skupin. Ti viri so: genetska dediščina, religija, filozofija, kultura in pravni 
sistem (Steiner, Steiner, 1994, str. 186-196). Na posameznike vplivajo različno. Skupno jim 
je, da poudarjajo vzajemnost in medsebojno pomoč. 
 
V podjetjih se velikokrat in vedno pogosteje pojavljajo etične dileme in s tem povezani 
problemi. Ugotoviti je potrebno, zakaj se pojavljajo in kaj so razlogi. Razloge je velikokrat 
težko opredeliti, čeprav avtorji Frederick, Post in Davis (1992, str. 64) navajajo štiri temeljne: 
osebni sebični interesi, konkurenčni pritisk in dobiček, poslovni cilj, ki je v nasprotju z 
osebnimi vrednotami in nasprotja med različnimi kulturami.  
 
V podjetju obstajajo številna področja, kjer se lahko pojavi neetično vedenje: trženje, 
zaposlovanje, zaščita okolja in varnost proizvodov. Multinacionalna podjetja so korporacije, 
ki delujejo v več državah. Povezane so preko trženja in proizvodnje in predstavljajo 
specifičen moralni problem. Njihove dejavnosti niso vezane le na eno državo, težje jih je 
nadzorovati, poleg vsega pa je tudi različnih aktivnosti veliko. Nasprotniki multinacionalk 
trdijo, da le-te poslujejo le za svojo korist, brez zadržkov glede dejavnosti, s katero se 
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ukvarjajo. Multinacionalna podjetja sama po sebi niso nemoralna ali neetična. Problem 
nastane, ko poslujejo v manj razvitih državah. Razvite države jih lahko nadzirajo, manj 
razvite pa ne oziroma ne v zadostni meri. Tri resne obtožbe, ki se pojavljajo na račun 
poslovanja multinacionalnih podjetij, so (de George, 1990, str. 401): 

• Multinacionalna podjetja v nerazvitih državah delujejo nemoralno, ker izkoriščajo 
delovno silo, naravne vire in dosegajo dobičke. 

• Multinacionalna podjetja so nelojalna konkurenca domačim podjetjem v manj razvitih 
državah. 

• Multinacionalna podjetja so glavni vzrok siromašenja dežel v razvoju. 
 
Multinacionalke poslujejo v manj razvitih državah iz več razlogov. Iščejo poceni delovno silo, 
vire in območja z nižjimi davki. Iščejo pa seveda tudi nove trge. Izposlujejo si nižje davčne 
stopnje, privabljajo dober in izobražen kader, to pa siromaši lokalna podjetja. Od 
multinacionalnih podjetij pa lahko država pričakuje tudi določene koristi, da bodo prispevala 
k blaginji in razvoju države, kjer se nahajajo. Za multinacionala podjetja  veljajo moralne 
norme oziroma moralni minimum, ki pravi, naj ne naredijo nobene neposredne namerne 
škode. Iz te norme izhaja druga norma, ki pravi, naj bo poslovanje podjetja v korist gostujoče 
države. Tretja norma je spoštovanje človekovih pravic, delavcev in potrošnikov v gostujoči 
državi (de George, 1990, str. 406). Potrebno je spoštovati pravni sistem, kulturo in lokalne 
vrednote v gostujoči državi.  
 
Etika je v mednarodnem poslovanju kompleksna. Problemi zahtevajo resne analize in 
pogovore. Sama po sebi ne pove, kako poslovati, pove le, kako ni primerno poslovati. 
Globalizacija je pripomogla k razvoju mednarodnih organizacij, ki so pomembne pri 
reševanju težav. Organizacije delujejo v mednarodnem okolju in se medseboj tako lahko 
dopolnjujejo (Bennett, 2002, str. 393). Etika je vsekakor pomemben element v procesu 
ekonomskega razvoja. Podjetja morajo delovati v svojem interesu in v interesu širšega 
notranjega in zunanjega okolja. Multinacionalna podjetja morajo upoštevati kulturno 
raznolikost držav, kjer poslujejo. Spoštovati bi morale neki moralni minimum, ki zagotavlja 
spoštovanje človekovih pravic. Na drugi strani pa so interesne skupine (delničarji, ki 
pričakujejo dobiček). 
 
3.4. KOMUNIKACIJSKI PROBLEMI V GLOBALNIH PODJETJIH 
 
Komunicirati pomeni izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se. 
Komunikacija pa je sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij. Pojem 
komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare in pomeni posvetovati se, razpravljati, 
vprašati za nasvet. Različni avtorji različno opredeljujejo pojem komuniciranja. Po Lipovcu je 
komuniciranje oddajanje sporočil (na način, da jih prejemnik lahko sprejme) in sprejemanje 
sporočil (Možina, Tavčar, Kneževič, 1998, str. 23).  
 
Komunikacijski sistem je sestavljen iz štirih elementov: pošiljatelj ali oddajnik, prejemnik, 
sporočilo in komunikacijski kanal kot prikazuje slika 4. Sporočilo je kodirano, pomembno, je 
da ga prejemnik dekodira, oddajnik pa to ve, če dobi povratno informacijo. 
 
Slika 4: Komunikacijski sistem 
 
 
 
 
  Povratna informacija 

   Prenos sporočila 

Sprejemnik
Dekodiranje  

Oddajnik 
Kodiranje  

Vir: Cartwright, 2002, str. 47. 
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Komuniciranje poteka med dvema sogovornikoma, ki lahko izhajata iz enakega ali 
popolnoma različnega kulturnega okolja. Medkulturna komunikacija pomeni, da komunicirajo 
ljudje več različnih kultur med seboj. Do komunikacijskih problemov pride takrat, ko se 
ljudje, ki komunicirajo, ne odzovejo enako na isto dogajanje. Problemi nastanejo zaradi razlik 
v jeziku, vrednotah, običajih in vedenju ljudi. Načinov komuniciranja je več vrst, delimo ga 
lahko na besedno in nebesedno. Poslovno komuniciranje poteka pisno ali govorno, učinek 
nebesednega komuniciranja je velik. V multinacionalki je virov komunikacijskih problemov 
lahko zelo veliko, nujno je, da se jih podjetje zaveda in poskuša prej rešiti. V tako velikih 
organizacijah je komuniciranje pretežno pisno, telefonsko, torej manj osebno in neposredno. 
 
Pri poslovnem komuniciranju se pogosto pojavljajo težave in nerazumevanja med 
posamezniki iz različnih kultur (Treven, 2001, str. 208). Do nesoglasij pride, če se ne 
upošteva drugačna kultura, drugačen način komuniciranja. Posledice so lahko hude. 
 
Oblikovali so se različni modeli za preučevanje kultur. Na podlagi teh modelov lahko 
pričakujemo, kakšno bo vedenje posameznikov, ki pripadajo določeni kulturi, vendar pa to ni 
nujno. Pogosto se med njimi pojavijo različnosti. Različnosti pa vplivajo na komuniciranje. 
 
Komunikacija je učinkovita takrat, ko daje največ rezultatov ob dani porabi virov. Učinkovito 
poslovno komuniciranje ni nujno tudi uspešno. Potrebno je doseči zastavljene cilje (Možina et 
al, 2004, str. 19). 
  
Nizozemski raziskovalec Hofstede je prvi opravil raziskavo, s katero je želel prikazati razlike 
med kulturami. Podatki so se pridobili od zaposlenih v podružnicah podjetja IBM. Na primeru 
petih dimenzij je poskušal prikazati najbolj pogoste kulturne razlike (Brislin, 2000, str, 284-
285): individualizem in kolektivizem, moška in ženska vloga, razlike v moči, izogibanje 
negotovosti in kratkoročna in dolgoročna usmerjenost. 
 
Ameriška antropologa Kluckhoh in Strodtbeck (Treven, 2001, str. 59-62) sta uporabila šest 
razsežnosti vrednot, s katerimi sta opisala usmeritve v različnih kulturah: odnos do narave, 
časovna usmerjenost, človeška narava, usmerjenost k delovanju, povezave med ljudmi in 
prostorska usmerjenost. Oba menita, da v določeni kulturi prevladuje ena ali dve različici. 
Potrjuje se trditev, da je potrebno poznati svojo kulturo, razlike upoštevati pri komuniciranju 
če želimo dosegati zastavljene cilje. 
 
Trompenaars je oblikoval svoj model za primerjanje kultur na podlagi teorije Kluckhohna in 
Strodtbecka ter drugih avtorjev. Uporabil je sedem razsežnosti, s katerimi je poizkusil 
opredeliti značilnosti in razlike med kulturami: univerzalizem in partikulizem, individualizem 
in kolektivizem, nevtralne in emocionalne povezave, osebne in prepletene povezave, 
pridobljen in prirojen uspeh, časovna usmerjenost, odnos ljudi do narave (Trompenaars, 
Hampden-Turner, 2004). 
 
Ameriški antropolog Hall je imel drugačen pristop do proučevanja razlik med kulturami. 
Razlike v komuniciranju je opredelil s pomočjo koncepta miselnih zvez, ki se nanašajo na 
informacije, ki jih uporabnik sprejema. Hall (Treven, 2001, str. 65-66) je kulture razvrstil na 
tiste z več in tiste z manj miselnimi zvezami. Visokokontekstne kulture so tiste, ki uporabljajo 
več miselnih zvez, največ informacij dobijo z neposredno povezanostjo z oddajnikom. V 
kulturah, kjer pri komuniciranju uporabljajo malo miselnih zvez (nizkokontekstne kulture), se 
največ informacij prenese v jasni, eksplicitni kodi. (Švedska je država oziroma kultura z malo 
miselnimi zvezami in na to je pri komuniciranju treba biti pozoren). Razlike med kulturami so 
preučevali različni avtorji (zgoraj našteti in drugi). Med njihovimi teorijami so razlike in 
podobnosti, vsi pa se strinjajo, da je pomembno poznavanje različnih kultur, saj se lahko na ta 
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način izognemo težavam pri komuniciranju, pozornost pa moramo tudi nameniti etiki. 
Zanemariti se ne sme področja poslovnih daril, izogibanje podkupovanja in korupcije 
(mednarodni kazalnik podkupovanja kaže, da je Švedska na prvem mestu). Scania organizira 
treninge na področju poznavanja in spoznavanja kultur. V sodelovanju z Örebro University 
opravlja raziskavo o kulturnih razlikah v koncernu Scania. 
 
 
4. PREDSTAVITEV MULTINACIONALKE SCANIA CV AB  
 
4.1. NASTANEK IN RAZVOJ PODJETJA 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1891. V letu 1897 so izdelali prvi avtomobil. Leta 1902 so 
izdelali prvi tovornjak in prvi ladijski motor. V tem času so v podjetju Vabis preizkušali prvi 
tovornjak za vožnjo po težkem terenu.  Leta 1911 se je Scania združila z Vabisom in izdelala 
prvi avtobus. V tem času je  bilo na Švedskem 50 motornih vozil in ideja, da lahko tovornjaki 
zamenjajo konje in vlak, je bila revolucionarna in je terjala še nekaj let naporov za pridobitev 
naklonjenosti gospodarstva in ljudi. Serijska proizvodnja tovornjakov v modernem smislu se 
je začela leta 1907. V želji po bolj ekonomičnih in zanesljivih operacijah so leta 1912 
predstavili nova kolesa, ki so postala standard v letu 1923. Združitev Scanie in Vabisa je 
omogočilo kombiniranje najboljših tehničnih rešitev. V združenem podjetju so se trudili pri 
izboljšavah in razvijali modernejše in boljše različice in uvajali nove vrste pogonskih goriv. 
Razvili so modularni sistem proizvodnje, ki ga uporabljajo še danes in z njim kupcem 
ponujajo nešteto možnih kombinacij in tako poskušajo zadovoljiti vse želje in potrebe. 
 
Zlom borze na Wall Streetu leta 1930 podjetja ni neposredno prizadel, še naprej je ostalo 
dobičkonosno. Podjetje pa je prizadela depresija na Švedskem leta 1932, prodaja se je 
zmanjšala za 60 odstotkov. V tem obdobju je bil glavni proizvod podjetja avtobus. V tem času 
podjetje razvije popolnoma nov proizvod, nov tip motorja, ki ga lahko poganja nafta in 
petrolej. Cena petroleja je bila v primerjavi s ceno nafte za polovico nižja, kar je občutno 
zmanjšalo stroške. Leta 1934 je bilo podjetje zadnjič v rdečih številkah. Druga svetovna vojna 
je podjetje prisilila k notranji izdelavi komponent, kar se je na dolgi rok izkazalo za dobro 
odločitev. Postavili so novo strategijo, nadaljevali so razvoj modularnega načina proizvodnje, 
predstavljali so moderne in močnejše motorje, proizvajali ladijske motorje in tako izkoriščali 
tržno nišo. Začel se je nesluten tehnični razvoj. V petdesetih letih je podjetje začelo z izvozom 
svojih proizvodov na tuje trge. V naslednjem desetletju pa je postalo multinacionalno. 
Zgradili so tovarne v Braziliji in na Nizozemskem. Nenehna konkurenca z domačim Volvom 
je podjetji silila v konstanten tehnični razvoj in izboljšave. Njuna medsebojna konkurenca je 
obe podjetji umestila na sam svetovni vrh proizvajalcev tovornjakov. 
 
Podjetje se je usmerilo na področju raziskav in razvoja na dve področji: v izdelavo 
ekonomičnih motorjev z nizko porabo goriva, ki so manj hrupni in imajo daljšo življenjsko 
dobo in nov design vozil, kar je nudilo večjo dovoljeno maso pri samih prevozih. V letu 1969 
se je Scania-Vabis združila z avtomobilskim proizvajalcem Saab. Med letom 1976 in 1995 je 
postavila tovarne še v Argentini, Franciji, Poljski in Mehiki. Leta 1995 je zopet postala 
neodvisno podjetje (razdružitev s Saab-om) in je predstavila novo serijo tovornjakov. Leta 
1996 so njene delnice začele kotirati na borzi v Stockholmu in New Yorku. 
 
Scania je izvedla še veliko tehničnih izboljšav in je danes med vodilnimi svetovnimi 
proizvajalci v panogi. Usmerjenost v varovanje okolja je podjetje pričelo v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja z osredotočenjem na izpust izpušnih plinov v ozračje in njihov vpliv na 
okolje v celotni življenjski dobi tovornjaka.  
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Modularni sistem proizvodnje je temelj same Scanie, saj kupcem ponuja velik izbor 
kombinacij, unikatnih vozil, ki so ukrojena za specifične delovne namene. Sistem omogoča 
podjetju hitro uvajanje tehnoloških novosti v samo proizvodnjo. Do današnjega dne so 
proizvedli in prodali več kot milijon tovornjakov po celem svetu. Dolgoročni načrt podjetja je 
proizvodnja in prodaja sto tisoč vozil na leto. 
 
4.2. PROGRAM, POLITIKA, POSLANSTVO, VIZIJA, ETIKA IN BLAGOVNA   
       ZNAMKA 
 
Scania proizvaja, razvija in prodaja tovornjake z veliko skupno maso, namenjene za prevoze 
na dolge razdalje in tovornjake za gradbeništvo in dostavo. Usmerja se na področje 
proizvodnje avtobusov z visoko kapaciteto števila potnikov, turistične in mestne avtobuse. 
Večina proizvodnje temelji na kooperaciji s proizvajalci kabin. Proizvaja tudi industrijske in 
ladijske motorje. Vzpostavila je servisno mrežo, ki kupcem jamči za stroškovno ugodno 
reševanje težav in lažjo dostopnost. Vzpostavila je svojo finančno institucijo imenovano 
Scania Credit, ki kupcem nudi izbiro načina financiranja in zavarovanja. Sedež podjetja je na 
Švedskem, v Södertälju, kjer v svojih proizvodnih enotah zaposljuje 2712 delavcev, v upravi 
554 in v raziskavah in razvoju 1924 delavcev. V tovarni v Falunu, kjer proizvajajo podvozja, 
je zaposlenih 687 delavcev (tovarna se danes zapira in proizvodnja seli), v Oskarhamnu, kjer 
proizvajajo kabine, je zaposlenih 2172, v Sibbhultu, proizvodnji menjalnikov pa 508 
delavcev. V tovarni v Argentini je zaposlenih 649, v Braziliji 2299, v Franciji 548, na 
Nizozemskem 1437, na Poljskem 328 in v Rusiji 204. V celotni skupini Scania je leta 2005 
delalo več kot 30 000 zaposlenih (Priloga 1). 
 
S svojo dejavnostjo je prisotna v stotih državah, ima več kot 1000 lokalnih distributerjev in 
več kot 1500 servisnih točk (Priloga 2). Svoje finančne družbe ima v 15 državah, kjer jih 
nima, to storitev opravlja Scania Credit AB. Največji trgi so: Velika Britanija, Nemčija, 
Brazilija, Francija, Švedska, Španija, Nizozemska, Norveška in Danska. Največ prodanih 
proizvodov v letu 2005 predstavljajo tovornjaki (58%), sledijo servisne storitve (20%), ostali 
proizvodi in rabljena vozila (12%), avtobusi (9%) in industrijski in ladijski motorji (1%) 
(Priloga 3). 
 
Vizija Scanie je biti vodilno podjetje v tej panogi z ustvarjanjem dodane vrednosti za svoje 
kupce, zaposlene in lastnike ter druge deležnike. Gre za konstanten proces z nenehnim 
osredotočanjem na dolgoročno vrednost kupca. Vizija predstavlja kakovostno zahtevo vsem 
udeležencem pri doseganju začrtanega in kaže povezanost funkcij v verigo vrednosti. Njena 
strategija se osredotoča na težke tovornjake in avtobuse, na unikaten modularen sistem 
proizvodnje, na tri integrirana področja (vozila, servis in financiranje) in usmeritev na rastoče 
trge. S pojmom strategija razumemo usmeritev podjetja in njegov načrt, kako bo podjetje 
doseglo postavljene cilje in poslanstvo (Hunger, Wheelen, 1996, str. 16).  
 
Operacije podjetja so usmerjene pretežno na proizvodnjo vozil za prevoz težkega tovora. Na 
zrelem trgu zahtevnost tovornjakov in avtobusov raste, v državah v razvoju pa zahtevnost 
raste v sorazmerju z izgradnjo moderne infrastrukture in standardov uspešnosti. Z 
modularnim sistemom proizvodnje kupec dobi natančno izdelano vozilo v skladu z njegovo 
specifikacijo in željami. Čim bolj se vozilo približa delovnemu namenu, toliko višja je 
njegova ekonomičnost. Modularni sistem je osnova kakovosti celotnega proizvodnega 
procesa. Ključ rasti podjetja je celovita ponudba rešitev na samem trgu. V skladu s strategijo 
razvoja podjetje nenehno vzpostavlja in dopolnjuje svojo servisno mrežo in celoto storitev. 
Paket zaključuje celoten segment financiranja. Velik potencial dolgoročne rasti imajo trgi v 
Evropi, Latinski Ameriki in Aziji. Posebno rastoča ekonomija v Evropi ponuja velike 
priložnosti. 
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Poslanstvo podjetja je oskrbeti kupce z visoko kakovostnimi vozili za prevoz tovora in 
potnikov ter servisom za vzdrževanje vozil. Z osredotočenjem na potrebe kupcev, na visoko 
kakovostne proizvode in servis Scania ustvarja dodano vrednost in pogoje za rast. Svojo 
usmerjenost deli na tri dele, kar prikazuje slika 5. Kupca postavi na prvo mesto, poudarja 
spoštovanje posameznika in doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja. Postavitev kupca 
na prvo mesto pomeni, da je potrebno poznati njegove potrebe in se mu posvetiti v celotni 
življenjski dobi vozila. Spoštovanje posameznika omogoča postavitev visokih etičnih 
standardov in nenehno izboljšavo kompetenc, znanja in veščin zaposlenih. Kakovost pomeni 
delati prave stvari prav, izogibati se izgubam v procesu in delati nenehne izboljšave 
proizvodov ter servisnih storitev. 
 
Slika 5: Scaniin proizvodni sistem v povezavi s tremi temeljnimi vrednotami podjetja 
 
 

 
 
Vir: Scania Strategic Summary, 2005. 
 
Scania se osredotoča na potrebe kupca, ki je v centru celotne verige vrednosti od raziskav in 
razvoja, preko nabave in proizvodnje do prodaje, financiranja in servisiranja, kot prikazuje 
slika 6. Z znanjem o potrebah kupcev podjetje razvija z njimi partnerski odnos. Temeljni 
namen v podjetju je osredotočanje na posameznika. Ravnatelji imajo glavno nalogo slediti 
načelom in zagotavljati doseganje rezultatov. Pomembno je spoštovanje zaposlenih, 
njihovega znanja in veščin, kar vodi do uspešnosti, učinkovitosti in večjega zadovoljstva pri 
delu. Vse našteto pa je tesno povezano s kakovostjo proizvoda in servisa. 
 
Slika 6: Veriga vrednosti 
 
 
 
 
 
 
Vir: How Scania is managed, 2005, str. 5.  
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V podjetju sledijo več politikam. Pomembna je politika o varovanju okolja s poudarkom na 
proizvodnji okolju prijaznih vozil, politika o varnosti v prometu, kjer intenzivno sodelujejo z 
Evropsko komisijo in nenazadnje politika ravnanja s človekovimi zmožnostmi, kjer 
poudarjajo pomen zaposlenih, odnos podjetja do njih, predanost, ustvarjalnost, delo v 
zdravem delovnem okolju, kjer sta drugačnost in etičen pristop visoko cenjeni komponenti.  
 
Scania se zaveda pomena etike. Njen cilj je prispevati k ustvarjanju koristi za celotno družbo. 
Podjetje prevzema aktivno vlogo v lokalnem okolju, poskuša zmanjševati negativne vplive na 
okolje in aktivno razvija socialne in etične vrednote v celotnem podjetju. Poudarjena je močna 
povezava med poslovno etiko, socialno predanostjo in blagovno znamko. Podjetje na splošno 
spoštuje človekove pravice, prispeva k razvoju in izobraževanju svojih zaposlenih.  
 
Scania CV AB posveča področju poslovne etike veliko pozornost. V priročnikih in politikah 
podjetja je področje poslovne etike zajeto in glavna odgovornost njenega zagotavljanja je v 
rokah ravnateljstva. Glavni ravnatelji vseh podružnic so zadolženi, da zagotovijo natančno 
spoštovanje področja poslovne etike. 
 
Scania ustvarja koristi družbi z ustvarjanjem novih delovnih mest, investiranjem in 
inoviranjem. Stremi k zmanjševanju onesnaževanja in povečevanju varnosti. Aktivno 
poudarja etične in socialne vrednote v celotni organizaciji. Med poslovno etiko, socialno 
predanostjo in njeno blagovno znamko je močna povezava. Podjetje spoštuje in zahteva od 
svojih podružnic spoštovanje deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah, ki 
zadevajo področje zaposlenih (zdravje, varnost, plače in delovno okolje). Multinacionalka se 
strinja s priporočili OECD (angleško Organization for Economic Co-operation and 
Development, v prevodu Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ki veljajo za 
multinacionalna podjetja. Sodeluje z WHO (angleško World Health Organization, v prevodu 
Svetovna zdravstvena organizacija) in Evropsko komisijo za varnost v cestnem prometu. 
Izvaja veliko mednarodnih akcij z namenom zmanjšanja žrtev v cestnem prometu (tudi v 
sodelovanju s še enim multinacionalnim podjetjem Shell in Michelin).  
 
Področja, ki jim namenja posebno pozornost, so: 

• Spoštovanje človekovih pravic, prispevanje k razvoju zaposlenih in njihovemu  
izobraževanju. 

• Podjetje naj omogoča dostop do informacij, finančnih in tistih, povezanih s 
poslovnimi aktivnostmi, proizvodi in storitvami. 

• Spoštovanje pravic zaposlenih, sodelovanje s predstavniki sindikatov in preprečevanje 
otroškega dela. V primeru zapiranja podjetij naj podjetje ublaži in zmanjša negativne 
posledice (kar trenutno podjetje tudi počne). 

• Spoštovanje okoljevarstvene politike. Zaščita okolja, zdravja in povečanje  varnosti. 
Razvoj proizvodov s čim manjšim negativnim vplivom na okolje. 

• Podjetje naj nikoli ne ponuja podkupnin ali pa jih sprejema. Podjetje naj se izogiba 
korupciji. 

• Kupcu naj se vedno zagotovijo potrebne informacije. 
• Tehnologija in know-how naj se prenašata na gostujočo državo. 
• Konkurenca. S tekmeci naj podjetje ne sodeluje z namenom zmanjševanja 

konkurence. 
• Davki naj se plačujejo pravočasno. 
 

Scaniina blagovna znamka odraža močno korporacijsko kulturo. Blagovna znamka mora 
odsevati strategijo podjetja, komunikacija pa mora obe omogočiti in povezati. Kupec mora 
čutiti ponos in zaupanje vanjo. Združiti mora njegovo profesionalno spoštovanje pri njem in 
kolegih, konkurentih in njegovih kupcih. Gre za investicijo v fizičen produkt, hkrati pa v 
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znanje in izkušnje. Globalna odgovornost podjetja za njegov profil in izgled temelji na 
podpori poslovanju, ki skozi razvoj in raziskave, prodajo, storitve, proizvodnjo in financiranje 
vplivajo na javnosti, poslovne komunikacije, razvoj blagovne znamke in strategije, tržne 
komunikacije, odnose z investitorji in z zaposlenimi. 
 
4.3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN RAVNATELJEVANJE V SCANII 
 
4.3.1. Organizacijska struktura Scanie 
 
Scania CV AB je multinacionalno podjetje. Organizacijska struktura je razvejana in težje 
razložljiva. Slika 7 prikazuje decentralizirano, poslovnoenotno organizacijsko strukturo, saj 
podjetje deluje globalno in ima svoje enote po celem svetu. Na vrhu organizacijske strukture 
je Izvršilni odbor. Predsednik Izvršilnega odbora in CEO (angleško Chief Executive Officer) 
je odgovoren za poslovanje celotne skupine Scania. Odbor ima združeno odgovornost nad 
strateškimi zadevami, kot je razvoj korporacije, trženje in cenovna politika, investicije in 
financiranje. Odločajo o strateških usmeritvah skupine Scania, člani nimajo le strateške 
odgovornosti nad svojimi specifičnimi področji, vzdrževati morajo celovit pregled nad 
podjetjem. Izvršilni odbor mora zagotavljati, da je ravnateljstvo v skupini učinkovito, 
spremljati mora njihove aktivnosti na tak način, da je dosežena dobičkonosna rast. 
 
Slika 7 : Skupina Scania CV AB  
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Vir: How Scania is managed, 2005, str 16. 
 
Ravnateljstvo skupine (angleško Group Management) in njegovi člani so odgovorni za 
implementacijo pravih meril, ki temeljijo na vzpostavljenih strategijah po posameznih 
področjih. Vsak član ima splošno odgovornost za korporacijska področja in podpira Izvršilni 
odbor  (angleško Executive Board) pri njegovem delu. Ravnateljstvo skupine sestavljajo enote 
razvoja in raziskav, proizvodnje in nabave, prodaje in servis, finance in kontrola poslovanja, 
korporacijski odnosi, podpora ravnanju z zmožnostmi zaposlenih, informacijske tehnologije, 
finance, usmerjene samo na kupce, ladijski in industrijski motorji in enota za operacije v 
Latinski Ameriki.  
 
Enota razvoja in raziskav se deli na razvoj motorjev in na razvoj tovornjakov, avtobusov in 
šasij. Proizvodnja se deli na proizvodnjo motorjev, na proizvodnjo šasij in kabin ter na 
globalno nabavo. V korporacijskih enotah skupine predsednik finančnega oddelka in 
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ravnateljstvo oddelka nadzirata skupino in prodajna in servisna podjetja po svetu. Enako 
koordinirata in nadzirata področja, kot so, strateški in strukturni razvoj, poslovanje in razvoj 
blagovne znamke, posvetovalne skupine (angleško Councils). Korporacijska enota poroča 
predsedniku Izvršilnega odbora, prav tako mu poročata enota za ravnanje z zmožnostmi 
zaposlenih (angleško Human Resource Management - HRM) in enota korporacijske 
informacijske tehnologije. V skupini pa so še komiteji, ki jih vodi predsednik finančnega 
oddelka v skupini. 
 
Servisni in prodajni del lahko razdelimo na dva dela. Prvi del so podjetja, ki so podružnice (v 
našem primeru je to Scania E.A.R.) po celem svetu in podjetja, ki so samostojna in s skupino 
Scania sodelujejo na podlagi raznih poslovnih dogovorov in franšiznih sporazumov. 
 
Prodajna in servisna podjetja delujejo v skladu s pravili Scanie, po njenih načelih in ciljih, 
v skladu s franšiznimi standardi brez posebnih odmikov od politike skupine Scania. Vsako 
omenjeno podjetje pa je samo odgovorno za področja prodaje, servisne dejavnosti in razvoja 
poslovnih priložnosti. Ravnatelj vsakega podjetja ravnateljuje in razvija področje, kjer je 
odgovoren za strategijo, poslovne načrte, izboljšanje operacij, vodenje k uspešnosti in 
dobičkonosnosti, vedno pa v povezavi s pomembnostjo kupca. 
 
Izvršilni odbor vsakega podjetja meri uspeh, postavlja strategije in sodeluje z ravnateljem ter 
sprejema investicijske odločitve. Nad temi podjetji, kot sem že omenila, izvaja nadzor 
predsednik finančnega oddelka Scanie CV AB. Prodajna in servisna podjetja pa se združujejo 
v posvetovalna telesa, t.j. svete, z namenom izmenjave znanja in vzpostavljanja najboljših 
praks. 
 
Podružnice se delijo v štiri posvetovalna telesa. EC-evropski svet sestavljajo Avstrija, 
Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Španija, Švica in Velika Britanija. NC-
nordijski svet sestavljajo Danska, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Norveška in Švedska. ECC-
Vzhodno in centralno evropski svet sestavljajo Češka, Poljska, E.A.R. (Slovenija, Hrvaška, 
Bosna in Hercegovina, Srbija,  Črna gora, Bolgarija) in Romunija. LAC-latinsko ameriški 
svet sestavljajo Argentina, Brazilija, Čile, Mehika, Peru. Tako imenovano globalno prodajno 
in servisno enoto pa vodi in nadzoruje uprava podjetja, razvija in postavlja franšizne 
standarde za celotno področje. Ta podjetja so v neposrednem stiku s kupci in jim omogočajo 
optimalne rešitve in zadovoljevanje njihovih potreb. Skrbijo za kakovost proizvoda, uspešnost 
in druge potrebe kupcev in jih posredujejo enoti za raziskave in razvoj. Ta skupina je 
odgovorna tudi za postavitev pravil in usmeritev v omenjenih področjih, za razvoj in 
postavitev svetovne mreže in za načrtovanje. 
 
Proizvodne enote, kot sem že omenila, so locirane po celem svetu in skrbijo za razvoj 
proizvodnih procesov in za doseganje učinkovitosti in uspešnosti. Zaposlene vključujejo v 
tako imenovane razvojne delovne metode in v vzpostavljanje najboljših praks, kar prispeva k 
doseganju višje kakovosti in večje konkurenčnosti podjetja. 
 
Enota razvoja in raziskav, ki zaposluje daleč največ strokovnjakov, tesno sodeluje s 
proizvodnjo in prodajo. Tak način dela omogoča proizvodnjo, trženje in prodajo na najbolj 
učinkovit način.  
 
4.3.2. Ravnateljevanje v Scanii 
 
Struktura odločanja temelji na velikem številu sestankov, kar omogoča sodelovanje med 
različnimi enotami v podjetju. Omogočajo sinergijo in funkcionalne odločitve ter izogibanje 
slabši optimizaciji. Spremembe in strateške usmeritve so zato hitrejše in bolje dosežene. 
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Oddelek za razvoj poslovanja, strategije in blagovne znamke je odgovoren za koordinacijo 
vseh sprejetih strateških usmeritev  (Priloga 4). 
 
Najvišji forum sprejemanja odločitev v skupini Scania je sestanek Izvršilnega odbora. 
Usmerjajo se na dolgoročne strateške usmeritve, politike in zadeve, povezane z blagovno 
znamko. Njihov cilj je zagotoviti dobičkonosno rast. Sestajajo se 6-krat na leto, člani so iz 
Izvršilnega odbora, predseduje  predsednik skupine Scania. 
 
Sestanki ravnateljstva skupine so prav tako 6-krat na leto, predseduje predsednik skupine 
Scania. Člani skupine ravnateljev in člani Izvršilnega odbora se obveščajo o različnih 
aktivnostih in projektih, prav tako pa tudi odločajo o strateških usmeritvah in odločitvah 
podjetja. 
 
Odbor svetov se sestaja 6-krat na leto, predseduje predsednik skupine Scania, člani so 
Izvršilni odbor in vsi predsedniki svetov. Odločajo se o strateških usmeritvah in načelih, ki 
zadevajo prodajno servisna podjetja skupine. 
 
Sestanek o trženju in odnosih s kupci se opravi 4-krat na leto, predseduje pa mu predsednik 
prodaje in servisa. Odločajo se o strategijah trženja in portfelju kupcev. 
 
Sestanek za razvoj blagovne znamke se vrši 4-krat na leto, predseduje mu predsednica enote 
za korporacijske odnose. Odločitve sprejemajo glede strateških usmeritev v povezavi z 
blagovno znamko in izgledu podjetja. 
 
Sestanek o informacijski tehnologiji se opravi 3-krat na leto, predseduje mu predsednik enote 
za razvoj in raziskave. Odločajo se o spremembah v globalnem okolju informacijske 
tehnologije z namenom povečati učinkovitost z osredotočenjem na korporacijsko strukturo.  
 
Sestanek finančnega odbora je 4-krat na leto, vodi ga predsednik finančne enote. Sprejemajo 
se dolgoročne usmeritve, postavljajo se dolgoročne strategije in načrti na področjih rezerv in 
tveganja ter dobičkonosnosti na vseh ravneh. 
 
Sestanki o portfelju projektov so 4-krat na leto, vodi jih predsednik Scanie. Osredotočajo se 
na prihodnost, velike investicijske projekte in postavljanje prioritet. Podoben je sestanek o 
portfelju proizvodov, ki je 4-krat na leto, vodi ga predsednik enote za raziskave in razvoj, 
odločajo pa se o novih proizvodih in nadzorujejo vse tekoče projekte. 
 
Sestanek o globalni proizvodnji in nabavi vodi predsednik enote za proizvodnjo in nabavo 4-
krat na leto. Določijo se potrebne spremembe, o njih se odločajo na globalni ravni z namenom 
ohranitve in povečanja konkurenčnosti. Odločitve in usmeritve se sprejemajo za vsako 
proizvodno enoto po svetu posebej. 
 
Sestanki o načrtovanju proizvodnje so vsak mesec, vodi jih predsednik Scanie. Sledijo tržni 
situaciji, naročilom in dobavam. Na sestankih sprejemajo in se odločajo o globalni 
proizvodnji za obdobje šestih mesecev.  
 
Sistem ravnateljevanja v Scanii vključuje vse dele podjetja. Globalni sistem ravnateljstva za 
raziskave in razvoj, prodajo in servis, proizvodnjo in nabavo, korporacijske enote so 
certificirane glede na standarde ISO 9001 in ISO 14001. Scania zahteva, da vsi distributerji in 
prodaja (trgovci) sledijo zahtevam omenjenih standardov. Scania zahteva, tudi od svojih 
servisnih enot upoštevanje operacijskih standardov trgovca (angleško Dealer Operating 
Standard - DOS). Vsi dobavitelji morajo biti certificirani v skladu s standardi ISO/TS 16949 
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in ISO 14001. Sistem lokalnega ravnateljstva oddelkov in enot  sledi načelom in navodilom, 
standardom in lokalni zakonodaji. 
 
Glavni ravnatelj hčerinskega podjetja mora delovati v dobro podjetja in njihovih lastnikov. 
Zagotavljati mora, da podjetje in ravnateljstvo delujeta učinkovito in v skladu z navodili 
podjetja ter njihovimi vzpostavljenimi politikami. Razvijati mora strategijo, načrte prodaje in 
trženja, zmožnosti zaposlenih in njihove veščine in znanje v skladu s potrebami podjetja. 
Zadolžen je za učinkovito notranjo kontrolo in za razvoj blagovne znamke. Poroča 
Izvršilnemu odboru in mu daje poročila, ki so podlaga za njegovo delo. 
 
Podružnice podjetja imajo svoje lokalne Izvršilne odbore. Ti so zadolženi za postavljanje 
letnih načrtov, ki podpirajo glavni cilj podjetja. Lokalni Izvršilni odbori imajo najmanj tri 
člane razen, če lokalna zakonodaja zahteva drugače. Eden izmed njih je predsednik 
Izvršilnega odbora. Če ga ne imenuje matično podjetje, ga člani izvolijo sami. Ča glavni 
ravnatelj ni član Izvršilnega odbora, mora biti prisoten na vseh zasedanjih. Glavni ravnatelj je 
predstavnik podjetja, lahko pa svojo dolžnost delegira naprej. Zadolžen je za spoštovanje 
sprejetih politik multinacionalke in drugih navodil podjetja ter upoštevanje sprejetih etičnih 
načel. Vse glavne ravnatelje podružnic imenuje glavni direktor skupine Scania.  
 
 
Uspešnost delovanja podružnic mora biti merjena in nadzirana. Da se cilji dosežejo, mora biti 
lokalni Izvršilni odbor kompetenten. Sestaja se vsaj tri krat letno. Vsaj eno zasedanje med 
njimi mora biti posvečeno stateškim in dolgoročnim odločitvam. Na sestankih mora biti 
vedno prisoten kontrolor iz matičnega podjetja. Odločitve se sprejemajo z večino glasov, v 
primeru izenačenja glas glavnega ravnatelja prevlada pri sprejemanju odločitve. Na vseh 
sestankih morajo govoriti o predpisanih temah, ki so: politična in ekonomska situacija, 
pregled lokalnega trga, finančna uspešnost podjetja, načrtovane in tekoče investicije, možna 
tveganja in organizacijske teme. 
 
4.3.3.  Načela ravnateljevanja v Scanii 
 
Scania je razvila načela ravnateljevanja (glej Sliko 8, na str. 31). Postavila je okvir tako 
imenovanega običajnega razmišljanja in delovanja. Osredotoča se na metode in ne samo na 
rezultate. Rezultati so posledica načela delati prave stvari na pravi način. Načela omogočajo 
dobičkonosno rast in razvoj proizvodov in storitev ter zaposlenih, njihovih veščin in 
sposobnosti.  
 
Prvo načelo, ki mu mora slediti ravnatelj, je usklajevanje, prevzemanje odgovornosti, hkrati 
pa mora samostojno delovati. Razmišljanje naj bo neodvisno, vendar funkcionalno, 
prevzemati je potrebno pobude in izzive, hkrati pa spoštovati načela in politike podjetja. 
Naslednje načelo določa delo v podrobnostih v sooglasju z razumevanjem celote. Potrebno je 
ravnovesje med podrobnostmi in celotnim kontekstom, prevzemanje odgovornosti nad svojim 
delom in delom celote in povečevanje vrednosti celotnemu poslovanju. 
 
Načelo, ki naroča takojšen odziv in hkrati dolgoročno razmišljanje, zahteva odzivanje na 
trenutno situacijo in ob odločanju pozornost na zahteve v prihodnosti. Načelo gradnje know-
how-a skozi kontinuirano učenje zahteva nenehen razvoj kompetenc vseh zaposlenih. 
Stimuliranje zavzetosti pri delu pomeni določanje kulture in odprto in jasno ravnateljevanje v 
odnosu do zaposlenih. Ravnatelji in vodje v podjetju imajo odgovornost do samega 
poslovanja in do zaposlenih. Vodenje mora biti odprto in jasno. 
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Slika 8: Načela ravnateljevanja 
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Vir: How Scania is Managed, 2005, str. 10-11. 
 
Ravnatelji morajo komunicirati z zaposlenimi, vsak zaposleni pa mora prevzemati 
odgovornost nad svojim delom, slediti vrednotam podjetja, prispevati k nenehnemu razvoju in 
izboljšavam in sprejemati odgovornost za svoj osebni razvoj. 
 
4.4. KRAJEVNA ORGANIZICIJA SCANIE CV AB IN SCANIE E.A.R. 
 
Scania CV AB ima svoje enote locirane po celem svetu, razen v ZDA. Produkcijske enote so 
na Švedskem (5 tovarn), v Argentini, Braziliji, Franciji, Nizozemski, Rusiji in Poljski. Na 
področju prodaje in servisa ima svoja predstavništva v stotih državah. Ima več kot 1000 
distributerjev in 1500 servisnih točk. Finančne institucije ima v 15 državah, globalno nabavo 
pa pokriva s korporacijskimi enotami na Poljskem, Češkem, Rusiji, ZDA in na Kitajskem. 
Deset najpomembnejših trgov pri prodaji težkih tovornjakov so: Brazilija, Velika Britanija, 
Francija, Nemčija, Španija, Italija, Nizozemska, Turčija, Švedska in Poljska. Pri prodaji 
avtobusov pa: Brazilija, Španija, Velika Britanija, Mehika, Italija, Iran, Rusija, Tajvan, 
Avstralija in Malezija (glej prilogi 1 in 2). 
 
Scania E.A.R. je podjetje s sedežem v Ljubljani in deluje kot uvoznik in distributer za celotno 
regijo, kot kaže slika 9, kamor spadajo države Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, 
Srbija, Črna gora, Bolgarija,  Makedonija in Albanija. Je v 100-odstotni lasti Scanie CV AB. 
Deluje kot uvoznik za naštete države, hkrati pa za njih izvaja tudi druge službe. V tem 
trenutku ima ustanovljena hčerinska podjetja za prodajo in servisno mrežo v vseh državah in 
je tudi lastnica vsega naštetega. V celotni regiji je 15 servisnih delavnic, katerih lastnica je in 
5 neodvisnih, ki delujejo po standardih Scanie. Do leta 2010 jih načrtuje postaviti še 8. Ima 20 
zaposlenih. V regiji sta še Grčija in Ciper ter Romunija. Podjetje Scania E.A.R. je bila kot 
distributer prva ustanovljena v skupini Scania in tudi vzorec za ostale, ki se ustanavljajo 
predvsem v Aziji, zadnje čase tudi v Evropi (povezovanje Švice, Nemčije in Avstrije ter 
države Beneluxa).  
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Slika 9: Krajevna organiziranost Scanie E.A.R. 
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Vir: Interno gradivo Scania E.A.R., 2005. 
 
Slika 10 prikazuje organizacijsko strukturo podjetja Scania E.A.R., ki je poslovno-funkcijska 
organizacijska oblika. Podjetje zastopa in vodi glavni ravnatelj (vedno je švedske narodnosti). 
Vodja trženja je odgovoren za celotno regijo, podrejene službe se delijo glede na posamezni 
trg. Vodja poprodaje nosi odgovornost za celotno regijo, vsak podrejeni svoje delo opravlja za 
vse trge. Delitve po posameznih trgih ali državah ni, kar velja tudi za finančni oddelek. 
 
Slika 10: Organizacijska struktura Scania E.A.R. 
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Vir: Interno gradivo Scania E.A.R., 2005.  
 
Izbrana organizacijska struktura ni najboljša rešitev, saj podjetje deluje v različnih poslovnih 
okoljih, komunikacija je težja, zakonodaja po posameznih trgih različna in podobno. 
Usklajevanje med matičnim podjetjem, Scanio E.A.R. in posameznimi trgi je težko in 
dolgotrajno. Skrb za kadre je delo tajništva, kar kaže na pomanjkljiv odnos do pomembnega 
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področja. Po mojem mnenju bi bila bolj ustrezna matrična organizacija. Operativno 
usklajevanje v podjetju ni problematično in poteka v skladu z uveljavljenimi načini in pravili 
ter postopki. Prednosti matrične ali projektno-matrične organizacijske strukture se pokaže pri 
posameznih projektih, kot so: akcije za kupce, predstavitve, uvajanje novih proizvodov in 
storitev. Ekonomski razvoj v regiji bo od podjetja zahteval hitro odzivanje in prilagajanje, kar 
pa obstoječa organizacijska struktura v tem trenutku ne omogoča in ne dovoljuje. 
 
4.5. ODNOSI V MULTINACIONALKI, V HČERINSKIH PODJETJIH IN MED     
       NJIMI     
 
Odnosi v multinacionalki in med hčerinskimi podjetji so natančno urejeni. Drugega ni  
pričakovati, če se ravnatelji želijo izogniti problemom. Enako velja za hčerinska podjetja. 
Hčerinska podjetja so neodvisna, so v lasti Scanie CV AB, sodelovanje med njimi je slabo ali 
ga pa sploh ni. Če sodelovanje obstaja, je neformalno in ne sledi nikakršni politiki podjetja. 
Poslovanje korporacije in odnosi med enotami so urejeni z internimi dokumenti. V primeru 
Scanie E.A.R., ki je uvoznik za regijo, vsa naročila potekajo preko oddelka na Švedskem in 
ne z matično tovarno, ki proizvaja vozila za trg v Zwolleju z Nizozemske. Lokalni trgovci 
naročajo preko Scanie E.A.R.. Lahko bi trdila, da gre na področju regije za podvajanje dela. 
Naročilo se naredi pri trgovcu, posreduje se ga v oddelek za naročila v Scanii E.A.R., ta ga 
posreduje naprej v oddelek, zadolžen za ta trg na Švedskem, šele nato gre naročilo v tovarno. 
V primeru nejasnosti specificiranega naročila ali zamud, obveščanje poteka v obratni smeri. 
Med Scanio CV AB in Scanio E.A.R. so razmerja urejena pogodbeno. Taka organiziranost 
povzroča veliko porabo časa in virov, stopnja centralizacije je visoka. Postopki so dolgi, 
velikokrat zadolženi za naročilo na Švedskem ne poznajo dejanskega stanja na trgu. Ko vozilo 
zamuja in kupec terja razlago, je odzivni čas zaradi take organiziranosti nerazumno dolg. 
Veliko bolje bi bilo, če bi posamezna proizvodna enota, v primeru Scanie E.A.R., neposredno 
sodelovala s posameznim trgom. Naročanje je zahtevno delo, saj je vsako vozilo unikatno, 
želje kupcev morajo biti natančno specificirane, kar zahteva dobro in hitro komunikacijo, 
povratne informacije, podporo in logistiko. 
 
Dokumenti urejajo vsa področja poslovanja na vseh ravneh v organizacijski strukturi. 
Komunikacijska politika in dokumenti o blagovni znamki in izgledu urejajo področja trženja, 
odnose z javnostjo in prodajo. Načela kakovosti in odličnosti ter politika varovanja okolja 
urejajo delovanje servisnih delavnic. Načela in postopki naročanja urejajo prodajo, garancije 
in reklamacije, naročanje nadomestnih delov, ostali tehnični dokumenti urejajo področje 
poprodaje. Glavni ravnatelj mora slediti dokumentom o ravnanju s človekovimi zmožnostmi 
in dokumenti, ki urejajo področje blagovne znamke. Slediti mora korporacijskemu priročniku, 
ki ureja delovanje izvršilnih odborov v regiji in natančno upoštevati posebej navedena 
področja. Za vsako področje odločanja izvršilnih odborov obstajajo navodila. Komunikacija 
je olajšana s podporo intranetnih strani podjetja, sestankov, konferenc in usposabljanj. Po 
mojem mnenju pa je velikokrat neučinkovita. Niso jasno določeni kanali komuniciranja z 
matičnim podjetjem, velikokrat se funkcije podvajajo, več zaposlenih je odgovornih za 
posamezno specifično področje. 
 
Moja izkušnja na tem področju je slaba. Opravljam delo predstavnice za stike z javnostmi in 
delujem ne področju pospeševanja prodaje. Sama sistemizacija dela na mojem delovnem 
mestu ni pravilno postavljena, saj sodelujem z več oddelki na Švedskem, hkrati pa usklajujem 
delovanje v regiji. Področje odnosov z javnostmi je seveda široko, vendar komunikacija z 
desetinami ljudmi o eni temi ni vedno smiselna, še manj pa produktivna. Lažje bi bilo 
sodelovati z nekaj zadolženimi. Omenjeno področje bi moralo biti organizirano enako, kot je 
področje naročanja. Za našo regijo je zadolžen poseben oddelek na Švedskem. Nekaj 
zaposlenih obvladuje področje in posreduje navodila in dokumente. 
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Menim, da vsa formalizacija ni nujno dobra, veliko je unikatnih situacij, ki jih standardni 
postopki ne rešujejo. V tem primeru je odzivni čas predolg, delo v regiji zastaja, rešitve se 
sprejemajo brez ustreznih informacij. Veliko preveč je pisne  komunikacije. Odzivi so daljši, 
sporazumevanje težje. Nemogoče je pričakovati vzpostavitev kakršnekoli sinergije v regiji ali 
na širšem evropskem trgu. Sodelovanje bi bilo lahko veliko boljše, posebno pri reševanju 
aktualnih problemov, tako tudi pri dajanju priporočil in poenostavitvi postopkov. Na drugi 
strani pa natančni predpisi preprečujejo napake in nedoslednosti. Trgi se med seboj 
razlikujejo, prav tako poslovna okolja hčerinskih podjetij. Sodelovanje med njimi in delitev 
izkušenj bi veliko pripomoglo k izboljšanju poslovanja. Izkušnje enega trgovca v regiji lahko 
veliko pripomorejo pri reševanju podobne situacije drugega udeleženca v organizaciji. 
Potrebna fleksibilnost pa vseeno obstaja, saj morajo podjetja vzdrževati razmerje med lokalno 
zakonodajo in z zahtevami matičnega podjetja. Sodelovanje hčerinskih podjetij bi omogočilo 
uvajanje najboljših praks in preprečevanje ponavljanja problemov. Sodelovanje se lahko zelo 
hitro poveča na področjih, ki niso strogo urejena. Na drugih področjih vzpostavljanje 
sodelovanja zahteva čas in pripravljenost podjetij. 
 
 
5. RAVNANJE Z ZMOŽNOSTMI ZAPOSLENIH V SCANII 
 
5.1. POMEN RAZVIJANJA ZMOŽNOSTI ZAPOSLENIH 
 
Scania poudarja načelo dajanja pozornosti ljudem, ki je pogoj za vključenost vseh zaposlenih 
v nenehni razvoj in uspeh podjetja. Posamezniki, ki so dovolj dobro usposobljeni in 
izobraženi, lahko vplivajo na rezultat, in so predani ter lojalni podjetju. Pozornost do ljudi se 
kaže v jasnem in participativnem vodenju ravnateljev na vseh ravneh v podjetju, z natančno 
določenimi področji dodeljene odgovornosti. Ravnatelji omogočajo učenje in spreminjanje 
zaposlenih.  
 
Politika podjetja na tem področju naroča, naj bo Scania visoko cenjen zaposlovalec s 
predanimi in kompetentnimi zaposlenimi, ki delajo v ustvarjalnem in zdravem delovnem 
okolju, kjer sta različnost in etični pristop visoko cenjena. Politika na področju ravnanja s 
človekovimi zmožnostmi odseva korporacijsko kulturo.  
 
Scania je postavila poseben oddelek za ravnanje kadrov (angleško Human Resource 
Department-HRD). Njegova naloga je vzpostavljanje dolgoročnih odnosov z institucijami, za 
zagotavljanje kakovostnih programov izobraževanja, ki so natančno prirejeni potrebam v 
podjetju in potrebam samih zaposlenih. Študentom omogoča opravljanje strokovnih praks in 
na ta način že kadruje in išče ustrezne bodoče delavce. Ravnatelji so odgovorni za 
profesionalen razvoj zaposlenih, sami zaposleni pa so odgovorni za izboljšanje svojih lastnih 
kompetenc. Vloga tega oddelka je zagotavljanje potrebne podpore pri izobraževanju. V tem 
kontekstu je Scaniin koncept kompetenc izredno pomemben. Ključne besede so: znanje, 
veščine, kompetence, predanost in uspešnost zaposlenih. Zaposleni znanje dosegajo z 
usposabljanjem in izobraževanjem, veščine pa s prakso. Znanje in veščine vplivajo na 
izkušenost, skupaj pa so dodane k posameznikovim kompetencam. Predanost zaposlenih in 
vse našteto vodi k uspešnosti. Le-ta se lahko meri in nagrajuje na osnovi prispevka v celotni 
organizaciji. Znanje brez veščin ne vodi k višji ravni kompetenc, podobno pa le-te brez 
predanosti avtomatično ne vodijo k uspešnosti zaposlenega. Znanje, veščine in kompetence 
morajo biti ravnane, nenehno se morajo razvijati ter izboljševati.  
 
Zaposleni v Scanii lahko svoje znanje razvijajo dolgoročno. Organizacija sodeluje z 
različnimi inštituti in univerzami. Razvili so različne programe izobraževanja in 
usposabljanja. Veča se uporaba e-učenja, učenja, ki temelji na spletu, kar zaposlene v podjetju 
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globalno povezuje. Z uporabo informacijske tehnologije lahko znanje prenašajo in ga 
nadgrajujejo. E-učenje omogoča prenos najboljših praks na posameznih področjih, posebno 
na področju poprodaje. 
 
Oddelek za razvoj človekovih zmožnosti z ravnateljevanjem znanja kot z orodjem in metodo 
podpira različne enote na omenjenem področju. Specialista v Scanii Thomas Wasterlund in 
Erika Karlsson in ostali avtorji na tem področju delijo znanje v implicitno in eksplicitno. 
Eksplicitno znanje je mogoče dokumentirati in je lahko prenosljivo med zaposlenimi. Prenaša 
in dokumentira se s postavljanjem najboljših praks na posameznih področjih. Implicitno 
znanje temelji na izkušnjah, kar pomeni težjo dokumentiranost in prenosljivost. Ravnanje z 
implicitnim znanjem pomeni za organizacijo izziv. Ugotovljanje tega znanja in njegovo 
širjenje je zahteven proces, zlasti v podjetju kot je Scania, ki ima dolgo tradicijo in široka ter 
zahtevna področja delovanja. Zaposlene poskušajo motivirati za prenos tihega znanja, zato se 
pogosto organizirajo usposabljanja in konference na posameznih ožjih področjih. 
 
V podjetju je vzpostavljenih veliko formalnih in neformalnih mrež. Potrebno je veliko časa za 
osvojitev implicitnega znanja, zato podjetje na tem področju daje velik poudarek virom. S 
spremembami se spreminja tudi samo znanje. Postavljajo se vprašanja, katere so te 
spremembe, katere kompetence se zahtevajo, in ali so le-te v podjetju potrebne. Na ta 
vprašanja je treba odgovoriti, da se lahko razvije senzibilen plan za prihodnje spremembe in 
operacije.  
 
Uporaba tako imenovanega »planiranja scenarija« je dobra metoda, ko se organizacija 
sooča s spremembami. Vključevanje zaposlenih v zgodnji fazi omogoča celotni pregled  
potrebnega znanja in veščin v prihodnosti. Metoda se uporablja pri ravnanju s tveganji. 
Zamišljajo se različne možne situacije v prihodnosti. Iščejo se možni vzroki in odgovori. 
Določitev možne situacije omogoča prepoznavanje potrebnih prihodnjih znanj in sposobnosti. 
Zaposlene se lahko usposablja za situacijo, ki se lahko zgodi ali pa se bo zgodila.  
 
Metoda, imenovana metaplan, pomeni uporabo dialoga med različnimi skupinami in 
skupinsko razpravo ter uporabo različnih pristopov in orodij. Zaposleni so opolnomočeni, 
uporabljajo tehnike viharjenja možganov (angleško brainstorming) in skupinsko delo. Ljudje 
sodelujejo pri reševanju problemov, pri raziskavah in razvoju ipd.. 
 
V podjetju se največkrat uporablja metoda, imenovana ugotavljanje vrzeli znanja (angleško 
Knowledge gap analysis). Metoda omogoča ugotavljanje področij, kjer je potrebna 
nadgradnja znanja in je namenjena ravnanju z naraščajočimi se potrebami po izobraževanju in 
usposabljanju. Metoda določa znanje, ki ga imamo danes in znanje, ki bo potrebno v 
prihodnosti. Scania je določila vplivne dejavnike, ki zahtevajo večanje znanja, ti dejavniki so: 
razvoj proizvodov in povečane zahteve kupcev (glej prilogo 5). 
 
Najbolj znani uporabljeni  načini izobraževanja so: Scania Master Technician (v skladu z 
načeli DOS), Scania Professional (Network Training), Scania Marketing Academy, Scania 
Account Management Training, Training Management System, E-learaning in Mercury (s 
sodelovanjem zunanjih sodelavcev). V nadaljevanju bom razložila nekatere izmed naštetih, 
poskušala bom ugotoviti posebnosti, primerjati in najti prednosti in pomanjkljivosti. Nekateri 
med njimi so specifični in pomenijo podjetju konkurenčno prednost, interni know- how. 
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5.2. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH IN RAVNATELJSTVA 
 
5.2.1. Mrežno usposabljanje 
 
Matično podjetje je centralno izoblikovalo poseben oddelek, ki vodi in načrtuje mrežno 
usposabljanje (angleško Network Training). Izobraževanje se v podjetju razvija v skladu s 
strategijo podjetja in glede na panogo. V panogi so potrebna specifična znanja in izkušnje, 
potrebno jih je deliti in razporejati znotraj same organizacije, med hčerinskimi podjetji in 
posameznimi zaposlenimi. Podjetje je ustanovilo posebno enoto in s tem procese 
poprodajnega izobraževanja, medtem ko je proces prodajnega izobraževanja še v postopku. 
Izobraževanje poteka na komercialnem in tehničnem področju. 
 
Poslanstvo mrežnega usposabljanja je oskrbeti podjetje in pripraviti standardizirane koncepte 
izobraževanja in potrebna orodja. Mrežno usposabljanje omogoča kontinuiran razvoj 
potrebnih kompetenc v koncernu Scania. Oddelek za usposabljanje podpira uvoznike, 
posrednike in trgovce ter servise v procesu usposabljanja. Vizija Scanie zagovarja učečo se 
združbo, ki naj se osredotoča na vlogo in pomen kupca. V razvoj človekovih zmožnosti je 
vloženo veliko sredstev in zmogljivosti, profesionalizma in sposobnosti, ki so v interesu same 
blagovne znamke in poslovanja podjetja.  
 
Proces usposabljanja in izobraževanja naroča in zahteva temeljni dokument podjetja, 
imenovan Poslovni kodeks Scanie. Operacijski standardi trgovca, imenovani DOS, so 
dokument, ki naroča sledenje in zagotavljanje standardov kakovosti. Cilj je postavljen v 
skladu z globalno strategijo in poslanstvom podjetja. Glavni cilji se dosegajo na sledeče 
načine:  

• skupne aktivnosti,  
• sodelovanje in usklajevanje vseh virov po svetu in znotraj mreže Scania, 
• razvijajo se novi načini in metode izobraževanj, da bi se uspešneje soočali s 

spreminjajočimi se potrebami okolja in pridobili prave informacije v pravem času in 
na pravem mestu,  

• nadzorovanje kompetenc v podjetju in njihovo načrtovanje, 
• izobraževanje in opremljanje mreže z znanjem o proizvodih pred samim lansiranjem 

le-teh, da bi se uspešno soočali z zahtevami v prihodnosti in  
• uporaba koordiniranih kompetenc v  celotnem procesu usposabljanja.  

 
Koncept mrežnega usposabljanja je bil ustanovljen z namenom izkoriščanja globalnih virov 
oziroma zmožnosti za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Scania kot multinacionalno 
in globalno podjetje optimizira uporabo razpoložljivih virov in zmožnosti za razvoj svojih 
zaposlenih. Zagotoviti želi profesionalizem in sposobnost ravnanja s kupci. Ta koncept se 
imenuje tudi kolo sreče in temelji na razvoju usposabljanja, na mreži distributerjev in na 
mreži inštruktorjev.  
 
Slika 11 prikazuje koncept mrežnega usposabljanja, ki je odgovoren za razvoj izobraževanja 
in usposabljana ter usklajevanje med različnimi področji poslovanja v podjetju, med 
zaposlenimi in oddelki. Odgovoren je za usklajevanje in določanje potreb po izobraževanju 
kjer koli na svetu. Pomembna je uporaba pomembnih znanj in izkušenj pri pripravi samega 
materiala. Zagotovljena mora biti kakovost v vseh pogledih usposabljanja. S tem načinom se 
je možno izogniti nepotrebnemu ponavljanju in potrati časa in virov. Zahtevana je 
standardizacija definicije v organizaciji. Postavljen koncept je uspešen takrat, ko se lokalna 
usmeritev spremeni v globalno. 
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Znanje in izobraževanje zaposlenih je pomembno zaradi hitrih tehnoloških sprememb in 
prilagajanja spremenjenim potrebam kupcev. Pomembna so načela usmerjanja in 
osredotočenja na kupce, tržišča, učinkovitost, rezultate, kakovost, napredek in sodelovanje. 
 
Slika 11: Koncept usposabljanja  
 

 
 
Vir:  Scania network training, SAIL, 2006. 
 
Udeleženci usposabljanja so zaposleni v delavnicah, v administraciji proizvodov in 
nadomestnih delov, v poslovnem ravnateljstvu in zadolženi za skrb za kupce. Usposabljanje 
se izvaja v smeri razvoja prodajalcev, pogodb o popravilih in vzdrževanju, načrtovanja 
trženja, strategije blagovne znamke, ekonomije transporta. 
 
5.2.2. Program izobraževanja 
 
Program strokovnega izobraževanja (angleško Scania Professional) (glej Sliko 12, na str. 38) 
je razdeljen v tri ravni: operativno, komercialno in strateško. Na strateški ravni je 
osredotočenost na zaposlenih, ki izvajajo poslovni načrt, to so glavni ravnatelj, vodja 
poprodaje, prodajalec in vodja financ. Komercialna raven združuje osebje, ki deluje v prodaji 
in razvoju proizvodov: ravnatelj servisa, ravnatelj nadomestnih delov in prodajalec pogodb. 
Operativna raven je osebje, ki deluje operativno: vodja delavnice, receptor za kupce, mehanik, 
asistent in drugo osebje.  
 
Naloga podporne funkcije izobraževanju je podpora koordinatorjem izobraževanja na tržiščih, 
usklajevanje načrtovanja šolanj, načrtovanje aktivnosti za izobraževanje samih inštruktorjev, 
priprava materiala za tečaje, modelov in drugih sestavin; načrtovanje in razvoj izobraževalnih 
turnej v času uvajanja novih proizvodov in načrtovanje ter izvajanje tekmovanja za najboljši 
tim v poprodaji (angleško Top Team koncept).  
 
Podpora izobraževanju poskrbi za posamezne komponente in modele, kot so motorji, zavorni 
sistemi ipd., na katerih je možno praktično učenje in seznanjanje z novostmi. Namen 
tekmovanja je tudi izobraževanje. V tekmovalnem duhu se spodbujajo poprodajni oddelki k 
dodatnemu izobraževanju in nadgrajevanju znanja (na individualni ravni in na ravni tima). 
Temu sledi nagrada, ki vzpodbuja motiviranost zaposlenih. Cilji koncepta so: povečati znanje 
o proizvodih in uporabljenih orodjih, povečati sodelovanje in timski duh med servisnimi 
delavnicami in oddelki nadomestnih delov, stimulirati in motivirati osebje ter izboljšati 
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mnenje potencialnih zaposlenih o podjetju. Glavni namen ravnanja z znanjem je strateški 
razvoj standardizacije konceptov izobraževanja,  razvoja orodij in metod. 
 
Slika 12: Koncept izobraževanja 
 
 

 
 
Vir: Scania network training, SAIL, 2006. 
 
Odgovornosti so vzpostavitev strukture za izmenjavo znanj med Scanio in tržišči; postavitev 
zemljevidov znanja; implementacija sistema TMS (angleško Training Management System), 
določanje pravil in vodilnih linij v izobraževanju, določitev potreb po izobraževanju in 
razvojnih področij, upravljanje aktivnosti izobraževanja, postavljanje ciljev v izobraževanju 
in razvijanje programa izmenjave inštruktorjev. Potrebna je dobra komunikacija s tržišči in 
oblikovanje predlogov izobraževalnih centrov. Cilj ravnanja z znanjem je večati raven znanja 
na vseh področjih v podjetju in njegov prenos. Potrebno je nenehno razvijanje in usklajevanje 
izobraževalnih aktivnosti v okviru Scanie.  
 
5.2.3. Sistem usposabljanja ravnateljev 
 
Sistem usposabljanja ravnateljev (angleško Training Management System-TMS) je postavljen 
za izobraževanje za ravnatelje in za koordinatorje izobraževanja na posameznih področjih ter 
končne uporabnike. Gre za kompleksni sistem, ki omogoča e-učenje, elektronsko prijavljanje 
na treninge in usposabljanje, tečaje in šolanja. Na drugi strani je koordinatorjem omogočen 
popoln pregled znanja in možnosti, kar je ravnateljem v pomoč pri ravnanju znanja. Cilji so 
postavitev strukture za prenos znanja, vzpostavitev ravni znanja in možne rešitve vrzeli v 
znanju (rešitve v primeru pomanjkanja specifičnega in zahtevanega znanja). Te rešitve so 
lahko: vzpostavitev lokalnih trening centrov, izobraževanje inštruktorjev, e-učenje in 
samoučenje.  
 
Procesi učenja, ki so prisotni v procesu mrežnega usposabljanja, so regionalni ali lokalni 
izobraževalni sistemi, izobraževanje inštruktorjev (angleško Train The Trainer), ki jih vodijo 
mrežni ali lokalni inštruktorji, e-izobraževanja, učenje preko spleta in samoizobraževanje. 
 
Slika 13 prikazuje povezan sistem sodelovanja med različnimi področji v podjetju s 
poudarkom na delitvi in prenosu znanja, njegovega povečevanja in ugotavljanja vrzeli v njem 
ter zagotavljanje potrebnih kompetenc na posameznih področjih. 
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Slika 13: Sodelovanje med različnimi področji v podjetju z namenom povečevanja znanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Training Management, 2004, str. 14.  

Ravnanje z znanjem 
Usposabljanje 
Centri usposabljanja 
Zemljevidi znanja 
Tekmovanje za najboljši tim 
Usposabljanje ravnateljev 

Nadomestni 
deli 

Prodaja

Razvoj servisne dejavnosti 
Sledenje proizvoda 
Kakovost in garancije 
Zahteve po potrebnih kompetencah 

 
Slika 14 kaže način izobraževanja inštruktorjev, ki so nosilci povečevanja in prenosa znanja. 
Zavedati se morajo pomena vrednot podjetja, pomembnosti vodenja zaposlenih, ravnanja 
procesov in postavljenih ciljev ter rezultatov, ki naj bi jih dosegli. Uporabljajo metodo 
skupinske razprave. Vloge inštruktorjev na različnih ravneh in področjih morajo biti  
natančno opredeljene, da zagotovijo zahtevano stopnjo znanja znotraj celotne organizacije. 
Organizacijo tvori tako imenovani odbor inštruktorjev: glavni ravnatelj, ravnatelj prodaje, 
ravnatelj poprodaje, ravnatelj enote za ravnanje z zmožnostmi zaposlenih in koordinator. 
Glavni cilj je strateški razvoj konceptov usposabljanja, orodij in metod. Odgovornosti so: 
postaviti strukturo prenosa znanja, vzpostaviti zemljevide znanja, izboljšati TMS sistem, 
določiti politiko usposabljanja in področij z vrzelmi v znanju ter razvoj programa. 
 
Slika 14 : Izobraževanje inštruktorjev  
 
Korak 1: Vrednote                                                    Kako razložimo vrednote Scanie? 
 
 
Korak 2: Načela vodenja                                         Kaj pomenijo načela ravnanja naši                  
                                                                                 organizaciji?                 
 
 
Korak 3: Metode                                                      Kašne metode in vedenje potrebujemo za  
                                                                                 načela vodenja v naši organizaciji? 
 
Korak 4: Rezultati                                                    Kakšne rezultate naj bi dosegli?   
 
 
 
Vir: Leadership principles, 2005, str.10. 
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Slika 15 prikazuje potek globalne komunikacije v mrežnem usposabljanju. Rdeča pika je 
center celotnega mrežnega usposabljanja, je dvosmerna med centralo in tržnim oziroma 
regijskim koordinatorjem za izobraževanje. Omenjeni usklajuje notranje dogovore in 
komunikacijo med vodstvom in posredniki. Določitve konceptov tehničnih znanj so: tehnični 
strokovnjak, Scania prodajalec, Scania voznik, in Scania prodajno ravnateljstvo. 
 
Slika 15: Komunikacija v mrežnem usposabljanju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Training Management, 2004, str. 7. 
 
Med izobraževanji pa je pomembno usklajevanje, kot kaže slika 16. Povezan sistem 
sodelovanja različnih področij v podjetju mora ravnateljstvo usklajevati. Pomembno je 
sodelovanje, komunikacija in posredovanje informacij. Koordinatorji usposabljanj 
neposredno sodelujejo z ravnateljstvom, med seboj in z ostalimi  trenerji v mreži. 
 
Slika 16: Usklajevanje izobraževanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Training Management, 2004, str. 5. 
 
Akademijo trženja (angleško Marketing Academy) podjetje organizira v sodelovanju z 
drugimi institucijami in je komercialno izobraževanje. V program se vključujejo tečaji 
predznanja, predavanja, diskusije, simulacije, študij poslovnih primerov in individualne 
zadolžitve. Zaposleni se lahko pridružijo temu šolanju, ko izpolnejo določene zahteve, so 
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zaposleni na višjih položajih ali so specialisti s področja prodaje in trženja. Namen 
usposabljanja je podpora osebju in zagotavljanje potrebnih kompetenc, ki so v skladu s 
poslovnim konceptom podjetja. Pomanjkljivost je, da poteka samo na Švedskem in zato vsi 
nikoli ne morejo sodelovati. 
 
Izobraževanje namenjeno zaposlenim v financah in računovodstvu (angleško Scania Account 
Management Training), je prav tako komercialno izobraževanje, ki ga podjetje izvaja s 
sodelovanjem zunanjih sodelavcev. Usmerja se na kompleksnost celotnega poslovanja. 
 
5.3. SISTEM MERJENJA ZNANJA ZAPOSLENIH 
 
Zemljevid znanja kaže raven obstoječega znanja v podjetju. Pri vnosu podatkov se 
uporabljajo tri metode, potem se rezultati vnesejo v TMS. Prva metoda je preverjanje znanja 
zaposlenih o določeni temi oziroma področju. To metodo vodi nekdo, ki določenega 
zaposlenega pozna zelo dobro. Druga metoda je bolj kompleksna, imenuje se distribucija. 
Znanje se distribuira ali prenaša na različne ravni in v različna področja znanja. Gre za 
prevajanje usposabljanja v samo matriko znanja. Tretji način je preverjanje. Zaposleni 
odgovarjajo na zastavljena vprašanja (ta se nahajajo v matriki znanja). Uporaba te metode je 
mogoča, če prejšnji dve nista uporabljeni ali pa sta nejasni. Pri vsem naštetem pa Scania na 
samem začetku določi, kaj sploh znanje je za posameznike in skupine.  
 
TMS matrika temelji na glavnih skupinah in podskupinah z določeno osnovo področij znanja. 
Če znanje za glavne skupine ni dovolj natančno, se uporabi zemljevid znanja s podskupinami. 
Ko se področje znanja opredeli, se postavijo tudi ravni znanja. Matrika je razdeljena v pet 
ravni. Vedno je potrebno odgovoriti na vprašanje, kaj resnično želimo meriti. Pomembni 
dejavniki so znanje, izkušnje in sposobnost informacije prenesti v dogajanje, razumevanje in 
sposobnost napisana pravila spremeniti v praktično operacijo ter aplikacija in sposobnost 
izvršiti nalogo pravilno. Novo znanje mora biti postavljeno in opredeljeno za vsako področje 
potrebnega znanja.  
 
Na zemljevidu znanja (glej Sliko 17, na str. 42) so uporabljeni natančno določeni koncepti 
znanja in s tem potrebno izobraževanje. V praksi gre za vpis vsega osebja, položajev za 
opravljena usposabljanja. Označena so tudi področja izobraževanj, ki jih je potrebno še 
opraviti. Vidno je znanje v podjetju in vrzeli v njem.  
 
Matrika znanja je bolj izpopolnjena izvedenka zemljevida znanja, ki temelji na opredeljenih 
stopnjah znanja (5 ravni). Stopnjo znanja za posamezno skupino in podskupino določa 
ravnatelj poprodaje. Poznati mora udeležence in njihovo usposobljenost. 
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Slika 17: Zemljevid znanja 
 

Maingroup
Subgroup

Course
Course module

FRANCI 
MRZEL

FRANCI 
DRASLER MITJA KEBER ALES 

HORVAT
0 GENERAL

0.1 COMMON 5 5 5
0.2 SAFETY IN WORKSHOP 4 4 4
0.3 MAINTENANCE 5 5 4
0.4 FUEL AND PERFORMANCE 4 4 4
0.5 DAMAGE DIAGNOSTICS
0.6 (A) SOFTWARE PROGRAM
0.7 (A1) SDP 3 4 4 3
0.8 (A2) SD 2 & SP 2 4 4 3
0.9 (A3) MULTI 5 5 4
1 ENGINE

1.1 (A) DIESEL ENGINE 5 5 5
1.2 (A1) 5-CYLINDER 9 liters 4 4 5
1.3 (A2) 6-CYLINDER 9 liters 4 4 5
1.4 (A3) 11-LITERS 5 5 5
1.5 (A4) 12-LITERS 5 5 5
1.6 (A5) TURBO COMPOUND 5 5 5
1.7 (A6) 14-LITERS 4 4 5
1.8 (A7) 16-LITERS 4 4 5
1.9 CNG ENGINES

1.10 PTO ED
1.11 EXHAUST BRAKE 5 5 5

2 COOLING SYSTEM
2.1 (A) COOLING SYSTEM 4 4 4
2.2 (A1) MECHANICAL FAN 4 4 4
2.3 (A2) ELECTRICAL FAN 4 4 4
2.4 (A3) HYDRAULIC FAN
2.5 INTERCOOLER 4 4 4
3 FUEL AND EXHAUST SYSTEM

3.1 (A) EXHAUST SYSTEM 5 5 5
3.2 (A1) EGR 3 3 3
3.3 (B) INJECTION SYSTEM 4 4 4
3.4 (B1) INLINE PUMP
3.5 (B2) HPI 3 3 3
3.6 (B3) PDE 4 4 4
3.7 (C) EDC 5 5 4
3.8 (C1) EDC MS 5 5 5 4
3.9 (C2) EDCS MS 6 5 5 4

3.10 (C3) S 6 5 5 4
3.11 FLAME START
3.12 FUEL HEATER 5 5 5

4 CLUTCH
4.1 FRICTION DISC 5 5 5
4.2 TORQUE CONVERTER
5 GEARBOX

5.1 GEARBOX COMMON 5 5 5
5.2 (A) MANUAL GEARBOX 5 5 5
5.3 (A1) G 5 5 5
5.4 (A2) GR 5 5 5
5.5 (A3) GRS 5 5 5
5.6 (A4) GRSO 5 5 5
5.7 (B) GEARBOX MANOUVERING 5 5 5
5.8 (B1) OPC 5 5 5
5.9 (B2) CS 5 5 5

5.10 (C) AUTOMATIC
5.11 (C1) VOITH
5.12 (C2) ALLISON
5.13 (C3) ZF  

 
Vir: Mapping the network using the Scania Master Technician Matrix, 2004, str. 8. 
 
Matrika znanja (glej Sliko 18, na str. 43) temelji na naslednjih stopnjah: na prvi stopnji je 
osnovno Scania znanje, na drugi je izvajanje vzdrževanj, lažjih in splošnih popravil, na tretji 
stopnji je izvajanje mehaničnih, pnevmatičnih in hidravličnih popravil, splošnih električnih 
popravil in osnovna uporaba računalniške diagnostike. Na četrti stopnji je poznavanje 
sistema, napredno znanje uporabe računalniške diagnostike in napredno znanje na področju 
elektrike in na peti stopnji je iskanje in odstranjevanje napak, reševanje problemov z 
vibracijami in delovanjem ipd.. Z uporabo naštetih stopenj je treba določiti za vsakega 
mehanika in za vsako delovno področje potrebno znanje. Excel računalniški program 
omogoča to identifikacijo in njegovo merjenje v odstotkih in iskanje vrzeli in kompetence v 
podjetju.   
 
Matrika se uporablja v razvitem sistemu mrežnega izobraževanja. Skupni rezultat 
posameznega ocenjevanja je postavljen v odstotke in kaže, kakšne kompetence ima servis za 
posamezni modul. Celice z odstotki so rdeče, zelene in rumene barve. Zeleno polje pomeni 
dober in zadovoljiv rezultat. Rumeno polje kaže povprečne kompetence, rdeče pa signalizira 
večjo vrzel v kompetencah. Skupni rezultat je sicer lahko pozitiven, vendar se bo polje 
obarvalo rdeče, če obstaja vrzel v podskupinah. Vodja servisa mora natančno analizirati 
glavne skupine modulov in njihove podskupine in najti področja, kjer je potrebno 
izobraževanje. 
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Slika 18: Matrike znanja 
20 Level 1   (100%) Level 2   (80%) Level 3   (60%) Level 4   (40%) Level 5   (20%)

0. GENERAL 95,0% 95,0% 89,3% 60,7% 16,4%
1. ENGINE 95,0% 95,0% 95,0% 73,3% 34,4%
2. COOLING SYSTEM 71,3% 71,3% 71,3% 57,5% 1,3%
(A) COOLING SYSTEM 95,0% 95,0% 95,0% 75,0% 0,0%
(A1) MECHANICAL FAN
(A2) ELECTRICAL FAN 95,0% 95,0% 95,0% 65,0% 5,0%
(A3) HYDRAULIC FAN 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
INTERCOOLER 95,0% 95,0% 95,0% 90,0% 0,0%
3. FUEL AND EXHAUST SYSTEM 95,0% 95,0% 94,0% 60,5% 25,0%
4. CLUTCH 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 80,0%
5. GEARBOX 95,0% 95,0% 95,0% 72,5% 33,2%
6. PROPELLER SHAFT 95,0% 95,0% 95,0% 80,0% 40,0%
7. FRONT AXLE 95,0% 95,0% 95,0% 65,0% 0,0%
8. REAR AXLE 95,0% 95,0% 95,0% 65,0% 0,0%
9. HUBS & WHEELS 95,0% 95,0% 95,0% 80,0% 45,0%
10. BRAKES 95,0% 95,0% 95,0% 78,2% 46,8%
11. FRAME 95,0% 95,0% 95,0% 75,0% 10,0%
12. SUSPENSION 95,0% 95,0% 95,0% 80,0% 50,0%
13. STEERING 95,0% 95,0% 95,0% 74,3% 13,6%
14. ENGINE CONTROL 95,0% 95,0% 95,0% 75,0% 50,0%
16. ELECTRICAL SYSTEM 95,0% 95,0% 82,5% 57,1% 7,9%
17. INSTRUMENTS 95,0% 95,0% 95,0% 75,0% 23,1%
18. CAB 95,0% 95,0% 93,3% 77,3% 30,7%
19. COMPLEMENTARY SYSTEM 95,0% 95,0% 95,0% 80,0% 40,0%  
 
Vir: Mapping the network using the Scania Master Technician Matrix, 2004, str. 10. 
 
Hčerinska podjetja Scanie in njihovi končni uporabniki so vključeni v mrežno izobraževanje, 
kar jim omogoča uporabo dodelanih orodij in vse razpoložljive vire. Na tem področju so 
deležni podpore matičnega podjetja in so od njega tudi odvisni. Zavedajo pa se tudi pomena 
dolgoročnega komplementarnega lokalnega procesa učenja in ravnanja z znanjem. Sistem 
delovanja multinacionalnega podjetja zahteva usklajevanje v naši regiji, zato se viri redno 
načrtujejo, usklajujejo se tudi potrebe po izobraževanjih. Uporabljajo se globalni in lokalni 
viri. Najbolj so v tem trenutku razvita izobraževanja za poprodajno področje, problemi pa so 
na področju notranje komunikacije.  
 
Če gledamo na podjetje kot celoto, trpi pojem učeče se združbe. Osnovne karakteristike učeče 
se združbe so kontinuirano učenje na ravni celotnega podjetja, ustvarjanje in prenos znanja, 
zmožnost sistemskega razmišljanja, neposredno sodelovanje zaposlenih, večja percepcija 
njihovih predlogov in idej, kultura in struktura, ki omogoča komuniciranje in učenje (Davis, 
1998, str. 12). Pretok in izmenjava znanja v podjetju bi morala biti v skladu z interesi 
podjetja. Vsi razviti koncepti Scanie bi morali biti preneseni v hčerinska podjetja. Na celotni 
ravni kontinuiranega učenja ni, predlogi zaposlenih se ne upoštevajo dovolj.  
 
5.4. PLANIRANJE IN RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI TER KOMPETENC                 
       ZAPOSLENIH 
 
5.4.1. Načrtovanje kompetenc v Scanii 
 
Scaniina definicija kompetenc je naslednja: zmožnost in voljnost opravljati naloge na 
osnovi pridobljenega znanja in veščin. Znanje in veščine so kompetence, le-te in volja 
vodijo do uspešnosti. 
 
Ravnatelji so odgovorni za zagotavljanje kadrovanja kompetentnih in predanih zaposlenih. 
Uporabljene metode zagotavljajo nenehen razvoj na področju ravnanja s človekovimi 
zmožnostmi. Začetna točka v procesu zagotavljanja kompetenc je strateško načrtovanje (slika 
19). Proces se deli na glavni in podporni. Ta omogoča sistematičen način delovanja na 
področju razvoja kompetenc v povezavi s celotnim poslovanjem na vseh področjih podjetja. 
Vedno se moramo vprašati, s kakšnimi spremembami se soočamo. Določijo se zahteve, 
spremembe in morebitni izzivi. Kaj se pričakuje v lastnem podjetju, kaj pričakujejo kupci in 
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dobavitelji v prihodnosti? Kakšne so zahteve dobaviteljev, lastnikov podjetja in zaposlenih? 
Opravi se  analiza okolja in analiza zahtev strank, analiza prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti v podjetju (PSPN analiza, ki je prevod angleške besede SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity, Threats)). V glavnem procesu se kompetence načrtujejo, v 
podpornem, t.i. administrativnem procesu se določa sistem nagrajevanja. Vsa načela in 
metode morajo biti prilagojene nacionalnim in funkcionalnim potrebam posameznega 
hčerinskega podjetja. 
 
Namen načrtovanja kompetenc je postavitev akcijskega načrta in ugotovitev, katere veščine in 
znanja potrebujejo zaposleni v prihodnosti. Podlaga načrtovanju kompetenc je strateško 
načrtovanje v podjetju in določanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev podjetja. Načrt 
kompetenc oblikuje strukturo za organizacijski odnos do zaposlenih in določi vložek vseh 
drugih delov podjetja v tem procesu. Strateški načrt s postavljenimi dolgoročnimi cilji se 
ujema s poslovnimi načrti in aktivnostmi v podjetju. Analiza zahtevanih kompetenc pomeni 
kakovostno in količinsko analizo. Potrebna je ugotovitev ključnih vlog (profilov zaposlenih).  
 
Slika 19: Proces načrtovanja kompetenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Glavni proces 

Razvoj 
kompetenc 

Načrtovanje  
ravnateljstva 

Zaposleni kot 
blagovna znamka 

 Strateško 
ačrtovanje n 

kompetenc 

Zaposlovanje 

Nagrajevanje Podporni procesi  

Administracija 

Vir: Human Resources: Methods for competence supply, 2004, str. 5. 
 
Pomemben del je raziskava obstoječih kompetenc na individualni in skupinski ravni. 
Analizirajo se ugotovljene razlike med sedanjo ravnijo kompetenc v podjetju in ravnijo 
potrebnih kompetenc. Ugotovljeni razkorak usmerja načrtovanje potrebnih kompetenc. 
Pričakovani rezultati procesa so ugotovljene priložnosti in nevarnosti v podjetju, sedanje in 
zahtevane kompetence, analiza ravni dosedanjih kompetenc, postavljeni cilji in strategija in 
postavitev glavnih aktivnosti za prihodnost. 
 
Učinkovitost procesa je odvisna od podpore lokalnega ravnateljstva. Podjetje želi pridobivati 
sposobne in predane zaposlene, zato poskuša oblikovati dobro delovno okolje z veliko 
priložnostmi, najboljše orodje pa so zadovoljni dosedanji zaposleni v njem. Le-ti ga 
predstavljajo navzven in tvorijo del njegove blagovne znamke. Tako v podjetju poteka 
poseben proces, ki se začne z določitvijo ciljne skupine. Ta letno pregleduje programe in 
udeležence v različnih šolah, izobraževanjih in pri usposabljanjih. Metoda in aktivnosti 
temeljijo na treh Scaniinih vrednotah: prvi je kupec, spoštuje se posameznik, dosega se 
kakovost. V omenjenem procesu se ocenjuje ponujene vire in na koncu se o njih odloča. 
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Podjetje organizira obiske v njem, poletne šole, opravljanje prakse, sponzoriranje, 
usposabljanja, oglaševanje, počitniške zaposlitve, disertacije, raziskovalne naloge ipd.. 
 
V glavnem procesu se zaposluje motivirane in kompetentne kandidate. Interna politika 
zaposlovanja zahteva stimulacijo trenutno zaposlenih, z namenom nadaljnjega razvijanja 
kompetenc in odpiranja delovnih mest za tiste, ki iščejo izziv. V tem procesu iščejo način za 
predstavitev podjetja okolju, skušajo pritegniti nove, sposobne in izobražene zaposlene. 
Proces se vedno začne s pripravo, to pomeni natančno določanje tega, kakšen profil 
zaposlenih se v podjetju zahteva in potrebuje. Na prvi stopnji se zahteve predstavijo 
obstoječim zaposlenim. Zanimiva je prepoved, da se ožji sorodniki ne smejo zaposliti na 
istem oddelku. Pri izbiranju je postavljena procedura izbiranja zaposlenega. Opravi se 
zdravniški pregled, pregleda se ponudba in dogovorjena pogodba obeh udeležencev v 
postopku,  predstavi se tudi individualni predstavitveni program. Sam proces mora biti na 
koncu analiziran in ocenjen. Analiza je sestavljena iz praktičnih meritev, kot so štetje števila 
prejetih prošenj, števila ustreznih in neustreznih prejetih prošenj, števila opravljenih 
razgovorov, pregled stroškov zaposlovanja. Ugotovi se tudi potreben čas, indeks zadovoljstva 
zaposlenega in indeks zadovoljstva kupcev. 
 
V naslednjem koraku glavnega procesa ravnateljstvo načrtuje kompetence. Ustrezno 
ravnateljstvo ima vpliv na celotno organizacijo, na uspeh in na njen nadaljnji razvoj. 
Ravnatelji na vseh ravneh nosijo odgovornost za razvoj kompetenc in upoštevanje načel 
ravnateljevanja in vodenja. Scania je internacionalno podjetje, zato potrebuje ustrezne vodje v 
vseh segmentih, ki delujejo v soglasju z njenimi glavnimi vrednotami. Uspešno zaposlovanje 
in razvoj ravnateljstva je osnova celotnega načrtovanja na tem področju.  
 
Proces načrtovanja se vedno začne z razgovori med ravnatelji in zaposlenimi vsaj enkrat 
letno, s tem skušajo vplivati na razvoj posameznika in na njegovo kariero. Sledi ocenjevanje 
potenciala ravnateljstva po tako imenovani ABCDE listi: 

• A: Zaposlenega, ki še ni napredoval je treba oceniti, ali je potencialni ravnatelj 
• B: Ocena ravnatelja za nadaljnje napredovanje. 
• C: Ocena ravnatelja za seniorsko ključno pozicijo. 
• D: Ocena ali ravnatelj potrebuje dodatno znanje pred napredovanjem. 
• E: Ravnatelja, ki ga je potrebno premestiti. 

 
Sledi ocena ravnateljev in pregled njihovega potenciala. Ključnega pomena je sposobnost 
ravnateljevanja in vodenja. Cilj jo je zagotoviti na vseh ključnih ravnateljskih pozicijah. 
Učinkovitost tega procesa se meri z analiziranjem ključnih indikatorjev uspešnosti, kot so 
število načrtovanih in izvedenih pogovorov, število kandidatov na A,B in C ravneh, število 
programov razvoja ravnateljstva, število izobraževanj, število ravnateljskih in neravnateljskih 
mest in število morebitnih uspešnih kandidatov za zasedbo ravnateljskih mest v organizaciji. 
 
Nenehen razvoj kompetenc zaposlenih pomembno prispeva k uspehu podjetja. Razvoj 
kompetenc mora biti integriran v kratkoročne in dolgoročne potrebe in cilje podjetja. 
Pomemben del v tem procesu je pravilno načrtovanje in merjenje napredka posameznika v 
skladu s postavljenim načrtom in cilji. Scania razume učenje kot proaktivni proces in ne le kot 
pasivno sprejemanje informacij. Temelj procesa načrtovanja je razgovor med ravnateljem in 
zaposlenimi. Pomembno je ločiti dogovarjanje o plači od razgovora o nadaljnjem razvoju 
kompetenc in kariere. Politika ravnanja z zmožnostmi zaposlenih zahteva, da imajo vsi 
zaposleni postavljen načrt razvoja, ki se letno pregleduje in prilagaja. Vsi zaposleni in 
sodelavci imajo odgovornost za izpolnjevanje tega načrta. Ravnateljeva vloga je aktivno 
sodelovanje pri razvoju kompetenc vsakega posameznika. Ko se identificira zahtevane 
kompetence, je uporabljeno orodje t.i. analiza vrzeli. Določene potrebne kompetence se 
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primerja z obstoječimi. Analiza pokaže kompetenčno vrzel, ki se zapolni z usposabljanji in 
izobraževanji. Aktivnosti pri omenjenem razvoju so različne, vendar tesno povezane s cilji 
podjetja. Ti so rotiranje del, projektno delo, seminarji, program izmenjave (angleško 
Personnel Exhance Programme-PEP), MBTI-indikator (Myers-Briggs Tip Indikator), 
usposabljanja in izobraževanje. Rotiranje ali kroženje v podjetju pomeni krajše menjave na 
delovnih mestih z namenom širiti spekter znanja udeleženih. Meri se tudi tako imenovani 
količnik rotacije dela (angleško Job rotation ratio). MBTI indikator je eden izmed svetovno 
znanih načinov, je osebnostni test, ki ga je izdelal švicarski psihiater na osnovi C:G: Jungove 
teorije o psiholoških tipih. Je instrument za samoopazovanje in osebni razvoj in kaže, kakšne 
so razlike med ljudmi in kako jih uporabiti na konstruktiven način. Uporablja se lahko tudi za 
razvoj skupine, reševanje konfliktov, razvoj vodstvenih kompetenc in komunikacijo na vseh 
ravneh. Program izmenjave traja od 3 do 6 mesecev. Namen tega je, da zaposleni dobi 
izkušnje pri delu v tujini, določi ga ravnatelj oziroma njegov nadrejeni. Pomembno pa je tudi 
t.i. učenje ob opravljanju dodeljenih nalog. Razvoj kompetenc se seveda tudi ocenjuje in meri. 
Uporabljene metode so različne, pogovor o načrtovanju in samem razvoju, samoocenjevanje 
in ocenjevanje ravnatelja. 
 
Podporni proces je nenazadnje tudi nagrajevanje zaposlenih. Scaniin proces nagrajevanja 
zagotavlja, da nagrade in ostali benefiti kreirajo delovne vrednote, temeljijo na uspešnosti 
dela, privlačijo motivirane zaposlene. Nagrada je kompenzacija za prispevek k uspehu 
podjetja. Nagrajevanje mora temeljiti na potrebah podjetja, odražati mora odgovornost pri 
delu in pri uspešnosti opravljanja delovnih nalog. V procesu nagrajevanja se na začetku določi 
raven uspešnosti, ki naj se doseže, kompetence (znanje, želja in zmožnost) za vsakega 
zaposlenega posebej sedaj in v prihodnje. Vse našteto temelji na posebnih dejavnikih uspeha, 
pričakovanih rezultatih in na zahtevnosti dela. Pri opredelitvi pojma uspešnost je pomembno, 
da se meri metodološko in upošteva doseganje postavljenih ciljev. Vse omenjeno se mora 
odražati v samem nagrajevanju. Analiza strukture nagrajevanja temelji na oceni 
pričakovanega dela in vloženega truda v povezavi z zahtevanimi kompetencami na tem 
področju. Pri nagrajevanju se določijo tudi normativni pogoji in postopek izvedbe. Del 
podpornega procesa je tudi administrativno delo, ki podpira vse naštete in opisane 
podprocese. Naloga administrativnega dela je racionalizirati delo in zagotavljati njegovo 
kakovost. Administrativne rutine se v podjetju razlikujejo, predvsem v odvisnosti od 
nacionalne zakonodaje ali lokalnih določil. 
 
5.4.2. Merjenje kompetenc 
 
Pričakovan rezultat zagotavljanja potrebnih kompetenc so predani, zmožni zaposleni v 
podjetju, ki delajo v kreativnem  in zdravem delovnem okolju in prispevajo k uspehu podjetja, 
zadovoljstvu kupcev in ostalih deležnikov. Rezultati se merijo kot kontinuiran proces 
zagotavljanja kompetenc v skladu z navodili in z uporabo specifičnih kazalnikov uspešnosti, 
ki so skladni s postavljeno politiko. Proces merjenja ima nalogo spremljati razvoj potrebnih 
kompetenc, izboljšati uporabljene metode in vzpostaviti najboljše prakse. Uporablja 
preučevanje ključnih kazalnikov, ki so pomembni in pomenijo razvoj v času (Tartagi). 
Ravnatelji imajo nalogo ocenjevati napredek zaposlenih z namenom uvesti potrebne 
spremembe. Spremljanje dela na omenjenem področju je vključeno v kontrolo celotnega 
poslovanja. Pri spremljanju se postavljajo vprašanja, na katera se iščejo odgovori: 

• Ali imamo načrt zagotavljanja kompetenc? 
• Smo opravili pregled dosedanjega razvoja? 
• Smo določili naša ključna področja? 
• Ali je opravljena ocena potreb in ali so le-te v skladu z organizacijsko strukturo? 
• Ali se opravlja analiza ravnateljskega potenciala? 
• Kako se meri delo na področju ravnanja s človekovimi zmožnostmi? 
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• Merimo napredek zaposlenih? 
• Ali obstaja postopek zaposlovanja? 
 

Rezultati morajo biti uporabljeni v praksi, drugače pomenijo nepotreben strošek in ustvarijo 
nezaupanje zaposlenih v sposobnosti ravnatelja. Slika 20 prikazuje zahtevane kompetence, ki 
jih morajo imeti ravnatelji. Pomembna področja znanja so poslovanje podjetja, izvajanje 
posameznih operacij, komunikacija, sposobnosti vodenja in ravnateljevanja ter zagotavljanje 
ustreznega delovnega okolja. Ravnatelji morajo slediti globalni strategiji podjetja, poznati 
proizvod in storitve ter celotno poslovno področje. Dolžni so zagotavljati kakovost in 
odličnost, uvajati ustrezne metode in orodja ter načrtovati ustrezne kompetence zaposlenih. 
Pomembna je ustrezna komunikacija, sposobnost reševanja konfliktov, poznavanje različnosti 
kultur, zaposlenim mora nuditi mentorstvo, mora skrbeti za usposabljanje in motivacijo. 
Ravnatelji morajo ustrezno slediti politikam podjetja, zagotavljati zaposlovanje ustreznih ljudi 
in zagotavljati ustrezno delovno okolje z namenom povečevanja zadovoljstva zaposlenih. 
Vsako področje zahteva ustrezno širino znanja, ki se meri v procesu določanja vrzeli in 
pomanjkljivosti. Na podlagi rezultatov se načrtuje potrebna izobraževanja in usposabljanja. 
 

 

Slika 20: Zahtevane kompetence za ravnatelje 

Vir: Competence Development, 2004, str. 5. 
. 
Scania CV AB je vzpostavila potek razvijanja kompetec, kot prikazuje slika 21. Najprej se 
določi cilje in naredi zemljevid potrebnih kompetenc za delovna področja in zaposlene.  
 
Slika 21: Proces razvoja kompetenc 
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Vir: Competence Development, 2004, str.1.  
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Preko letnih razgovorov se postavlja plan individualnih in skupinskih kompetenc. Razvoj se 
spremlja in kontrolira, kar povratno vpliva na določanje ciljev in celoten potek se ponavlja v 
smeri izboljšav. 
 
Slika 22 prikazuje zahtevano povprečje kompetenc, povprečje danes in največje povprečje 
kompetenc. Ocena 0 pomeni brez kompetenc, ocena 1 pomeni raven osnovnih kompetenc, 
ocena 2 predstavlja dobre kompetence in ocena 3 globlje kompetence, ocena 4 pa raven 
ekspertnega znanja v organizaciji. Določanje vrzeli in pomankljivosti omogoča podjetju 
orientacijo pri usposabljanju zaposlenih in tako omogoča izboljšanje in napredek preko 
programov usposabljanja in drugih vrst izobraževanj. 
 
Črta rdeče barve kaže zahtevano povprečje kompetenc za različne pozicije. Črta modre barve 
kaže profil osebja oziroma povprečje kompetenc v določenem trenutku. Na nekaterih 
področjih je raven zahtevanih kompetenc zadovoljujoča, drugje je potrebno izobraževanje in 
uporaba ostalih metod. Črta rumene barve kaže največje možno povprečje, to je raven 
ekspertnega znanja (ocena 4). 
 
Slika 22:  Zahtevane kompetence zaposlenih 
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Vir: Competence Development, 2004, str. 6-9. 
 
Scania CV AB uporablja razgovore med ravnateljem in podrejenimi delavci z namenom, 
da se določijo in postavijo cilji za  posameznika in za celotno delovno enoto. Na tak način 
omogoča posamezniku vpliv na svoje delo, sledenje uspešnosti zaposlenega, delegiranje 
odgovornosti in vzpostavitev voditeljskega profila ravnatelja. Razgovor poteka periodično in 
je retrospektiven, kaj se je zgodilo v prejšnjem obdobju. Usmerjen je tudi v prihodnost, katera 
so področja, ki potrebujejo razvoj. Rezultat razgovora je določitev konkretnih ciljev pri 
razvoju posameznikovih veščin in posledično razvoj celotne organizacije ter postavitev 
osebnega plana razvoja, pojem lahko tudi razširim, postavitev kariernega načrta.  
 
Scania E.A.R. sistema zagotavljanja kompetenc ni vpeljala. Zaradi tega je onemogočeno 
ravnanje z zaposlenimi in kadrovanje ter njihov razvoj. Scania CV AB sicer ima dokument in 
načrt razvoja, ni pa prenesen na vsa hčerinska podjetja. Določanje kompetenc je običajno 
naloga vodje ob letnih razgovorih oziroma v procesu upravljanja delovne uspešnosti 
posameznika. Razlika med doseženimi in zahtevanimi kompetencami ponuja možnost 
ustreznega ravnanja zaposlenih in ravnanja njihovih zmožnosti. Ravnatelji  podjetja imajo 
navodila za vodenje letnih razgovorov in jih tudi izvajajo, vendar se le-ti spremenijo v 
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pogovor o vsakdanjih stvareh, kritičnih področij se ne obravnava, ne določijo se problemi in 
ne iščejo se poti za njihovo reševanje. V nadaljevanju naloge predlagam uvedbo takega 
razgovora v podjetju in njegove cilje (glej Tab. 6, na str. 59). 
 
5.5. TIMSKO DELO IN SAMOSTOJNOST NA  RAZLIČNIH RAVNEH V PODJETJU 
 
Scania v svojih politikah in dokumentih postavlja posameznika na prvo mesto, kar se tiče  
opravljanja delovnih nalog, znanja, izobraževanja in nagrajevanja. Večina oddelkov v 
podjetju in v hčerinskih podjetjih ne pozna timskega dela. Največ, kar lahko rečemo je, da 
poznajo skupinsko delo. Timsko delo se v dokumentih podjetja pojavi pri vodenju, v 
raziskavah in razvoju ter v proizvodnji. Večino trženjskih akcij, kjer bi bilo timsko delo 
pričakovano, opravijo zunanje agencije in podjetja (angleško outsorcing). Podjetja se v 
konkurenčnem boju naslanjajo na nekatere ključne prednosti, preostale ne predstavljajo 
prednosti in jih pogosto dajejo v zunanje izvajanje (Rozman, 2001, str. 100). 
 
V proizvodnji se zavedajo prednosti timskega dela, uporabljajo tudi posebne in začasne 
skupine za uvajanje izboljšav (vanjo so prenesli sistem dela Toyote). Z uvedbo skupin za 
uvajanje izboljšav vsak član prispeva svoje znanje, veščine in sposobnost reševanja 
problemov. V internem dokumentu Scaniin proizvodni sistem (angleško Scania Production 
System) opredeljujejo timsko delo in delo v skupinah.  Timsko delo se začne z ustreznim 
vodenjem, člani natančno poznajo svojo vlogo in medsebojno sodelujejo. V skupini mora 
vsak član prispevati znanje, veščine in sposobnosti reševanja problemov. Za vsak primer 
posebej skupina izbere najboljšo metodo dela. V njej je pomembna ustrezna komunikacija, 
vsak član mora natančno poznati delo drugih članov. Za zagotavljanje ustrezne proizvodnje 
morajo skupine sodelovati med seboj v oddelku, pa tudi izven njega. Za komunikacijo 
uporabljajo periodične sestanke skupin za uvedbo izboljšav. Vsi so vključeni v proces 
izboljšav, skupno delo pomeni širjenje znanja in izkušenj. Zaradi takega načina dela lahko vsi 
izrazijo svoje mnenje in dosežejo soglasje pri  predlaganih spremembah. Kljub veliki 
pozornosti do posameznika, pa le-ta na tak način širi svoje znanje in izkušnje ter spoznava 
celoten proces. Med timom in skupino podjetje jasno loči le na področju raziskav in razvoja. 
 
V oddelku raziskav in razvoja je delo drugačno. Pri svojem delu uporabljajo timsko delo, več 
funkcijsko in vzporedno delo, kar pomeni, da vsi oddelki sodelujejo pri proizvodnji novega 
izdelka. Začetek je vsekakor pri kupcu. Načini dela, metode in komunikacija so natančno 
določeni. Pri predstavitvi in že pri sami zasnovi novega izdelka delujejo zaposleni v različnih 
timih, ki se med seboj povezujejo in prekrivajo. Posebna skupina zaposlenih pa izdeluje 
analize tveganja. Analizira vsa mogoča področja in dogodke, ki se lahko pripetijo v procesu 
razvoja in v času po predstavitvi novega proizvoda ali storitve. Delovanje določa PD metoda 
(angleško Product Development Method), ki označuje delovne metode, standardizirane načine 
delovanja, več funkcijsko in vzporedno ter timsko delo in učenje v organizaciji. Prednosti več 
funkcijskega dela so jasna opredelitev odgovornosti, jasno določene naloge, celoten pregled 
nad potekom projekta, pregled nad vsemi pomembimi podrobnostmi, pravočasne in hitre 
povratne informacije, hitra komunikacija, neposredna in pravilna reakcija ter povečevanje 
znanja zaposlenih (priloga 6).  
 
Omenjeno delo poteka v več korakih. Začne se z predrazvojnim korakom, kjer se vzpostavi 
začasna projektna skupina v podjetju. Ponavadi jih je več, vsaka ima svoje tehnične in 
druge naloge ter zadolžitve. V tej fazi poteka delo v skladu s standardiziranimi metodami 
dela. Začne se z  idejo, nadaljuje z raziskavami in konkretnim testiranjem ter analizo 
ugotovljenih dejstev (priloga 7 in 8). V drugem koraku poteka priprava, ki je podlaga 
sprejemanju odločitve. Pomembno je usklajevanje med vsemi udeleženimi, priprava dela, 
postavljanje želenih ciljev in odločitev. 
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Naslednji korak je kontinuirano predstavljanje projekta. Vsaka raven v organizacijski 
strukturi ima svojo nalogo in zadolžitev. Za izvedbo so odgovorni linijski ravnatelji, vodje in 
projektni ravnatelji. Člani projektnega tima so: linijski ravnatelj, projektni ravnatelj, 
koordinator projekta, vodja projekta in ostali. Vsak ima določeno nalogo in odgovornosti 
(tabela 3). Izredno pomembno je sodelovanje linijskega in projektnega ravnatelja (priloga 10). 
Linijski ravnatelj odloča o tehničnih rešitvah in zagotavlja prave kompetence sodelujočih, 
projektni ravnatelj pa odloča o proizvodnji, ciljih in časovnih terminih. Usklajeno delo vseh 
oddelkov zagotavlja skladnost projekta s strategijo proizvodnje in strategijo trženja. Čeprav je 
projekt v začetni fazi, se ugotavlja dobičkonosnost nastajajočega proizvoda.  
 
Tabela 3: Vloge in odgovornosti članov 
 
Linijski 
ravnatelj 

Projektni 
ravnatelj 

Vodja projekta Koordinator 
projekta 

Ostali člani 

Razvoj 
proizvoda 

Sledenje 
izvajanja 
projekta in 
njegov razvoj 

Vodenje projekta Usklajevanje 
dela linije in 
projektnega 
tima 

Odgovornost 
vzporednega 
dela 

Informiranje 
projektnega 
ravnatelja 

Zagotavljanje 
dobičkonosnosti 
in zniževanje 
stroškov 

Vzdrževanje 
določitve smeri 
projekta 

Vzpodbujanje 
članov 

Zadolžitev 
izvajanja 
določenih nalog 

Organizacija 
proizvodnje 

Zagotavljanje 
sposobnosti 
članov tima 

Upoštevanje 
zahtev 

Merjenje 
napredka tima 

Poročanje o 
odklonih 

Sodelovanje s 
koordinatorjem 

Informiranje 
vodje, članov in 
usklajevanje 

Merjenje 
napredka 

Ocenjevanje 
dela 

Predlaganje 
sprememb dela 

Motiviranje 
svojih 
podrejenih 

Vzpodbujanje 
članov tima 

Ocenjevanje dela Ocenjevanje 
posameznih 
področij 

Izboljšava 
načrtov dela 

Poročanje Informiranje 
linijskega 
ravnatelja 

Vzdrževanje 
osredotočenosti 
tima in članov 

Poročanje Izboljšava 
funkcij 

Informiranje 
vodje, 
koordinatorja in 
članov 

Motiviranje 
svojih podrejenih

Ocenjevanje 
odklonov 

Usklajevanje Izboljšava 
projekta 

 
Vir: The PD-guide for Scania's Product Development, 2004, str. 17. 
 
Sledi določitev projekta in ciljev, razvoj, potrditev in implementacija (priloga 9). Za 
projektni tim se določi časovnica, analize tveganja in seznami preverjanja za glavne 
ravnatelje. Sledi pregled projekta. V fazi sprejemanja odločitve se razčiščujejo vsa odstopanja 
in odkloni od načrtovanega, sprejemajo se načrti aktivnosti. Odločitve se sprejemajo v 
projektnem timu v povezavi s proizvodnjo (priloga 11). Odločitve sprejme v petih korakih. V 
predštudiji se poskuša doseči zavzetost sodelujočih. Sledi odločitev o razvoju, cilj je določiti 
naravo projekta. Odločitev o predstavitvi projekta mora biti v soglasju s sprejetimi programi 
podjetja. Cilj implementacijske odločitve je končna določitev novega proizvoda. Zadnja je 
odločitev o zaprtju projekta s končnim poročilom (priloga 12).  
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Slika 23 kaže vključenost različnih oddelkov pri sprejemanju odločitve. MD matrika kaže 
korake sprejemanja odločitev, delovna mesta, katerim se poroča in katera delovna mesta 
morajo prispevati tako imenovan podrezultat (angleško MD-main deliverable). V matriko so 
vključeni zaposleni iz linije in projekta. Omogoča lažjo komunikacijo, zanjo sta odgovorna 
koordinator projekta in njegov vodja. 
 
Slika 23: MD matrika 
     s 

 
Vir: The PD-guide for Scania' s Product Development, 2004, str. 26. 
 
Ob uvajanju novega proizvoda poteka ocenjevanje že obstoječih proizvodov. Delo je 
organizirano timsko in poteka na naslednjih področjih: nižanje stroškov, izboljšava kakovosti 
in izboljšave specifikacij. Vzporedno z razvojem projekta (proizvoda) poteka tudi projekt 
tržne predstavitve po enakih korakih in metodah kot pred tem (priloga 13 in 14).  
 
Proizvedenemu proizvodu sledijo prilagoditve, ocenjevanje, nižanje stroškov in druge 
specifične prilagoditve. Vodja procesa skrbi za samo delovanje, inženir kakovosti rešuje 
tehnične zadeve, produktni ravnatelj pa je odgovoren za kakovost proizvoda. V tej fazi 
delujejo trije timi: Q-tim rešuje manjše težave, če ne uspe, zadolžitev prenese na H ali M-tim. 
M-tim sodeluje s Q-timom pri iskanju rešitev, H-tim pa je več funkcijski tim (priloge 15, 16 
in 17). Naštetim korakom sledi uvajanje proizvoda, razvoj storitev in vizualizacija. Ta metoda 
vsebuje tri komponente: timsko delo, vodenje in prenašanje znanja. Razvoj proizvoda je 
uspešen, če je osredotočen na ljudi in ne na same metode.  
 
Narava dela v Scanii E.A.R. ne zahteva timskega ali skupinskega načina dela. Podjetje ima 20 
zaposlenih, v organizacijski strukturi je natančno razvidno, da se dela ne podvajajo. Moj 
predlog bi bili le občasni sestanki oddelka naročil z namenom izmenjave znanj in izkušenj. 
Samostojnost posameznikov je po mojem mnenju precej omejena s politikami in navodili 
korporacije. Natančno so predpisana navodila naročanja, servisa, garancij ipd.. Glavni 
ravnatelj sledi dokumentom korporacije, le malo je področij, ki so ohlapneje urejene. 
Ohlapneje pomeni to, da se upošteva slovenska zakonodaja in posebnosti lokalnega trga. 
Postopki in standardi so predpisani, izboljša se lahko le sam delovni postopek. Kakšne 
posebne kreativnosti in predlogov ni pričakovati. Področje trženja je urejeno ohlapneje, 
čeprav tudi tu korporacija natančno določa način delovanja in pričakovana vedenja. Možno je 
le prilagajanje lokalnemu trgu in njegovim značilnostim. Raven samostojnosti pa povezano 
vpliva tudi na stopnjo zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Če so zaposleni omejeni s 
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pravili, jim je nujno omogočiti sprejemanje določenih odločitev, sodelovanje pri postavljanju 
ciljev in sprememb, ki vplivajo na njih in tako raven zadovoljstva poveča. Le-to vpliva na 
višjo produktivnost in pripadnost podjetju ter zavzetost ljudi pri delu. 
 
5.6. PRIMERJAVA SCANIE E.A.R. S SCANIO CV AB 
 
5.6.1. Podobnost in posebnost Scanie E.A.R. v primerjavi s Scania CV AB 
 
Scania E.A.R. je hčerinsko podjetje multinacionalke Scanie CV AB. Posluje po njenih 
pravilih in principih, natančno sledi vzpostavljenim praksam in politikam matičnega podjetja. 
Podobnost je vsekakor  postavljena strategija, vizija in poslanstvo, ki jih je Scania E.A.R. 
dolžna spoštovati in zagotavljati. Enako velja za poslovno strategijo. Scania E.A.R. je 
podjetje, ki se ukvarja samo z uvozom in distribucijo vozil, v svoji organizaciji nima 
proizvodnih enot, servisne dejavnosti, nabave, prodaje itd., je le posrednik med tovarno in 
lokalnimi trgovci v regiji. Vzpostavljene ima druge določene službe in oddelke, ki pa prav 
tako sledijo navodilom matičnega podjetja. Podobnost med obema je čeznacionalno 
delovanje. 
 
Posebnost Scanie E.A.R. je vsekakor njen nastanek in namen. Ustanovljena je bila kot 
distributer za vzhodno-jadransko regijo. Tako podjetje je bilo prvo v organizaciji matičnega 
podjetja. Po letih delovanja in oceni lastnikov so se podobna podjetja začela ustanavljati tudi 
drugje po svetu. Navzven nastopa enotno in predstavlja vse trgovce v regiji (Scania Slovenija, 
Scania Hrvaška, Scania Bosna in Hercegovina, Scania Srbija in Scania Bolgarija). Ostali 
trgovci po svetu nastopajo sami v okviru korporacije. Določene službe so organizirane za 
podporo trgovcem v regiji, kar je precej unikatna rešitev. 
 
Danes se podjetje imenuje poslovna enota (angleško Business unit). Njeno delovanje poteka 
po načelih, predpisanih s strani matičnega podjetja. Najvišji organ je glavni ravnatelj, ki 
podjetje predstavlja navzven in v sami organizaciji. Lokalni izvršilni odbori delujejo v skladu 
s principi Scanie, predseduje jim glavni ravnatelj Scanie E.A.R..  
 
Scania E.A.R. s svojo organizacijo in cilji lahko veliko pripomore k razvoju celotne regije. 
Trgovci se lahko osredotočijo na prodajo in storitve, ostale naloge za njih lahko (seveda v 
sodelovanju) opravlja Scania E.A.R.. Po mojem mnenju je potencial in zasnova podjetja 
premalo izkoriščena in priložnosti so velike. Ob primerni podpori matičnega podjetja se lahko 
celotna mreža dobro razvija. S skupno ali deljeno politiko zaposlovanja in ravnanja z 
zmožnostmi zaposlenih se lahko vzpostavi sinergija in dopolnjevanje, omeji se podvajanje 
dela, pojavljanje napak ipd.. 
 
Scania E.A.R. ima svojo vizijo razvoja in razvoja trgovcev v regiji s postavljanjem novih 
servisnih točk, reorganizacijo notranjih postopkov dela ipd.. Njena podobnost z matičnim 
podjetjem je v koordinaciji dela, v zagotavljanju usposabljanja, delegiranju dela, reševanju 
operativnih in drugih problemov, zastopanju podjetja navzven in v načinu komuniciranja. 
Vedno obstaja potencial širitve (Albanija, Makedonija...). 
 
Podobnost z matičnim podjetjem pa je žal tudi v nižji fleksibilnosti in odzivnosti ter slabši 
komunikaciji. Tega ni pripisati švedskemu vodstvu, temveč sami organizaciji in postopkom 
dela, ki so včasih zamudni ali se celo podvajajo. Ker je podjetje majhno, se spremembe lahko 
uvedejo brez večjih pretresov, kar za matično podjetje ne velja. 
 
 
 

 52



5.6.2. Primerjava sistema ravnanja z zmožnostmi zaposlenih 
 
Scania CV AB se zaveda pomena zaposlenih, njihovega znanja, sposobnosti, predanosti in 
lojalnosti podjetju. Zaposlene deli na domače zaposlene in zaposlene v hčerinskih podjetjih. 
Sistem pri ravnanju z domačimi zaposlenimi je dobro razvit predvsem na področju ravnanja z 
znanjem, merjenjem znanja in zadovoljstva zaposlenih. Podjetje je razvilo sistem 
zagotavljanja potrebnih kompetenc, izobraževanje in usposabljanje za zaposlene, ki delujejo v 
tujini. V podjetju se zavedajo pomembnosti komunikacije, kulturnih različnosti ipd.. 
Pomanjkljivost sistema se pojavi pri prenosu v hčerinska podjetja.  
 
Očiten je primer Scanie E.A.R., ki deluje kot uvoznik in združuje trgovce petih držav v regiji. 
Če se osredotočim na izobraževanje, je opazen velik razkorak med prodajo in poprodajo. 
Poprodajni oddelki so deležni vseh vrst izobraževanja, merjenja znanja in na podlagi tega 
ocenjevanja in postavitve ciljev za nadaljnje aktivnosti. Prodaja je v tem kontekstu 
zanemarjena. Potekajo sicer centralna izobraževanja o proizvodih, ravnanju s kupci, znanje pa 
se ne meri, zato je identifikacija potrebnih izobraževanj težka. Rešitev bi bili lahko letni 
razgovori med nadrejenimi in podrejenimi, vzpostavil bi se sistem sledenja, merjenja kot 
predpogoja za napredek (način predlagam v nadaljevanju). 
 
Zmožne zaposlene podjetje ohranja tudi skozi sistem nagrajevanja. Uspešno šolanje in zato 
višja produktivnost sta lahko ali celo morata biti nagrajena. Pomanjkljivost je tudi 
nedoslednost Scanie CV AB, ki od hčerinskih podjetij ne zahteva vzpostavitve ravnanja z 
zaposlenimi, njihovimi zmožnostmi itd.. Vzpostavitev centralnega sistema je verjetno 
nemogoča zaradi kulturnih razlik in lokalnih posebnosti, možno pa je postaviti okviren 
koncept, ki ga hčerinska podjetja prilagodijo svojemu okolju. 
 
Scania CV AB  je, kot sem že omenila, vpeljala svoj sistem zagotavljanja kompetenc, tega pa 
izrecno ne zahteva od svojih hčerinskih podjetij, kar ocenjujem kot pomanjkljivost. Razlog 
gre iskati v kulturnih različnostih in lokalnih posebnostih. Verjetno je res težko postaviti 
enoten sistem za več kot 30 000 zaposlenih po celem svetu. Pravilno raziskane in usmerjene 
kompetence vplivajo na ekonomsko vrednost podjetja. Zaposleni namreč dajejo podjetju 
dodano vrednost in prednost pred ostalimi podjetji (Spencer, 1995, str. 144-160). 
 
Pomanjkljivost je tudi dejstvo, da Scania E.A.R. nima dolgoročnega načrta razvoja in s tem 
nima načrta, kakšne zaposlene potrebuje. Podjetje letno načrtuje svoje poslovanje glede na 
tržne in ostale razmere v regiji. Dolgoročni načrt razvoja (morebitno geografsko širjenje, 
širjenje servisne mreže) bi omogočil postavitev sistema zagotavljanja potrebnih kompetenc in 
pravilno izbiranje ter razvoj zaposlenih. To dejstvo ni vzpodbudno, če govorimo o novih 
zaposlovanjih, niti ni vzpodbudno, če govorimo o ravnanju z zmožnostmi obstoječih 
zaposlenih. Glede na načrt širjenja servisnih storitev v regiji do leta 2010 je načrtovanje 
kadrov  nujen sestavni del dolgoročnega načrta podjetja. 
 
Letni razgovori so namenjeni temu, da se postavijo cilji za posameznika in za oddelek, ki mu 
zaposleni pripada. Letni razgovori vodijo do vzpostavitve individualnih karier. Uporaba 
samoocenjevanja je lahko dobro orodje, če pa se ga nadgradi z nadzorom nadrejenega, pa to 
vodi k orodju za ravnanje z zaposlenimi. To omogoča zagotavljanje zadovoljnih ter 
motiviranih in zato visoko produktivnih zaposlenih. 
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5.7. VZPOSTAVITEV PROCESA RAZVOJA KOMPETENC IN RAVNANJA Z   
       ZNANJEM V SCANII E.A.R. 
 
Predlagam upoštevanje politike ravnanja z zmožnostmi zaposlenih matičnega podjetja in njen 
prenos v Scanio E.A.R. in v vsa trgovska ter servisna podjetja v regiji. Zaradi posebnosti 
podjetja in njegovega poslovnega okolja tudi predlagam na določenih področjih drugačne 
rešitve, kot jih ima matično podjetje. Potrebno je vzpostaviti sistem načrtovanja kompetenc, 
sistem izobraževanja in usposabljanja v prodaji ter sistem ravnanja z znanjem. 
 
Sistem izobraževanja in usposabljanja v poprodaji je v skladu s korporacijsko visoko 
postavljenimi standardi kakovosti in odličnosti in od njih ni odstopanja. Ta način 
izobraževanja ocenjujem kot zahteven in kakovosten z jasno postavljenimi cilji. Spremembe 
niso možne in so pravzaprav nepotrebne. Izobraževanje in usposabljanje pa je potrebno v 
drugih oddelkih in službah. Podjetje mora postaviti strategijo ravnanja z zmožnostmi 
zaposlenih.  
 
5.7.1. Načrtovanje kompetenc 
 
Scania E.A.R. in vsa trgovska in servisna podjetja v regiji nimajo katalogov kompetenc, zato 
lahko začnejo z njegovim razvojem. Pri tem procesu se lahko oprejo na korporacijo, ki ima 
natančno razvit proces in metode zagotavljanja potrebnih kompetenc. Z razvojem kataloga 
kompetenc naj začne Scania E.A.R., vsa podjetja v regiji pa ga nato naj povzamejo in 
spremenijo v točkah, kjer je nujna prilagoditev domači poslovni situaciji. Katalog kompetenc 
vodi do določitve potrebnega znanja, zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja, 
individualnega razvoja posameznikov, ki so motivirani in zadovoljni, vse našteto pa vodi k 
uspešnosti poslovanja celotnega podjetja. Na začetku je potrebno določiti cilje, sledi 
postavitev zemljevida potrebnih kompetenc, uvedejo se letni razgovori med nadrejenimi in 
podrejenimi, vse pa vodi do razvojnega plana individualnih in skupinskih kompetenc. Načrt 
zagotavljanja kompetenc podjetju omogoča ravnanje z zaposlenimi, njihovo zaposlovanje, 
nagrajevanje, rotacijo del, oceno trenutne situacije, prihodnje zahteve, potrebna usposabljanja 
in izobraževanja, potrebo po zunanjih virih in postavljanje razvojnih načrtov in kariernih 
planov (slika 24). 
 
Slika 24: Načrtovanje kompetenc 
 

 
 
Vir: Competence Development, 2004, str. 18. 
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Predlagane splošne kompetence s strani Scanie CV AB so: poznavanje poslovanja, 
razumevanje operacij, komunikacija, voditeljske sposobnosti in sposobnost ravnateljevanja. V 
drugem koraku je potrebno izmed splošnih kompetenc ustrezno izbrati pomembne oziroma 
kritične kompetence za posamezno delovno mesto in zaposlenega. Uporabna je tako 
imenovana kartica kompetenc, na kateri je poleg naziva in opisa navedena temeljna 
značilnost kompetence. Kompetence se razvrstijo v tri skupine: obvezne, potrebne in željene. 
V okviru splošnih kompetenc so navedene ožje kompetence po posameznih področjih. 
Predlagani katalog ali zemljevid kompetenc naj si ogleda čim več zaposlenih, ki naj 
prispevajo svoj pogled na to kaj manjka. Pri oceni sedanjih kompetenc naj sodelujejo 
podrejeni in nadrejeni, le tako bo vzpostavitev kataloga kompetenc in njihovo zagotavljanje in 
ravnanje uspešno (tabela 4). 
 
Tabela 4: Ocenjevanje kompetenc 
 
Potrebne kompetence za: ime delovnega mesta Datum  
H = Visoke kompetence N = Normalne kompetence U = Nezadostne kompetence 

Poslovanje Ocena 
zaposlenega 

Ocena 
nadrejenega 

Globalna poslovna strategija   

Od prodaje do dobave   

Znanje o proizvodih   

Scania poslovanje   

Operacije   

Razvoj organizacije   

Standardi kakovosti   

Planiranje zaposlenih   

Principi, metode, rezultati   

Ekonomsko zavedanje   

Komunikacija   

Mentorstvo   

Čez kulturna komunikacija   

Razvoj skupine   

Reševanje konfliktov   

Pogajanje   

Voditeljstvo   

Vodenje   

Principi vodenja   

Motivacija, zavzetost, razvoj posameznika   

Samozavedanje   

Preliminarno vodenje   

Ravnateljevanje   

Praktična delovna zakonodaja   

Scania principi in metode, zaposlovanje   

Kompetece-podpora   

Vloga zaposlenega   
 
Vir: Competence Development, 2004, str. 4. 
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Komunikacijska podpora in promocija kompetenc je usodnega pomena. Zaposlene je treba 
seznanjati s procesom nastajanja kataloga kompetenc, z razlogi za to, opozoriti jih je treba na 
konkretna vedenja, ki vodijo k višji delovni uspešnosti. Za vsako navedeno kompetenco na 
seznamu se mora pripraviti natančen opis značilnih vedenj, ne pa samo naštevati opisov. 
Zgleduje se lahko po posameznih zaposlenih, ki nadpovprečno dobro obvladajo kakšno 
delovno področje. Nadrejeni mora svojega podrejenega poznati. Zaposleni ocenjuje svoje 
kompetence s štirimi ocenami. Zavedati se mora, da ocena nezadostna kompetenca ne vodi k 
negativnemu obravnavanju nadrejenega. Ocena naj opozarja katera, so tista področja, ki 
potrebujejo potrebno usposabljanje in izobraževanje. Ocena visoka kompetenca kaže, da je 
mogoč prenos potrebnega (tihega) znanja med zaposlenimi. 
 
Scania CV AB v svojem sistemu zagotavljanja kompetenc uporablja še eno orodje: 
samoocenjevanje (angleško Self Assesment Tool).  V posebnem formularju (slika 25 ) se 
ocenjuje omenjeno področje z namenom doseči visoko kakovost in uspešnost celotnega 
poslovanja evropsko priznanje za poslovno odličnost fundacije (angleško European 
foundation for Qulity - EFQM model). Omenjeni način vodi celotno podjetje do kakovosti in 
odličnosti poslovanja. Na omenjeni formular oziroma zastavljena vprašanja bi morala 
odgovarjati tudi Scania E.A.R.. Odgovor morajo dati vodje in ravnatelji, cilj je izboljšanje 
področja in celotnega poslovanja v smeri poslovne odličnosti.  
 
Slika 25: Samoocenjevanje 
 

 
 
Vir: Competence Development, 2004, str. 22. 
 
Z vzpostavitvijo sistema zagotavljanja potrebnih kompetenc zaposlenih in skupin in njegovo  
vključenostjo v cilje poslovanja podjetje zlahka načrtuje izobraževanja in usposabljanja. Na 
podlagi vzpostavljenega kataloga kompetenc natančno določa kritična področja in potrebna 
znanja za prihodnost. Poleg katalogov kompetenc je potrebno zagotoviti ustrezno 
ravnateljevanje in vodenje, določiti ključne pozicije in zanje sprejeti načrt razvoja. 
Vzpostavljen sistem podjetju omogoči načrtovanje zaposlovanja. Pomembno je, da se uvedejo 
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letni razgovori med nadrejenimi in podrejenimi. Ti so namenjeni nenehnemu razvoju 
zaposlenih. 
 
5.7.2. Uvedba letnih razgovorov in vzpostavitev individualnega načrta razvoja 
 
Pri letnem razgovoru se uporabljajo kompetence z namenom večanja delovne uspešnosti. 
Omogočijo odgovore na vprašanja, katera vedenja, lastnosti, vrednote in prepričanja lahko 
zaposleni uresničijo. Omogočajo odgovor na vprašanje, kaj se od zaposlenih pričakuje 
(naloge, cilji, rezultati in vloge). 
 
Scania CV AB v svojih oddelkih in enotah uporablja redne letne razgovore oziroma sestanke 
načrtovanja in razvoja zaposlenih. Uporabljajo svojo metodo in način sestanka. Po pogovorih 
s posamezniki, zaposlenimi v matičnem podjetju, se ta razgovor redno opravlja, zato bi 
predlagala, da se tudi v Scanii E.A.R. uvede tak letni razgovor. Le-ta je ključni element 
razvoja zaposlenih in za ravnanje njihove delovne uspešnosti. Gre za načrtno delo vodij s 
svojimi podrejenimi delavci, razgovor je usmerjen v njihovo strokovno izpopolnjevanje. 
Vpeljava takega razgovora zajema tri pomembne ravni: razvoj kadrov in karierni razvoj, 
upravljanje delovne uspešnosti in načrtovanje dela ter spremljanje rezultatov. Vodje morajo 
biti usposobljeni za vodenje teh razgovorov. Pripravljeni morajo biti na izvedbo, imeti morajo 
določeno avtoriteto. Letni razgovor mora biti strukturiran. Določiti se morajo nerešeni 
problemi, postaviti razvojni načrti in predlogi sprememb. Letni razgovor se mora izvajati 
učinkovito. Organiziran mora biti časovno, potreben je ustrezen pristop, komunikacija, 
motiviranje. Sledi analiza s pripravljenim formularjem, priprava poročila in analiza 
uspešnosti.  
 
Scania E.A.R. mora pri uvedbi letnih razgovorov v podjetju zagotoviti usposobljene vodje za 
samostojno in profesionalno vodenje ter ocenjevanje zaposlenih. Priprava uvedbe razgovorov 
mora biti sprejeta pri vodstvu podjetja. Razviti se morajo cilji, strategije in vizija združbe na 
ravni celotnega podjetja in posameznih oddelkov. Omenila sem, da morajo biti oblikovane 
kompetence za vodje in podrejene zaposlene po delovnih mestih. Na podlagi tega se lahko 
začne ocenjevanje zaposlenih po kriterijih delovne uspešnosti (pregled nalog, rezultatov dela, 
dogovori o prihodnjih rezultatih dela).  
 
Pri uvedbi letnih razgovorov v podjetje predlagam zgledovanje po korporacijski metodi in 
načinu. Namen razgovora je opredelitev individualnih ciljev in rezultatov posameznika in 
oddelka, zaposlenemu mora omogočiti vpliv na svojo delovno situacijo in razvoj. Razgovor 
mora oceniti delovno uspešnost, razvojni potencial in potrebe, vzpostaviti odnos ali ga 
razjasniti med nadrejenim in podrejenim, vodji pa omogočiti doseči jasnost v razvoju skupine. 
 
Letni razgovor o načrtovanju in razvoju dela je sestavljen iz pregleda preteklega dela, 
določitve razvoja v prihodnosti z osredotočenjem na delovno situacijo zaposlenega. Rezultat 
je načrt konkretnih ciljev in rezultatov v smeri operacijskega razvoja in razvoja veščin ter 
sposobnosti posameznika. Vodje so odgovorni za vodenje letnih razgovorov, ki morajo biti 
konstruktivni in pravilno pripravljeni, dati morajo tudi pričakovane rezultate. Zaposleni 
morajo biti pripravljeni sodelovati pri njih. Letni razgovori so lahko po posameznih oddelkih 
organizirani tudi večkrat letno, kar je odvisno od potreb.  
 
Pred samim razgovorom mora vodja zaposlenim predstaviti njegov namen in cilje ter 
pomembnost. Področja razgovora so: prejšnji razgovor, cilji, opis dela, sodelovanje, 
informacije, učinkovitost pri delu, odgovornost, povratne informacije in nadaljnji razvoj 
(tabela 5). Pri razgovoru je nujno dobiti pozitivne in negativne povratne informacije. 
Zaposleni morajo biti motivirani, vodje ne smejo delovati kot terapevti. Cilj je izboljšanje 
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situacije v prihodnje, ne pa kaznovanje za nazaj. Postavitev načrta razvoja je več kot le 
trening. Predlaga se lahko rotacija dela, projektno delo ali druge naloge, kar končno vodi do 
večjega zadovoljstva zaposlenih.  
 
Tabela 5: Področja razgovora 
 
Področje  Podrobnosti 
Prejšnji razgovor Kaj je bilo dobro, slabo? Sledenje 

pričakovanjem. Katere obljube so bile 
izpolnjene?  

Cilji  Kaj so cilji podjetja, kako na to gleda 
zaposleni, kako  naj vpliva? Kateri cilji so 
izbrani za zaposlenega? Obstajajo podcilji? 
Kako naj se cilji izpolnijo? 

Opis dela Opis dela danes. Kaj deluje dobro, kaj slabo? 
Kaj zaposleni meni o svojih nalogah? Naj se 
delovne naloge razširijo, zožijo? Katere 
naloge naj se spremenijo, razvijajo? 

Sodelovanje  Kakšno je sodelovanje med zaposlenimi? Kaj 
naj se izboljša? Kakšno je sodelovanje z 
drugimi skupinami? Kaj naj se spremeni ali 
razvija? 

Informacije  Kako zaposleni vidi tok informacij v 
podjetju? Kakšen tip informacij manjka? 
Kako zaposleni informira sodelavce? Kako 
naj se področje razvija? Kako zaposleni 
informira nadrejenega? Kaj naj se izboljša? 

Učinkovitost  Kaj učinkovitost pomeni zaposlenemu, kaj 
nadrejenemu? Kako zaposleni gleda na svojo 
učinkovitost? Kaj jo preprečuje? Kako lahko 
nanjo zaposleni vpliva, kaj lahko prispeva 
nadrejeni? 

Odgovornost Kako zaposleni prevzema odgovornost? Kako 
na to gleda nadrejeni? Ima zaposleni 
avtoriteto? Kaj lahko stori nadrejeni? 

Povratne informacije Kaj je močno področje zaposlenega? Kaj 
lahko stori podjetje? Katera področja naj 
zaposleni razvija, katera so šibka? 

Razvoj Kaj zaposleni želi? Kakšen razvoj je 
potreben, usposabljanje? Kateri cilji so 
postavljeni? 

 
Vir: Planning and Development Session, 2003, str.7-9. 
 
Načrt razvoja pa se mora slediti skozi celo leto in se po potrebi prilagajati (tabela 6). Pri 
postavitvi načrta razvoja zaposlenega je potrebno določiti operativne delovne cilje 
zaposlenega na določenem delovnem mestu. Zadolžitve morajo biti jasno vsebinsko in 
časovno opredeljene. Periodično pregledovanje dela zaposlenega, doseganje načrtovanega in 
razgovor z njim vodi v popravke samega načrta razvoja z namenom povečati njegovo 
uspešnost in uspešnost poslovanja celotnega podjetja. 
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Tabela 6: Individualni načrt razvoja 
 
Operativni delovni cilji 
 
Datum                    Zaposleni                            Nadrejeni                            Oddelek 
Zadnji letni razgovor                                         Osnovna izobrazba 

 
Načrtovane aktivnosti za doseganje ciljev individualnega razvoja 
 
Nove zadolžitve 
 

Časovni načrt Realizacija 

   
   
Rotacija del-drugi 
oddelki 
 

Časovni načrt Realizacija 

   
   
Koraki usposabljanja 
 

Časovni načrt Realizacija 

   
   
Druge aktivnosti 
 

Časovni načrt Realizacija 

   
   

 
Kraj in datum 
 

Kraj in datum 

Zaposleni 
 

Nadrejeni 

 
Datum popravka Podpis Datum popravka Podpis 
Datum popravka Podpis Datum popravka Podpis 

 
Vir: Planing and Development Session, 2003, str. 14. 
 
5.7.3. Vzpostavitev ravnanja z znanjem in sposobnostmi zaposlenih 
 
Če se združba na novo srečuje z ravnanjem z znanjem, je potrebno preveriti združbo, oddelek 
in samega sebe glede ravnanja z znanjem. V primeru podjetja Scania E.A.R. se lahko splošno 
seznanjanje z znanjem izvede z uvodnim seminarjem. Zaposlene se seznani o ravnanju z 
znanjem. Predstavi se probleme vezane na poslovanje podjetja in pomembnost ravnanja z 
znanjem. Temu sledi razvoj načrta za pristop k ravnanju znanja. Vodstvo naj izbere 
posameznika ali skupino, ki ima ključno znanje in način, kako naj se to znanje deli znotraj 
oddelka, skupine ali podjetja. Pregledati je potrebno vplive, ki jih ima prost pretok znanja 
med zaposlenimi na združbo, preveri naj se proces učenja, poiščejo naj se situacije, kjer bi 
ravnanje z znanjem podjetju prihranilo čas in denar.  
 
Podjetje naj se na začetku osredotoči na nekaj vprašanj, kasneje naj rešuje ostale probleme. 
Ravnanje z znanjem prinese izboljšave in analizo problemov. Problemi morajo biti 

 59



obravnavani s strani znanja, raziskati je potrebno procese, ki nanje vplivajo. Za opravljanje 
vsake delovne naloge je potrebno določiti potrebne sposobnosti in znanja. Podjetje naj uvede 
zemljevide znanja na enak način, kot je to v poprodaji, z vpisom vseh zaposlenih, s položaji in 
opravljenimi dodatnimi usposabljanji in izobraževanji. Ugotovitev odstopanj med sedanjim in 
željenim znanjem in sposobnostmi narekuje potrebna izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih. Potrebno je razščistiti potrebe izobraževanja: katere kompetence naj se 
pridobijo, potreben čas, kaj so pričakovane koristi, kdo so zaposleni ipd.. Ko se izobraževanja 
izvedejo, je potrebno znanje meriti in implementirati ter preveriti prispevek k uspešnosti 
poslovanja. Vse našteto omogoča doseganje ciljev podjetja, za kar pa je potrebna motivacija 
in znanje. 
 
Zaposleni v podjetju se morajo zavedati, katera znanja jim primanjkujejo, morajo jih 
obnavljati in vzdrževati lastne zmožnosti. Zavedajo se lahko, če natančno vedo, kaj se od njih 
zahteva, podlaga je sistem zagotavljanja potrebnih kompetenc. Ko bo ravnanje z znanjem 
določeno, se mora nekdo s tem področjem ukvarjati in imeti podporo ravnateljstva. 
Omogočen bo prenos znanja v združbi, kar pa je odvisno od pravilne komunikacije. Sledi 
uvedba v organizacijsko strukturo in kulturo združbe. Cilji se vgradijo v strategijo. Ravnanje 
z znanjem mora biti sprejeto, vzdrževati ga je treba na dolgi rok, treba ga je meriti in 
kontrolirati.  
 
Potrebno znanje za opravljanje določene delovne naloge pa lahko reflektira v pomanjkanju 
kompetenc na določenem delovnem področju. Po mojem mnenju je potrebno natančno 
določiti, katere kompetence se zahtevajo, vzpostaviti se mora sistem razvoja kompetenc, 
določiti področja, kjer je znanje pomanjkljivo. V primeru, da korporacija ne zagotavlja 
različnih načinov izobraževanj in usposabljanj se podjetje lahko posluži zunanjih institucij 
(ravnanje z javnostmi, trženje, komunikacija in ostali praktični programi usposabljanja).  
 
Pomembno je tudi prenašanje znanja znotraj multinacionalke, ki združuje strokovnjake na 
različnih področjih. Organiziranih je veliko izobraževanj in usposabljanj na različnih 
področjih, prenos pridobljenega znanja pa je po moji oceni premajhen. Zaposleni, ki se 
kakorkoli izobražujejo in usposabljajo, morajo biti motivirani za prenos znanja na sodelavce. 
Sodelovanje vseh trgovcev v regiji bi bilo lahko glede prenosa znanja na višji ravni. Že sama 
delitev izkušenj in ugotavljanje problemov lahko vodita do področij s pomanjkanjem znanja. 
Organiziranje oddelčnih sestankov, pregled problemov in iskanja rešitev pomagajo najti 
področje, kjer ni potrebnega znanja. Z natančno opredeljeno strategijo podjetje natančno ve, 
kakšna znanja so in bodo potrebna. Razvije se lahko načrt zagotavljanja potrebnega znanja, 
veščih in sposobnih zaposlenih, ki so motivirani in predani ter primerno nagrajeni. S 
postavitvijo strategije podjetje natančno ve, kakšne zaposlene potrebuje in lahko vzpostavi 
politiko zaposlovanja in ravnanja z zmožnostmi zaposlenih. Strateški cilj podjetja mora biti 
dvig znanja in  ravni usposobljenosti, kar podjetje lahko meri s kazalniki in ugotavlja z 
letnimi razgovori.  
 
V tabeli 7 predlagam kazalnike s ciljem dviga znanja in zadovoljstva zaposlenih. Raven 
usposobljenosti in znanja se lahko meri s številom ur usposabljanja na zaposlenega v 
določenem obdobju. Znanje se tudi meri s formalno doseženo stopnjo izobrazbe. 
Zadovoljstvo se v podjetju ugotavlja z letnimi razgovori, za motiviranost predlagam finančni 
kazalnik, in sicer izračun povprečne plače v podjetju in primerjam s povprečjem v RS (za 
Scanio E.A.R. velja trgovinska kolektivna pogodba). 
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Tabela 7: Predlog kazalnikov z vidika učenja in rasti 
 
Strateška usmerjenost Kazalniki Opis 
Usposobljenost Praktično usposabljanje  Število usposabljanj na 

zaposlenega 
Zadovoljstvo Zadovoljstvo na delovnem 

mestu 
Letni razgovor 

Znanje Formalna izobrazba in 
praktično izobraževanje 

Izobrazbena struktura in  
število ur izobraževanja na 
zaposlenega 

Motivacija Povprečna plača Primerjava s povprečjem v RS 
 
Spremljanje področja vodi do izboljšanja opisanega področja in izpolnjevanje strateških ciljev 
podjetja. To obljublja vzpostavitev politike ravnanja z zmožnostmi zaposlenih v regiji in 
omogoča njen razvoj in širitev. 
 
 
6. ZAKLJUČEK 
 
Razmere v poslovnem svetu od podjetij zahtevajo prilagajanje, hitro reagiranje in doseganje 
kakovosti in odličnosti celotnega poslovanja. Omenjeno podjetja dosegajo s pomočjo 
kompetentnih, izobraženih in usposobljenih zaposlenih, ki so na delovnem mestu zadovoljni 
in predani ter podjetju lojalni. S svojim znanjem in sposobnostmi pomenijo vir konkurenčne 
prednosti podjetja. Vse povedano velja tudi za velika globalna in multinacionalna podjetja, 
katerih pomen v svetu narašča. Ravnanje z zmožnostmi zaposlenih pa se razlikuje, če 
primerjamo ravnanje v globalnem ali nacionalnem okviru. V trendu globalizacije je tudi 
Slovenija, na njenem območju je prisotnih veliko multinacionalnih podjetij in eno izmed njih 
je švedsko podjetje Scania CV AB, proizvajalec tovornjakov, ladijskih in industrijskih 
motorjev ter avtobusov. Zaposlovanje v multinacionalnih podjetjih je za zaposlene izziv in 
hkrati priložnost povečevanja izkušenj in znanja. 
 
Scania E.A.R. je hčerinsko podjetje Scanie CV AB in deluje kot poslovna enota in uvoznik ter 
distributer za trgovce v regiji. Z dokumenti je zavezano k delovanju po načelih matičnega 
podjetja. Ustanovitev podjetja pa je unikatna v organizaciji skupine Scania. V zadnjem času 
se podobna podjetja ustanavljajo v Evropi in Aziji, kaže se tudi trend povezovanja hčerinskih 
podjetij (ali vsaj delov njihovega poslovanja v smeri poenostavitve poslovanja in 
zmanjševanja stroškov operacij in režijskih služb). 
 
Globalno podjetje se zaveda pomena ravnanja zaposlenih, njihovega znanja in usposobljenosti 
ter zadovoljstva. Matično podjetje je razvilo sisteme izobraževanja in usposabljanja svojih 
zaposlenih. Sodelujejo z univerzami in zunanjimi strokovnjaki. Postavili so sistem 
zagotavljanja kompetenc, merijo raven doseženega znanja in z metodami določajo področja, 
kjer je potrebno dodatno usposabljanje zaposlenih. Politika ravnanja z zmožnostmi zaposlenih 
je tesno povezana s strategijo podjetja. Določene sisteme je podjetje uvedlo tudi v hčerinskih 
podjetjih, obstajajo pa področja, kjer tega ni. 
 
V organizaciji Scanie E.A.R. je dobro uvedeno izobraževanje in usposabljanje na področju 
poprodaje, manj v prodaji, trženju itd.. Prav tako podjetje nima uvedenega sistema 
zagotavljanja kompetenc in merjenja znanja ter sposobnosti zaposlenih. Posamezni zaposleni 
v hčerinskih podjetjih nimajo načrtov razvoja kariere, znanja ali izkušenj in veščin. Menim, 
da to za poslovanje multinacionalke ni dobro. Težko je postaviti univerzalen sistem ravnanja z 
zmožnostmi zaposlenih če vemo, da obstajajo kulturne različnosti ipd.. Prenos politike 
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ravnanja z zmožnostmi zaposlenih brez potrebnih prilagoditev in upoštevanja lokalnih, 
nacionalnih, kulturnih in drugih posebnosti ni mogoč in smiselen.  
 
Globalno podjetje deluje praktično po celem svetu, sooča se z različnostmi kultur in s tem 
povezanimi komunikacijskimi problemi. Matično podjetje poskuša področje na korporacijski 
ravni urejati s politikami, z usmeritvami in izobraževanji zaposlenih. V hčerinskih podjetjih je 
omenjeno prepuščeno ravnanju glavnega ravnatelja. Njegova odgovornost na tem področju je 
velika in vprašanje je, koliko so posamezni med njimi uspešni in seveda zavzeti. 
 
Razmerja in odnosi so urejeni pogodbeno, s politikami podjetja in z ostalimi dokumenti. 
Korporacija poudarja pomen kakovosti, pomen posameznika in kupcev ter vse našteto zahteva 
od hčerinskih podjetij. Določena orodja in metode je v hčerinska podjetja uspešno prenesla, 
določena področja so prepuščena urejanju hčerinskih podjetij. Po mojem menju to ni razumna 
rešitev, saj podjetja druga področja velikokrat zanemarjajo. Ravnanje z zmožnostmi 
zaposlenih je vsekakor eno izmed teh področij. Pomanjkanje izobraževanj in usposabljanj, 
merjenje zadovoljstva zaposlenih z namenom njihovega razvoja, pravilno delegiranje nalog in 
še bi lahko naštevala. Scania E.A.R. na primer sploh nima oddelka ali zadolžene osebe za 
kadrovska vprašanja in rešitve. Scania E.A.R. in vsa trgovska podjetja v regiji so dosledno 
zavezana k izpolnjevanju priporočil matičnega podjetja. Omenjeno področje pa je ohlapneje 
urejeno in zato imajo vsa omenjena podjetja na tem področju odlično priložnost in možnost 
organizacije v skladu s poslovno strategijo in postavljenimi cilji združbe. Zavedati se morajo 
pomena zaposlenih. Menim, da bi moralo matično podjetje zahtevati uvedbo ravnanja z 
zmožnostmi zaposlenih v vseh hčerinskih podjetjih in jih dosledno nadzorovati ter usmerjati. 
Z nadzorom se meri napredek in določa področja, katerim se mora posvetiti večjo pozornost. 
  
V praktičnem delu specialističnega dela predlagam uvedbo ravnanja z zmožnostmi zaposlenih 
v povezavi s strategijo podjetja v Scanii E.A.R.. Matično podjetje posebnih sistemov ravnanja 
ne zahteva, zato lahko Scania E.A.R. področje prilagodi svojim potrebam in poslovnemu 
okolju ter kulturi, kjer deluje. Predlagam vzpostavitev ravnanja z znanjem, uvedbo kazalcev, 
ki merijo strateško usmeritev v dvig ravni znanja in usposobljenosti svojih zaposlenih v smeri 
učečega se podjetja. Model kompetenc omogoča usmerjanje zaposlenih, ugotavljanje 
pomanjkljivosti in izboljšave. Zemljevidi znanja določajo področja, kjer je potrebno dodatno 
usposabljanje. Omenjeno vodi k vzpostavitvi individualnih in kariernih načrtov v smeri 
večjega zadovoljstva zaposlenih. Določijo  se tudi prednosti in pomanjkljivosti z namenom 
doseganja poslovne odličnosti podjetja. Podjetje lahko uporablja tudi drugačne načine 
izobraževanja, lokalne seminarje in treninge v primeru, da ugotovi kakršnokoli pomanjkanje 
kompetenc posameznih zaposlenih. 
 
Predlagana rešitev mora najprej dobiti podporo pri vodstvu podjetja, naslednji korak je 
predstavitev predlaganega zaposlenim. Po uspešni uvedbi rešitve se lahko sistem prenese na 
trgovska in servisna podjetja v regiji, kar je prilagojeno lokalnemu poslovnemu okolju in 
kulturi ter strateški usmeritvi. Naloga ni hitro izvedljiva, zahteva veliko naporov in analiz, 
najverjetneje sodelovanje zunanjih strokovnjakov. Pomembno je vključevanje vseh 
zaposlenih v proces. Scania E.A.R. mora biti pazljiva pri uvajanju modela tudi v vsa ostala 
podjetja v regiji. Menim, da ni mogoče le enostavno preslikati modela v Scanio Bolgarija ali 
Scanio Srbija. Smiselno bi bilo za pomoč zaprositi tudi matično podjetje. 
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Priloga 1: Produkcijske in prodajne enote 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interna predstavitev podjetja Scania CV AB 
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Priloga 2: Svet Scanie CV AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Produkcijske enote    
             
            Servisne točke                   
 
 
Vir: Interna predstavitev predsednice Korporacijskih odnosov 
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Priloga 3: Največji trgi podjetja in prodaja prizvodov v odstotkih za leto  2005 
 
 
 
 
 
 

   Največji trgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Afrika, Azija in 
     Oceanija 16% 

     Centralna in vzhodna  
     Evropa 10% 

     Južna Amerika 16% 

Vzhodna Evropa 58% 
 
 
 
 
    Prodajni program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Rabljena vozila 12% 

Avtobusi 9% 

Tovornjaki 58% 

Ladijski motorji1% 

Servis 14% 

Avtobusi 9% 

  
 

  
Vir: Scania in Brief, 2005, str 4. 
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Priloga 4: Struktura odločanja v Scanii CV AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sestanek finančnega odbora  
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Izvršilni odbor 

Sestanek finančnega odbora Sestanek finančnega odbora 

Sestanek korporacijskega IT-ja 

Sestanek za razvoj blagovne znamke 

Sestanek o trgu in kupcih 

   Sestanek načrtovanja proizvodov 

Odbor za globalno proizvodnjo in nabavo

Sestanek za kakovost proizvodov 

Sestanek za portfelj proizvodov 

Sestanek za razvoj portfelja proizvodov Odbor posvetovalnih svetov 

  

Vir: How Scania is Managed, 2005, str. 28. 
 
 
Priloga 5: Vplivni dejavniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Training Management, 2005, str. 4. 
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Priloga 6: Čez funkcijsko in paralelno delo (PD metoda po korakih) 
 
 

 

 

 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 9. 
 
 
 
Priloga 7: Standardizirane metode dela 
 
 

 
 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 15. 
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Priloga 8: Standardizirane metoda dela pri sprejemanju odločitev 
 
 
 

 
 
 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 16. 
 
 
Priloga 9: Razvoj proizvoda 
 
 

 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 16. 
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Priloga 10: Sodelovanje linijskega in projektnega ravnatelja 
 

 
 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 18. 
 
 
Priloga 11: Proces odločanja 
 

 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 19. 
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Priloga 12: Koraki odločanja 
 
 

 
 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 20. 
 
 
Priloga: 13: Tržna predstavitev projekta 
 
 

 
 

Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004, str. 23. 
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Priloga 14: Projekt tržne predstavitve 
 
 

 
 
Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004,  str. 29. 

 
 
 

Priloga 15: Standardizirane metode dela Q-tima 
 
 

 
 

Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004,  str. 34. 
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Priloga 16: Standardizirane metode del M in H-tima 
 
 

 
 
 

Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004,  str. 35. 
 
 
 

Priloga 17: Časovni roki 
 
 

 

 
 

Vir: The PD guide- for Scania's  Product Development, 2004,  str. 38. 
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Priloga 18: Angleško slovenski slovar uporabljenih besed 
 
A 
 
Administration - upravljanje 
Activity - aktivnost 
Assembly - sestavljanje 
Analysis - analiza 
Annual report - letno poročilo 
 
B 
 
Balanced Scorecard - uravnoteženi sistem kazalnikov 
Brand - blagovna znamka 
Behaviour - vedenje 
 
C 
 
Chief Executive Officer - izvršilni direktor 
Competence - kompetenca 
Communication - komunikacija 
Coordination - koordinacija 
Cooperation - sodelovanje 
Core competences - kompetence združbe 
Core value - glavne vrednote 
Corporate - korporacijsko 
Council - svet 
Culture - kultura 
Culture of organization - kultura združbe 
Customer - kupec 
Cross functional work - med oddelčno delo 
 
D 
 
Decision structure - struktura odločanja 
Development - razvoj 
 
E 
 
E-learning - e-učenje 
Environment policy - okoljska politika 
Employee - zaposlenec 
Executive Board - izvršilni odbor 
Explicit knowledge - eksplicitno znanje 
 
F 
 
Franchise - franšiza 
Follow up - sledenje, spremljanje 
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G 
 
Globalization - globalizacija 
Group - skupina 
Group management - ravnateljstvo skupine 
Governance - upravljanje 
 
H 
 
Holistic view - celovit pogled 
Human Resource Management - ravnanje z zmožnostmi zaposlenih 
Hybrid structure - hibridna struktura 
 
I 
 
Individual - posameznik 
Intellectual - intelektualno 
Implicit knowledge - implicitno znanje 
 
J 
 
Just in time - v pravem trenutku, pravočasno, natančno 
Job rotation ratio - količnik rotiranja dela 
 
K 
 
Knowledge worker - znanjski delavec 
Knowledge gap analysis - analiza področij pomanjkanja znanja 
 
L 
 
Learning organization - učeča se združba 
Leadership - vodenje 
Lean organization - vitka združba 
 
M 
 
Manager –-ravnatelj, manager, ravnalec 
Map - zemljevid 
Matrix - matrike 
Mass production - masovna proizvodnja 
Method - metoda 
Mission - poslanstvo, misija 
Multinational company - multinacionalno podjetje 
 
N 
 
Network training - mrežno izobraževanje 
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O 
 
Organizational structure - organizacijska struktura 
Outsorcing - zunanje izvajanje dejavnosti 
 
P 
 
Parallel work - vzporedno delo 
PD method - metoda proizvodnega razvoja 
Production unit - proizvodna enota 
Production - proizvodnja 
Principles - načela 
Policy - politika 
 
R 
 
Research and development - raziskave in razvoj 
Recruitment - zaposlovanje 
Reverse culture shock - obratni kulturni šok 
 
 
S 
 
Scania Corpoarte Identity - Scaniina korporacijska identiteta 
Service unit - servisna enota 
Strategy - strategija 
 
T 
 
Tacit knowledge - tiho znanje 
Team - tim 
Team work - timsko delo 
Tool - orodje 
Training - usposabljanje, izobraževanje 
Train the Trainer - izobraževanje inštruktorjev 
Traditional - tradicionalno 
 
V 
 
Vision - vizija 
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Priloga 19. Razlaga uporabljenih kratic 
 
CEO - Chief Executive Officer (Predsednik izvršilnega odbora) 
DOS -Dealer Operating Standard (Operacijski standardi trgovca) 
EAR - East Adriatic Region (Vzhodno-jadranska regija) 
EU - European Union (Evropska skupnost) 
EFQM - European foundation for Quality (Evropsko priznanje za poslovno odličnost fundacije) 
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Splošni sporazum o carinah in trgovini) 
HRD - Human Resource Department (Oddelek za ravnanje z zmožnostmi zaposlenih) 
HRM - Human Resource Management (Ravnanje z zmožnostmi ljudi pri delu) 
ISO - The International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za    
           standardizacijo) 
MBTI - Myers-Briggs tip Indicator 
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development (Organizacija za   
               gospodarsko sodelovanje in razvoj) 
PD Method - Product Development Method (Metoda razvoja proizvoda) 
PEP - Personnel Exhance program (Program izmenjave) 
PSPN - Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
RS - Republika Slovenija 
SWOT - Strength, Weakness, Opportunity, Threats (slovenski prevod je PSPN) 
TMS - Training Management System (Sistem ravnanja usposabljanja) 
WHO -World Health Organization (Svetovna zdravstvena organizacija) 
WTO -World Trade Organization (Svetovna trgovinska organizacija) 
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