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UVOD 
 
Gospodarstvo se neprestano razvija. Če se ozremo v preteklost, vidimo, da so ljudje včasih 
delali le zase, kar so potrebovali. Pozneje so ugotovili, da lahko proizvajajo v večjih 
količinah tudi za druge, začeli so se združevati in skupaj proizvajati. Velik korak naprej je 
pomenilo spoznanje, da naredijo veliko več, če si delo, povezano z enim izdelkom, 
razdelijo. Mislim seveda na tehnično delitev dela. 
 
Tehnična delitev dela pomeni, da so v podjetju celotno nalogo razdelili na več delov in te 
dele členili še naprej na manjše dele – vse do najmanjših mogočih, a še smiselnih delnih 
nalog podjetja. Delne naloge so nato smiselno povezali v skupine delovnih nalog. Če so šli, 
denimo, v tako skrajnost, da so po delitvi dela dobili le posamezne gibe, so del gibov 
povezali v delno delovno nalogo. Delne naloge so nazadnje še dodelili posameznim 
delavcem, da so jih izvedli. 
 
Tehnična delitev dela je prinesla veliko prednosti: skrajšal se je čas, potreben za 
proizvodnjo posamezne enote izdelka; delavci so se specializirali le za en del celotne 
naloge podjetja, zato so bili pri delu uspešnejši; posamezni delavec je potreboval veliko 
manj časa, da se je priučil za neko specializirano delo in še bi lahko naštevali. 
 
A tako tehnično razdeljeno delo ni povzročilo delovanja v pravkar opisani pozitivni smeri 
kar samo od sebe. Razdeljene delne naloge je bilo treba med seboj povezati tako, da so se 
ujemale po času, količini in drugih pomembnih prvinah. Tako se je razvila koordinacija ali 
usklajevanje tehnično razdeljenega dela. Podjetje, ki je izvedlo delitev dela, je delovalo 
uspešno le, če je bila koordinacija razdeljenega dela učinkovita. 
 
Sčasoma je postalo jasno, da koordinacija tehnično razdeljenega dela ni dovolj. Poslovanje 
podjetja je usmerjeno k ciljem, ki so zastavljeni in naj bi jih dosegli. Na problem naletimo, 
ko se vprašamo, kateremu cilju slediti. Podjetje si zada družbeno-ekonomski temeljni cilj 
(lahko jih je več), ki naj bi zagotavljal, če se uresniči, uspešno delovanje podjetja. Na ravni 
organizacijskih enot obstajajo drugačni cilji, saj se nanašajo na posamezno enoto in njeno 
nalogo. Oddelki si zadajo svoje, oddelčne cilje, posamezniki v podjetju pa si izoblikujejo 
individualne. Vprašamo se torej, kako lahko potemtakem podjetje sploh deluje. Odgovor se 
skriva v uspešni koordinaciji ciljev. Te je treba med seboj uskladiti tako, da so 
organizacijski cilji podrejeni temeljnemu, mu ne nasprotujejo, oblikovani so tako, da 
zahtevajo delovanje v isti smeri kot temeljni cilj. Enako velja za oddelčne cilje, ki so 
podrejeni ciljem organizacijskih enot, in za individualne, podrejene oddelčnim. 
 
Nadalje ugotovimo tudi, da se s tehnično delitvijo dela (ko dodelimo različne delne 
delovne naloge posameznikom) vzpostavijo razmerja in strukture delovnih mest, oddelkov 
in organizacijskih enot, prav tako pa tudi razmerja in strukture nosilcev nalog. Tudi ta 
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razmerja in strukture je treba med seboj usklajevati, če želimo, da bo naše podjetje 
uspešno. 
 
V tej diplomski nalogi želim čim bolj podrobno prikazati, kako je tehnična delitev dela 
privedla do koordinacije, kako poteka usklajevanje tehnično razdeljenega dela, ciljev, 
interesov ter razmerij in struktur, kakšne so značilnosti usklajevanja. Nadalje želim 
prikazati, kako je koordinacijo predstavil Henry Mintzberg in nazadnje, katere načine 
koordinacije poznamo.  
 
V prvem poglavju namenjam pozornost tehnični delitvi dela, njenemu nastanku, skušala 
bom prikazati različne opredelitve tehnične delitve dela in izpostaviti najboljšo. Pri tem ne 
smeta manjkati niti opis prednosti, ki jih prinaša, niti njene posledice. 
 
Drugo poglavje namenjam koordinaciji. Najprej skušam ugotoviti, ali je le-ta sploh 
potrebna, nato sledi še pregled, kako jo razumejo in opredeljujejo različni avtorji. Njihove 
opredelitve bom zaokrožila z opredelitvijo koordinacije po Filipu Lipovcu. V nadaljevanju 
prikazujem še razvoj koordinacije in v sklopu tega koordinacijo tehnično razdeljenega 
dela, ciljev, interesov ter razmerij in struktur. 
 
Henry Mintzberg je s svojimi preučevanji pomembno pripomogel k teoretičnim 
spoznanjem o organizaciji. Tretje poglavje tako namenjam njegovim dognanjem, 
povezanim z organizacijo in koordinacijo. 
 
V zadnjem, četrtem poglavju prikazujem vpliv konfliktov na koordinacijo in različne 
načine izvajanja koordinacije. Začenjam s prostovoljno in direktivno koordinacijo in 
nadaljujem z dvema pomembnima podzvrstema slednje – s hierarhično koordinacijo in 
koordinacijo z dokumentacijo. Poglavje sklenem z namerno in neformalno koordinacijo, 
seveda na koncu podajam še svoje sklepne misli. 
 
 

1 TEHNIČNA DELITEV DELA 

1.1 Opredelitev tehnične delitve dela 

Vsako živo bitje se nagonsko bori za preživetje in kakovostno življenje. Ljudje se od 
drugih živih bitij razlikujemo po tem, da nas poleg nagona usmerja tudi zavestno in 
namerno razmišljanje ter delovanje v tej smeri. V življenju se neprestano spoprijemamo z 
različnimi težavami, jih, ko nastanejo ali pa menimo, da bodo šele nastale, preučujemo in 
iščemo rešitve zanje. Tako delovanje običajno poteka kot delo – delovanje posameznikov 
je usmerjeno k odpravljanju ali preprečevanju težav (Možina et al., 2002, str. 48–49). 
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Karl Marx je opredelil delo kot »proces med človekom in naravo, v katerem človek z 
gibanjem svojih organov izmenjuje z naravo naravne snovi v obliko, ki je uporabna za 
njegovo življenje, in to menjavo uravnava in kontrolira. Za človeško delo je značilno, da si 
človek že preden začne delati izoblikuje v svoji glavi predstavo, ki jo potem v delovnem 
procesu uresniči kot rezultat dela« (Lipovec, 1987, str. 71). 
 
Delovni proces si lahko predstavljamo kot skupek manjših delnih procesov, ki bi jih lahko 
teoretično razčlenili celo na gibe posameznih organov telesa. A to počnemo redko, saj 
posamezni gibi trajajo različno dolgo, poleg tega bi porabili več časa za prehajanje med 
delavci kot za posamezne gibe. A več povezanih gibov sestavlja opravke ali opravila, ki jih 
je smotrno preučevati (Rozman, 2000, str. 74). 
 
Delovni proces torej razčlenimo na posamezne delne procese, ki jih je treba dodeliti 
različnim posameznikom, da jih izpeljejo. Teh procesov ne opravljajo istočasno in tako se 
delni procesi osamosvojijo. V tem primeru govorimo o delitvi dela, in sicer gre za 
družbeno delitev dela, če se jo izvede v družbi in za tehnično delitev dela, če jo izvedejo v 
podjetju ali združbi (Lipovec, 1987, str. 72). 
 
Osredotočila se bom seveda na tehnično delitev dela, saj je tako razdeljeno delo v podjetju 
tisto, ki ga je treba neprestano povezovati in ob tem usklajevati posamezne delne delovne 
naloge, če hoče podjetje doseči skupno nalogo in zadani cilj. Koordinacija se je razvila s 
tehnično delitvijo dela, zato bo le-ta podlaga nadaljnjega preučevanja. 
 
 »Tehnična delitev dela je razčlenitev enotnega delovnega procesa na sestavne delne 
procese in dodelitev teh procesov v izvedbo različnim ljudem v isti združbi ali podjetju« 
(Lipovec, 1987, str. 72). 
 
Tehnična delitev dela je proces, ki poteka v treh fazah (Lipovec, 1987, str. 71–80): 
1. Faza razčlenjevanja ali analize dela: v tej fazi na miselni ravni razčlenjujemo procese 

dela ali poslovanja v opravke, s čimer dobimo tehnično strukturo; a na tej stopnji še ni 
razmerij med ljudmi. 

2. Faza oddelčenja: opravke je treba povezati v delovne naloge, ki so različno 
kompleksne. Oblikovati je treba delovna mesta in jim nato dodeliti delovne naloge. 
Sledi povezovanje delovnih mest v oddelke ter na koncu še povezovanje oddelkov v 
podjetje. Tako imamo tehnično strukturo, a tudi tu še ni razmerij med ljudmi. 

3. Faza dodeljevanja delovnih nalog: delovne naloge razdelimo osebju – tako je na tej 
stopnji izpeljana tehnična delitev dela. Tako se oblikuje organizacijska struktura, 
razmerja med posamezniki v njej pa so določena le tehnično. 

 
Terence Hutchison je po Williamu Pettyju opredelil tehnično delitev dela kot: »Vsak 
proizvodni proces je razdeljen na največje možno število delov, s čimer delo vsakega 
posameznega delavca postane lahko in enostavno; na primer: če pri izdelavi ure en delavec 
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izdeluje kolesca, drugi vzmeti, tretji številčnice in četrti ohišja, potem je taka ura boljša in 
cenejša, kot če bi moral vse delo opraviti en sam delavec« (Sušjan, 1994, str. 3). Rudi 
Rozman pa pravi, da je »specializacija ali tehnična delitev dela stopnja delitve skupne 
delovne naloge na posamezne delovne naloge« (Rozman, 2000, str. 26). 
 
Vidimo lahko, da so si opredelitve tehnične delitve dela med seboj zelo podobne, vseeno 
pa je opredelitev Filipa Lipovca, če jo primerjamo z opredelitvama Williama Pettyja in 
Rudija Rozmana, najbolj podrobna. Poleg osnove – razčlenitve delovnega procesa na 
posamezne delne procese – namreč dodaja še dodelitev teh delnih procesov posameznikom 
v podjetju. S tem se pravzaprav tehnična delitev dela dokončno izvede. 
 

1.2 Razlogi in prednosti tehnične delitve dela 

Tehnično delitev dela smo torej opredelili. Zdaj se nam postavlja vprašanje, kaj nam ta 
delitev dela sploh prinaša – ali se, denimo, izboljša produktivnost dela, ali porabimo manj 
časa za en izdelek, ali potrebujemo v proizvodnji po delitvi dela več ali manj delavcev in 
podobno. Različni avtorji omenjajo večinoma le pozitivne posledice tehnične delitve dela. 
 
Že Adam Smith je jasno prikazal prednosti delitve dela na posamezne delne procese s 
primerom podjetja, ki izdeluje bucike. Opisal je, kako je bil proces izdelave bucik 
razdeljen na več delov (vlečenje, ravnanje in rezanje žice na primerne dolžine, ostrenje 
konice, namestitev glavice in pakiranje končnega izdelka), ki so jih opravljali različni 
posamezniki, specializirani za posamezno opravilo. Rezultat tako razdeljenega dela je bilo 
mnogokrat več proizvedenih bucik kot če bi vsak posameznik, vpleten v delovni proces, 
izvedel vse navedene faze sam (Milgrom, Roberts, 1992, str. 25). 
 
Razlogov za delitev dela je več. Adam Smith je poudarjal predvsem večjo učinkovitost. 
Vzroki za tako povečanje so, kot pravi sam, večja spretnost delavcev, saj ti opravljajo le po 
eno preprosto operacijo, ki se neprestano ponavlja; prihranek časa, ki je posledica tega, ker 
delavcu ni treba prehajati z enega opravila na drugo; in mehanizacija dela. Z delitvijo dela 
se namreč razvijajo novi stroji, zaradi katerih postane delo lažje in hitrejše ter tako 
omogočajo posameznemu delavcu opravljati delo več ljudi (Lipovec, 1987, str. 76). 
 
Charles Babbage je naštete razloge razčlenil ter jim dodal nove. Pravi, da se prihrani veliko 
časa tudi zato, ker ga potrebujemo manj za priučitev specializiranemu opravilu kot obrti. 
Pri tem se porabi tudi manj materiala, potrebnega za priučitev opravila. Pri času vidi 
prihranek še v tem, da ni treba zamenjevati orodja zaradi prehajanja z enega opravila na 
drugo. Na koncu dodaja prihranek podjetnika, ki ga je ta deležen, če razdeli delo – le tako 
lahko kupi prav tako delovno silo, kot jo potrebuje. Joseph Litterer vsemu naštetemu 
dodaja še dva vzroka: pravi, da se število delovnih faz za izdelavo izdelka zmanjša, saj jih 
zdaj delamo za več izdelkov in ne za vsakega posameznega, ter da se čas za izdelavo 
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posameznega izdelka skrajša zaradi možnosti pokrivanja delovnih faz. Omeniti pa je treba 
še en razlog za delitev dela – boljšo kakovost izdelka in bolj izenačeno kakovost 
posameznih kosov zaradi manjšega števila individualnih vplivov, ki delujejo nanjo 
(Lipovec, 1987, str. 76–77). 
 
Razlogi za delitev dela, ki jih lahko razumemo tudi kot prednosti razdeljenega dela, se 
uresničijo le, če so izpolnjeni naslednji pogoji (Lipovec, 1987, str. 77–79): 
1. Zadosten obseg poslovanja podjetja: ob izpolnitvi tega pogoja se pojavi možnost večje 

specializacije, povprečni stroški so manjši, povsem lahko izrabimo dosežke znanosti in 
najpopolnejšo tehnologijo, zaposlimo lahko najboljše osebje ter izrabimo vse njihove 
sposobnosti; imamo tudi možnost, učinkovito razširjati trg.  

2. Stabilnost vseh dejavnikov in prvin dela: če se spremenijo obseg dela, tehnologija, 
količina surovin in materiala ali njihova kakovost, zaposlenost in navzočnost delavcev 
na delovnih mestih ali pa produkcijski program ter vrste izdelkov, nastanejo težave, ki 
se odražajo v spremembi organizacije dela. To privede tudi do odvečne delovne sile, ki 
ni specializirana za nova dela, ter povečanih stroškov zaradi najemanja nove, bolj 
kvalificirane delovne sile. 

3. Učinkovita koordinacija razdeljenega dela: kadar je delo razdeljeno podrobneje, so 
posamezne delovne naloge bolj medsebojno odvisne. Zato je treba vložiti več truda za 
skladen potek posameznih procesov in njihovo povezovanje v delovni proces. 

 
Od vsakega podjetja posebej je odvisno, ali izpolnjuje naštete pogoje. Če katerega od njih 
ne izpolnjuje, je bolje, da ne izvede tehnične delitve dela. V nasprotnem primeru lahko 
namreč začne poslovati slabše ali celo propade. Še posebno pomemben se mi zdi zadnji 
omenjeni pogoj, saj je jasno, da podjetje, ki ga ne izpolnjuje in izvede tehnično delitev 
dela, ne bo uspešno. Razčlenjene delovne naloge morajo biti med seboj povezane tako, da 
bo poslovanje podjetja potekalo tekoče, drugače lahko pride do različnih zastojev v 
delovnem procesu: nekateri delavci, denimo, delajo bolj malo, drugi preveč, zato lahko 
prihaja med njimi do konfliktov, kar zamaje temelje podjetja. Da bo tehnična delitev dela 
smiselna in bo prinašala prej omenjene prednosti, morajo biti izpolnjeni vsi trije pogoji. 
 

1.3 Posledice tehnične delitve dela 

Pri tehnični delitvi dela gre za to, da posamezno delovno nalogo podjetja razčlenimo na 
delne naloge. Te členimo še na manjše, manj kompleksne naloge in te še naprej na kar se 
da preproste delovne naloge (seveda kolikor je smiselno). Vsako tako preprosto delovno 
nalogo dodelimo posameznemu delavcu in tako do konca izpeljemo delitev dela. 
 
Taka delitev dela prinaša več posledic. Nekatere delovne naloge lahko razčlenimo zelo 
podrobno, druge manj. Tako so ene obsežnejše od drugih, poleg tega so posamezne naloge 
za nekatere posameznike prezahtevne, za druge prelahke. Zato moramo biti pozorni, komu 
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dodelimo posamezno delno delovno nalogo. Predvsem moramo biti pozorni na to, ali je 
posameznik sposoben sprejemati zahtevano odgovornost, ali se ji bo skušal ogniti in jo 
prenesti na druge. 
 
Ko dodeljujemo posamezne delne delovne naloge delavcem, se moramo zavedati, da so 
predvsem podrobnejše naloge zelo enolične. To se začne pri delavcih kmalu izražati kot 
hitra utrujenost, so tudi vedno manj zainteresirani za delo. Za navedeno težavo je treba je 
najti rešitev: naloge, denimo, lahko razširimo, jih menjamo med delavci (tako da 
posameznik ne opravlja v svojem delovnem obdobju le ene), lahko jih tudi obogatimo, 
tako da zajamemo vanje še del načrtovanja in kontroliranja. 
 
Posamezniki, ki bodo nosili večjo odgovornost in jim bodo dodeljene obsežnejše in 
zahtevnejše naloge, bodo nadrejeni nosilcem podrobnejših delovnih nalog. Tako se bo 
vzpostavila hierarhija v razmerjih med posamezniki, kar si lahko vizualno predstavljamo. 
Na vrhu so nadrejeni, pod njimi podrejeni. Slednjih je več, saj je veliko več tudi 
podrobnejših delovnih nalog kot kompleksnih, katerih nosilci so nadrejeni. 
 
Obstajajo še druge posledice tehnične delitve dela. Filip Lipovec med drugim razlaga, da 
specializirano delo poveča odvisnost delavca od podjetja, saj je vedno bolj vezan na svoje 
specializirano opravilo. Če se delitev dela spremeni, postane delavec negotov glede svoje 
prihodnje zaposlitve v tem podjetju, kajti lahko se zgodi, da njegova posebna spretnost ne 
bo več potrebna. Avtor pa opozarja tudi na to, da bolj, kot je delo razdeljeno, teže je 
usklajevati podrobne delovne naloge v skupno nalogo podjetja. Pojavijo se lahko celo tako 
velike težave pri usklajevanju, da prednosti, ki jih prinaša tehnična delitev dela, izginejo 
(Lipovec, 1987, str. 83–84). 
 
Seveda si v vsakem podjetju želijo, da bi bilo negativnih posledic tehnične delitve dela čim 
manj, a to je težko doseči. Razdeljeno delo je treba usklajevati, da bo prineslo ustrezne in 
želene rezultate. V nadaljevanju bom zato najprej utemeljila, zakaj je koordinacija nujna. 
Sledi njena opredelitev in razvoj, na koncu pa bom namenila pozornost še različnim 
načinom koordinacije.  
 
 

2 KOORDINACIJA 

2.1 Nujnost koordinacije 

Tehnično razdeljeno delo samo po sebi nima nobenega pomena. Vsako posamezno 
delovno nalogo dodelimo delavcem, a s tem se naše delo ne konča. Posamezne delovne 
naloge je treba med seboj usklajevati po obliki in času, po delavcih, delovnih pripravah in 
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drugem. To pomeni, da morajo, denimo, biti delavci, ki opravljajo zaporedne delovne 
naloge, med seboj usklajeni tako, da bodo v nekem času vsi opravili približno enako 
količino dela (prvi delavec, na primer, izreže v eni uri iz blaga deset krojev za hlače, drugi 
delavec medtem zašije deset levih hlačnic, tretji deset desnih…). Če izvedba posamezne 
delovne naloge zahteva dvakrat več časa kot prejšnja, le-to opravljata dva delavca. 
 
Tako povezovanje tehnično razdeljenega dela imenujemo koordinacija. Brez nje naj 
tehnična delitev sploh ne bi bila mogoča, pravi Filip Lipovec. Trdi tudi, da podjetje ne bi 
moglo obstajati brez koordinacije, saj delo, ki bi ga razdelili v procesu tehnične delitve 
dela, ne bi bilo ponovno povezano v skupno nalogo podjetja. Zaradi navedenega naj bi 
organizacija nastala šele s koordinacijo (Lipovec, 1987, str. 124). 
 
Kako zelo potrebna je koordinacija v posameznem podjetju, je odvisno od stopnje 
razlikovanja ciljev članov podjetja in od tega, kako se člani dopolnjujejo med seboj pri 
doseganju skupnega cilja delovanja. Tako mišljenje lahko prenesemo tudi na oddelke, ki so 
nastali s tehnično delitvijo dela. Glede na to, kakšna je soodvisnost med oddelki, lahko 
ocenimo, kako zelo potrebna je koordinacija v podjetju. Ločimo lahko pet oblik 
soodvisnosti med oddelki (Lipovec, 1987, str. 128): 
1. Naloga oddelka ni odvisna od nalog drugih oddelkov: v tem primeru oddelek običajno 

ne potrebuje pomoči drugih oddelkov za izvedbo svoje naloge, zato je potrebne le malo 
koordinacije (tak primer najdemo redko). 

2. Naloge podjetja so podobne ali enake, vendar se seštevajo v skupno nalogo podjetja: 
če eden izmed oddelkov svoje naloge ne izvede v celoti, je skupna naloga izvedena 
slabše; zato je potrebne več koordinacije kot v prvem primeru. 

3. Naloge posameznih oddelkov so medsebojno neodvisne, a skupna naloga ne more biti 
uresničena, če posamezni oddelek svoje naloge ne izvede do konca: vsak oddelek sicer 
lahko povsem samostojno izvede svojo nalogo, a mora biti le-ta v celoti izvedena. Tako 
je tu potrebne še več koordinacije, saj so oddelki že zelo soodvisni glede svojih nalog. 

4. Oddelki so glede svojih nalog med seboj neodvisni, a njihove naloge so odvisne od 
izvedbe naloge enega izmed oddelkov: v tem primeru so oddelki še bolj soodvisni, kar 
zahteva še večjo koordinacijo, hkrati pa določa še njeno vsebino. 

5. Izvedba naloge vsakega oddelka je odvisna od izvedbe naloge vsakega drugega 
oddelka: gre za najbolj splošno obliko odvisnosti med oddelki, koordinacija je v tem 
primeru najbolj potrebna. 

 
Sama tehnična delitev dela in njena izvedba zahtevata v podjetjih koordinacijo. Po drugi 
strani pa so navzoči še drugi vplivi, ki se odražajo v delovanju podjetja in izvedbi njegove 
naloge. Gre za okolje podjetja in za dejavnike, na katere podjetje ne more vplivati. Zaradi 
teh dejavnikov so posamezne naloge izpeljane bolje ali slabše. Ti dejavniki lahko vplivajo 
na izvedbo nalog posameznih oddelkov ali pa vseh. Bolj ko je podjetje odvisno od teh 
dejavnikov oziroma okolja, potrebnejša je koordinacija v podjetju – tako med oddelki kot 
med podjetjem in okoljem. Po drugi strani lahko govorimo o potrebnosti koordinacije tudi 
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v odvisnosti od hitrosti sprememb v okolju, od raznolikosti teh sprememb in od možnosti 
njihovega napovedovanja. Večja hitrost in raznolikost sprememb ter manjše možnosti 
pričakovanja posameznih sprememb narekujejo večjo potrebo po koordinaciji (Lipovec, 
1987, str. 128–129). 
 
O potrebnosti koordinacije govori tudi Sandra Dawson, ki pravi, da postane koordinacija 
izziv v vsaki organizaciji, kjer je zaslediti delitev dela. Tako naj bi bila koordinacija vsaj 
do neke mere navzoča povsod, kjer se proizvaja dobrine in storitve (razen tam, kjer opravi 
ena oseba celotno nalogo od začetka do konca – na primer pri obdelovanju zemlje, izdelavi 
čevljev in podobno). Potreba po koordinaciji se pojavi takoj, ko se vpletejo v naloge še 
drugi posamezniki in ko se naloge in odgovornosti kakor koli razčlenijo. Sandra Dawson 
se sprašuje, kako bi zagotovili usklajenost posameznih delov in kako bi se ognili 
podvajanju dela, če v tem primeru ne bi prišlo do koordinacije. Trdi še, da mora obstajati 
vsaj nekakšen pomen koordinacije, tudi če različni posamezniki in skupine opravljajo 
različna dela, a hkrati sestavljajo celoto (Dawson, 1996, str. 110). 
 

2.2 Opredelitev koordinacije 

Koordinacija tehnično razdeljenega dela v podjetjih je torej nujna. Da bo postalo jasno, kaj 
koordinacija sploh je, jo je treba opredeliti. Različni avtorji razlagajo koordinacijo različno 
– njihove razlage bodo sledile v nadaljevanju, zaokrožila pa jih bom z opredelitvijo 
koordinacije Filipa Lipovca, ki povzema bistva posameznih razlag. 
 
Henry Fayol zajema koordinacijo v ravnalno funkcijo, ki jo tvorijo še predvidevanje, 
organiziranje, ukazovanje in kontroliranje. Koordinacijo razloži ožje in širše. V ožjem 
pomenu naj bi koordinacija pomenila povezovanje, združevanje in usklajevanje vseh 
dejanj in prizadevanj. Širše pa jo razloži kot vzpostavljanje skladij med vsemi dejanji v 
podjetju, zaradi česar podjetje deluje lažje in dosega uspeh. Sicer Henry Fayol koordinacije 
še ne smatra kot temeljno načelo organizacije, zanj je to le bistvena sestavina ravnanja. 
Kljub temu pa je v širši opredelitvi že zajeto usklajevanje stvari in družbenega organizma 
ter oddelkov – sicer le po obsegu, medsebojno ter z njihovimi nalogami, a tu lahko 
najdemo možnost za razumevanje koordinacije kot temeljne sestavine ravnanja, kateri so 
podrejene druge sestavine (Lipovec, 1987, str. 125). 
 
James David Mooney je bil eden izmed prvih teoretikov organizacije, ki je koordinaciji 
prisodil najpomembnejše mesto. Koordinacija je po njegovem mnenju prvo organizacijsko 
načelo in brez nje naj organizacija ne bi bila mogoča. Njegova opredelitev koordinacije je 
naslednja: »Koordinacija je pravilna razporeditev skupnega truda, z namenom, da 
priskrbimo enotnost aktivnosti pri zasledovanju skupnega cilja« (Mooney, 1947, str. 5). 
James David Mooney je koordinacijo skoraj poistovetil z organizacijo, saj naj bi po 
njegovem mnenju načelo koordinacije izražalo vsa druga organizacijska načela. Menil pa 
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je tudi, da mora koordinacija temeljiti na vrhovni oblasti v podjetju, v nasprotnem primeru 
ne bi bilo nobene smeri pri usklajevanju prizadevanj. V Mooneyevi trojni zvezi (oblast – 
cilji – koordinacija) oblast postavlja cilje, glede na katere nato koordinira razdeljeno delo, 
oblast in cilji pa se neposredno izrazijo le v koordinaciji. To lahko pomeni, da so oblast in 
cilji za organizacijo dani ter da je način koordiniranja edini problem organizacije, saj s 
koordinacijo organizacija šele nastaja (Lipovec, 1987, str. 124). 
 
L. P. Alford je sledil taki opredelitvi koordinacije, kot jo je podal James David Mooney. 
Koordinacija zanj pomeni prepletanje dejavnosti v združeno in skladno akcijo. To pomeni, 
da je koordinacija proces, ki zagotavlja, da se izvedejo vse aktivnosti ter da se izdelajo vsi 
izdelki pravočasno, je proces ponovnega povezovanja razdeljenega dela skladno z vnaprej 
določenim načrtom. V nadaljevanju še pravi, da je koordinacija proces, s katerim vodja 
zavestno usmerja akcije vsakega posameznika v izvedbo večje naloge v določenem času. 
L. P. Alford tako oblast Jamesa Davida Mooneya kot temelj koordinacije razvije v osebo – 
vodjo (Lipovec, 1987, str. 125). 
 
Georgeu Terryu predstavlja koordinacija urejeno sinhronizacijo prizadevanj z namenom 
zagotoviti pravi obseg, čas in smer izvedbe, katere rezultat je skladno in združeno 
delovanje, usmerjeno k zadanemu cilju. George Terry še pravi, da je koordinacija domena 
ravnatelja in njegovega načina uresničevanja ciljev ter da je bistvo ravnalskega dela. V 
nadaljevanju sklene, da obsega koordinacija še načrtovanje, organiziranje, kontrolo in 
izvajanje, s čimer je uresničil možnosti, skrite v opredelitvi Henryja Fayola (Lipovec, 
1987, str. 125–126). 
 
James March in Herbert Simon sta opozarjala na razlike med opredelitvijo in razlago 
koordinacije Jamesa Davida Mooneya. Menila sta, da je v primeru, če so vse dejavnosti v 
podjetju vnaprej znane in določene, organizacijska težava koordinacije odpravljena takoj, 
ko te dejavnosti dodelimo posameznim organizacijskim enotam in delovnim mestom. Zato 
sta problem koordinacije razširila s predpostavko, ki je seveda bolj stvarna – in sicer, da 
vse dejavnosti v podjetju niso že vnaprej znane ali pa so odvisne od izida drugih dejavnosti 
ali zunanjih dejavnikov (Lipovec, 1987, str. 126). 
 
Tudi Harold Koontz in Cyrill O'Donell sta podala svojo razlago koordinacije. Najprej sta jo 
opredelila kot koordinacijo interesov ali motivov posameznikov. Menila sta, da je treba 
zaradi ponavadi zelo različnih mnenj o tem, kako uresničiti cilj skupine ali kako uskladiti 
motive posameznikov s cilji skupine, sinhronizirati delovanje posameznikov. Posamezniki 
večkrat kljub zelo podobnim motivom in ciljem vidijo svoje interese različno, kar privede 
do neskladja njihovih dejanj za uresničitev cilja z aktivnostjo drugih. Zato je nujno 
uskladiti cilje in delovanje posameznikov (Lipovec, 1987, str. 127). 
 
Stevan Kukoleča in Živko Kostić navajata še dva razloga za razširitev opredelitve 
koordinacije. Menita, da je sicer treba zagotoviti, da so interesi kolektiva enotni, a da je po 
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drugi strani nujno ohraniti notranje razlike interesov, ki to enotnost podpirajo. Drugi razlog 
vidita v prilagajanju okolja razmerjem v podjetju in obratno, prilagajanje razmerij v 
podjetju okolju. Z organiziranjem kolektiva naj bi vplivali na notranje in zunanje dejavnike 
gospodarjenja podjetja z namenom ustvariti taka razmerja v podjetju, ki bi posredno 
vplivala na gospodarjenje le-tega. Dejavnikom, ki jih ni mogoče prilagoditi tem 
razmerjem, pa prilagajamo sama razmerja v kolektivu. Iz tega sledi, da je treba v 
koordinacijo zajeti usklajevanje razmerij med ljudmi v podjetju tako nasproti sebi kot 
zunanjim dejavnikom (Lipovec, 1987, str. 127). 
 
Navedene opredelitve in razlage koordinacije je treba na tem mestu združiti v eno, ki bo 
povzela vse pomembne prvine in jasno prikazala, kaj koordinacija sploh je. Če torej 
združimo zgoraj navedena razumevanja koordinacije, pridemo do take opredelitve 
koordinacije, kot jo razume Filip Lipovec. 
 
»Koordinacija je 

 povezovanje in prilagajanje razmerij in organizacijskih struktur s ciljem delovanja, z 
okoljem in medsebojno, ter 

 usklajevanje vseh procesov v združbi glede na cilj delovanja po obsegu in času (med 
preteklostjo in sedanjostjo, odvisno od okolja), 

 da bi čim bolj smotrno uresničevali cilj delovanja« (Lipovec, 1987, str. 128). 
 
Prikazala sem, zakaj je koordinacija pomembna in kako so jo razumeli in opredelili različni 
avtorji. Na koncu sem še navedla opredelitev koordinacije po Filipu Lipovcu, ki najbolje 
povzema razumevanja drugih avtorjev. V nadaljevanju bom skušala prikazati, kako se je 
koordinacija razvijala, in sicer od koordinacije tehnične delitve dela, prek koordinacije 
ciljev in interesov in vse do koordinacije razmerij. 
 

2.3 Razvoj koordinacije 

Včasih so menili, da je treba usklajevati le tehnično razdeljeno delo. Zato je najbrž v večini 
literature koordinacija razložena kot usklajevanje tehnično razdeljenega dela. Sčasoma se 
je razsežnost koordinacije razširila vse do usklajevanja razmerij. V nadaljevanju bom 
skušala ta razvoj tudi čim bolj nazorno prikazati.  
 
Pred tem naj še omenim, kaj je po mnenju Rudija Rozmana treba koordinirati. Meni, da je 
koordinacija proces, ki omogoča, da razdeljeno delo povežemo tako, da se bodo posamezni 
deli ujemali drug z drugim v velikosti, času, kraju in drugem. Da dosežemo učinkovito 
koordinacijo, je treba upoštevati tudi cilj, ki smo si ga zadali; zato je koordinacija odvisna 
od predmeta, cilja in koordinatorja (koordinatorjev). Večkrat se formalno koordinirajo cilji 
in interesi namesto nalog. Ne nazadnje pa je treba znotraj organizacije koordinirati tudi 
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razmerja in procese, kot so dolžnost, odgovornost in oblast, in sicer med njimi samimi ter 
med njimi in različnimi člani organizacije (Rozman, 1996, str. 16). 
 

2.3.1 Koordinacija  tehnično razdeljenega dela 

Večina avtorjev razume koordinacijo v smislu tehnično razdeljenega dela. Tako zanje 
koordinacija pomeni usklajevanje različnih dejavnosti zaposlenih, da lahko dosežemo 
skupni cilj podjetja. Razumevanje koordinacije v tem smislu je temeljno. Koordinacija se 
je razvila prav zaradi tehnične delitve dela, saj brez nje razdeljeno delo samo po sebi ne bi 
imelo nikakršnega pomena. 
 
Tehnična delitev dela, ki se jo opravi v podjetju, pomeni, da celotno delovno nalogo 
razčlenimo na več delnih delovnih nalog, le-te členimo še naprej, dokler je seveda 
smiselno. Pozneje jih dodelimo različnim posameznikom v istem podjetju. Te delne 
delovne naloge je treba med seboj usklajevati. 
 
Če vzamemo Adama Smitha, ki je prikazal tehnično delitev dela s primerom proizvodnje 
bucik, si lahko zamislimo, kakšen bi bil rezultat dela, če posamezni delavci, specializirani 
za posamezno nalogo, med seboj ne bi bili usklajeni. Ves njihov čas in napor bi bila 
zaman, če vsak posamezni delavec ne bi opravil svoje naloge v ustreznem obsegu in času 
ter tako, da bi delavec za njim lahko na polizdelku opravil svoje delo in da bi bil nazadnje 
tudi proizveden končen izdelek (Milgrom, Roberts, 1992, str. 25). 
 
Koordinacija v tem smislu torej pomeni združevati in povezovati delne delovne naloge, ki 
so med seboj odvisne in v določenih razmerjih (v tehničnem smislu). Odvisnost delnih 
nalog je večja, čim podrobnejše je delo razdeljeno in čim obsežnejša je skupna naloga. 
Temu primerna bo tako po obsegu kot po zahtevnosti koordinacija razdeljenega dela. 
Povezujejo in združujejo se istovrstne in tudi različne, a medsebojno povezane naloge, in 
sicer v bolj številne ožje – izvedbene naloge ter manj številne širše – usklajevalne naloge 
(Henigman, 1996, str. 10). 
 
Razdeljene delovne naloge se dodeli različnim posameznikom v podjetju. Ti delajo na 
različnih delovnih mestih, zato lahko rečemo, da se delovne naloge izvajajo na različnih 
delovnih mestih. Delovna mesta je treba povezovati v oddelke in širše organizacijske 
enote. Tako dobimo tehnično strukturo delovnih mest, oddelkov in širših organizacijskih 
enot. 
 
Opravljanje delovnih nalog pripada konkretnim osebam, ki jim dodelimo razčlenjene 
delovne naloge. Te osebe bomo smatrali za neosebne, kot dele strojev, saj tu obravnavamo 
koordinacijo razdeljenega dela le s tehničnega vidika. Tako izoblikujemo strukturo 
nosilcev izvedbenih nalog in strukturo nosilcev usklajevalnih nalog, ki sta določeni zgolj 
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tehnično. Prva predstavlja zasnovo izvedbene strukture (konkretizira se, ko posameznikom 
dodelimo naloge), druga pa zasnovo ravnalne strukture in njej podrejenih motivacijske in 
komunikacijske (Henigman, 1996, str. 11). 
 
Usklajevati je treba tudi poslovne funkcije, projekte in poslovne enote, s katerimi je 
določena tehnična struktura podjetja. Določiti je treba raven, na kateri koordinacija poteka. 
Tako gre na eni strani za najpreprostejšo koordinacijo med dvema delavcema na nižji ravni 
podjetja, na drugi strani pa za koordinacijo celotnega poslovanja s strani lastnikov. To sta 
le dve skrajnosti, vmes najdemo veliko ravni, ki se jim prilagaja preprostost ali zapletenost 
koordinacije. Vsebinsko moramo na teh ravneh določiti enake parametre, to je vsebino, 
namen, sredstva, prostor, čas in izvajalca (Gorjan, 2004, str. 14–15). 
 
Na tem mestu bom omenila še način izvajanja koordinacije, kot ga je predstavil Michael 
Armstrong, in pomen načrtovanja koordinacije, kot to vidi E. C. Eyre.  
 
Michael Armstrong trdi, da je koordinacija potrebna, saj morajo biti individualne 
dejavnosti med seboj usklajene. Opredelil je postopek izvajanja koordinacije, ki je 
pomemben za njeno uspešnost in obsega (Armstrong, 1994, str. 88–89): 

 Planiranje: koordinacija naj bi potekala, preden se samo delo začne, zato naj bi bil prvi 
korak koordinacije načrtovanje. Zamisliti in odločiti se moramo o tem, kaj bomo 
naredili in kdaj. V tem procesu razčlenimo skupno nalogo na več manjših zaporednih 
nalog ali povezanih podnalog, sledi izdelava prednostnih nalog in časovne lestvice. 

 Organiziranje: v prvem koraku se torej odločimo, kaj bomo delali, potem pa je treba 
določiti, kdo bo nekaj naredil. Delne delovne naloge dodelimo posameznim 
zaposlenim. Pri tem pazimo, da ne ločimo nalog, ki so med seboj povezane in jih ni 
mogoče jasno razdeliti. Če je mejna linija preveč toga ali ni dovolj jasno opredeljena, 
nam to lahko povzroči koordinacijske težave. Pozorni moramo biti tudi na to, da se ne 
opiramo preveč na formalno organizacijo, opredeljeno v tabelah in priročnikih, saj 
lahko vnesemo v podjetje neprožnost in vzpostavimo komunikacijske ovire, ki so za 
koordinacijo usodne. Zaposleni delujejo skupaj in tako razvijejo sistem socialnih 
razmerij, s čimer prestopijo organizacijske ovire. Neformalne skupine se povežejo v 
mrežo, težijo k samodisciplini, kar omogoči ravnateljem, da lahko namenijo več časa 
načrtovanju, odpravljanju težav in celotnemu nadzoru poslovanja ter da se ne ukvarjajo 
več toliko z nadzorom zaposlenih. 

 Delegiranje: neformalna organizacija resda zelo pripomore k učinkovitosti 
koordinacije, a je delo zaposlenim vseeno treba delegirati. Delegiranje mora potekati 
tako, da bodo zaposleni vedeli, kaj se od njih pričakuje. Zaposleni se morajo tudi 
zavedati, kako pomembna so razmerja med njimi, da dosežejo koordiniran rezultat. Ne 
nazadnje pa se morajo vsi zavedati, na katerih področjih morajo biti usklajeni in kako 
morajo biti usklajeni v času. Ravnatelj mora zaposlenim delegirati posamezne naloge, 
poleg tega jim mora dati tudi nalogo, da med seboj sodelujejo, če želi, da se bodo 
zaposleni avtomatično medsebojno usklajevali. 
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 Komuniciranje: ravnatelj ima pri tem dvojno vlogo: najprej mora znati jasno 
komunicirati z zaposlenimi, obenem pa mora zaposlene spodbujati, da komunicirajo 
tudi med sabo. Ogniti se je treba okoliščinam, ko zaposleni sprašujejo, zakaj se jim 
nečesa ni povedalo ali ko dobijo občutek, da jim nihče ničesar ne pove. 

 Kontrola: dejavnosti in dosežke je treba preverjati, saj lahko le tako odkrijemo napake 
in odstopanja od želenega in ustrezno ukrepamo. Za koordinacijo si je treba 
prizadevati, saj se ne bo zgodila sama od sebe, po drugi strani pa se ne smemo preveč 
vpletati vanjo. Zaposlenim moramo pustiti dovolj svobode, da oblikujejo horizontalna 
razmerja. To bo precej pospešilo koordinacijo, predvsem v primerjavi s togim in 
avtoritativnim nadzorom. 

 
V poteku koordinacije Michaela Armstronga je zaslediti del tehnične delitve dela, in sicer 
so predvsem prvi trije koraki (planiranje, organiziranje in delegiranje) tisti, ki se najbolj 
prekrivajo s tehnično delitvijo dela. Do tega je verjetno prišlo zato, ker je zelo težko ali pa 
celo nemogoče povsem ločiti koordinacijo in tehnično delitev dela. Vzrok je v tem, da je 
treba, če se odločimo za tehnično delitev dela, to razdeljeno delo usklajevati, saj drugače 
sama tehnična delitev dela nima nobenega pomena in ne prinaša nobenih koristi. 
 
Michael Armstrong pravi, da je prvi korak koordinacije planiranje. Tudi E. C. Eyre meni, 
da je treba koordinacijo načrtovati, da bo dobro in pravilno delovala, pri tem pa je treba po 
njegovem mnenju upoštevati več stvari.  
 
Koordinacijo je veliko laže doseči, če je njen namen znan že vnaprej, kot pa če projekt že 
poteka. S projektom mislimo na ustanovitev celotne organizacije ali pa le na majhen del 
celotnega procesa, ki se nanaša na nekaj nalog v podjetju. Če imamo v prihodnje namen 
zgraditi novo tovarno, moramo dejavnosti, ki so povezane s tem, vnaprej uskladiti – tako 
glede datumov kot časa, potrebnega za posamezno delno nalogo. Tako dobimo podlago, na 
temelju katere usklajujemo dejavnosti, povezane s tem projektom (Eyre, 1993, str. 101). 
 
Usklajevati je treba majhne in tudi velike projekte. Če vzamemo kot zgled pošiljanje 
nujnega dela kupcu, zahteva le-to usklajevanje prodajalne, skladišča in oddelka za 
pošiljanje. To moramo prav tako načrtovati, kot če bi šlo za velik projekt, saj drugače 
pošiljka ne bo prišla pravočasno do kupca ali pa se bo na poti celo zgubila (Eyre, 1993, str. 
101). 
 
Da bi dosegli zadani cilj, je ponavadi treba načrtovati od konca proti začetku. Če je 
določen rok, do katerega mora biti projekt končan, načrtujemo od tega datuma nazaj –
preučimo, koliko časa potrebujemo za vsako dejavnost in tako pridemo do datuma, ko 
moramo začeti delati na projektu. Lahko gre za projekt, ki ga je treba opraviti v nekaj urah. 
V tem primeru ne bomo govorili o dnevih in datumih, temveč o urah in minutah (Eyre, 
1993, str. 101). 
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Dejavnostim, ki so glede časa bolj toge, je treba prilagoditi druge dejavnosti, ki so 
prožnejše, da se na koncu projekt sklada z razpoložljivim časom (Eyre, 1993, str. 101). 
 
Pri dejavnostih, ki se ponavljajo, moramo spremljati doseženo z načrtovanim. Le tako 
lahko ugotovimo, ali je bila koordinacija uspešna ali je prišlo do kakršnih koli odstopanj od 
načrta. Če tega ne naredimo, lahko izostane eden ali več sektorjev, koordinacija lahko 
propade, podjetje pa zaide v težave (Eyre, 1993, str, 101). 
 
Smiselno je omeniti še pogled na povezavo med tehnično razdeljenim delom in stroški 
koordinacije, o čemer razpravlja Kirsten Foss. Po njenem mnenju naj stroški koordinacije 
ne bi bili odvisni od načina koordiniranja, kot pravijo mnogi. Trdi, da je treba znotraj 
podjetja usklajevati vedno več nalog, zaradi česar mejni stroški koordinacije naraščajo. 
Podjetja lahko pri tem tekmujejo med sabo v usklajevanju specializiranih nalog in 
vpeljujejo v svoje delovanje vertikalno specializacijo v verigi produkcije. Posledično se 
zmanjšajo celotni stroški koordinacije znotraj podjetja in na trgu. Večina ekonomistov 
predpostavlja, da so stroški koordinacije različnih nalog in obseg specializacije dani, 
medtem ko članek Kirsten Foss ni zasnovan na tej predpostavki (Foss, 2000, str. 2–3).  
 
Razumevanje koordinacije tehnično razdeljenega dela je pravzaprav podlaga za njeno 
nadaljnje, razširjeno razumevanje. V nadaljevanju bom skušala na tej osnovi čim bolj jasno 
prikazati še koordinacijo ciljev in interesov ter koordinacijo razmerij in struktur. V tem 
smislu obravnava koordinacijo veliko manj avtorjev. 
 

2.3.2 Koordinacija  ciljev in interesov 

2.3.2.1 Pomen koordinacije ciljev in interesov 

Pri obravnavi koordinacije je bilo zaenkrat govora le o usklajevanju v tehničnem smislu, 
saj posameznikov, ki smo jim dodelili različno kompleksne razčlenjene delovne naloge, 
nismo obravnavali kot oseb, temveč kot dele strojev. Dejansko pa so kot nosilci delovnih 
nalog konkretni posamezniki. Po eni strani imajo svoje potrebe, cilje in interese, po drugi 
strani pa jim njihov položaj v podjetju določa drugačne cilje in interese. Ne smemo pa 
pozabiti niti na interese in cilje drugih znotraj in zunaj podjetja. 
 
Za smotrno gospodarjenje in uresničevanje ciljev podjetja je treba omenjene različne cilje 
med seboj neprestano povezovati in usklajevati glede na temeljni cilj podjetja. Da bo to 
usklajevanje učinkovito, mora biti temeljni cilj podjetja nadrejen vsem drugim ciljem v 
podjetju. To dosežemo tako, da opredelimo temeljni cilj dovolj splošno, ga izrazimo bolj 
kvalitativno ter usmerimo dolgoročneje. Temeljni cilj je tako vnaprej določen z načinom 
gospodarjenja, bolj podrobno pa ga opredeljujeta upravljanje in ravnanje. Obstoj in razvoj 
podjetja brez usklajenosti vseh ciljev s temeljnim sploh ne bi bil mogoč (Henigman, 1996, 
str. 12). 
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Cilji, podrejeni temeljnemu cilju podjetja, so cilji poslovnih funkcij, oddelkov in 
individualni. Glede na temeljni cilj so opredeljeni natančneje, bolj kvantitativno, usmerjeni 
so bolj kratkoročno. Glavno merilo za usklajevanje ciljev poslovnih funkcij je vedno 
temeljni cilj podjetja. Le-ta upošteva njihovo medsebojno odvisnost in prepletenost, hkrati 
pa zagotavlja usklajevanje kratkoročnih ciljev z dolgoročnim (Henigman, 1996, str. 12–
13). 
 
Če pogledamo podjetje podrobneje, lahko rečemo, da je treba najprej uskladiti cilje 
poslovnih funkcij glede na temeljni cilj podjetja, nato moramo uskladiti med seboj 
oddelčne cilje glede na cilj posamezne poslovne funkcije. Nazadnje sledi usklajevanje 
ciljev posameznikov glede na cilj posameznega oddelka. Le tako bomo dosegli uspešno 
delovanje podjetja. 
 

2.3.2.2 Opredelitev ciljev 

»Cilji so želena prihodnja stanja, ki si jih posamezniki, skupine ali organizacije prizadevajo 
doseči« (Možina, 2002, str. 13). Cilji morajo imeti nekatere lastnosti, da se jih bo lahko 
doseglo: biti morajo razumljivo opredeljeni, konsistentni, dosegljivi, spodbujevalni, 
logični, ne smejo biti prenizki ali previsoki… V podjetju je treba določiti še poti za 
doseganje ciljev ter vzpostaviti povezave med cilji in potmi, drugače bodo cilji ostali 
neuresničeni. 
 
Trenutno poslovanje podjetja, okolje, v katerem podjetje deluje, in prihodnje delovanje 
podjetja so dejavniki, ki določajo, ali bodo cilji dosegljivi ali ne. Podjetja imajo ponavadi 
več ciljev. Ekonomska veda za razliko od organizacijske govori o enem samem temeljnem 
cilju podjetja, ki je vnaprej družbeno-ekonomsko določen. V kapitalističnem gospodarjenju 
je to dobiček. Organizacijska veda na drugi strani razlikuje in določa več ciljev, zato 
dobiček na zdajšnji stopnji družbeno-ekonomskih odnosov ne more biti edini cilj podjetja. 
Dobiček kot cilj mora biti združljiv z nekaterimi drugimi cilji, kot so razvoj, obstoj, 
družbena odgovornost podjetja in stabilnost (Henigman, 1996, str. 13). 
 
Peter Ferdinand Drucker je opredelil osem področij, na katerih je treba nujno določiti cilje, 
saj rezultati teh področij odločilno vplivajo na obstoj in razvoj podjetja. Ta področja so 
(Drucker, 1973, str. 100):  

 položaj na trgu, 
 inovacije, 
 produktivnost, 
 fizični in finančni viri, 
 rentabilnost, 
 storilnost in razvoj ravnalcev, 
 storilnost delavcev in njihova stališča, 
 družbena odgovornost. 
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Na prvih petih področjih naj bi bilo po njegovem mnenju mogoče postaviti kvantitativno 
izražene cilje, na drugih treh pa le kvalitativne cilje, ki temeljijo na vrednotah (Drucker, 
1973, str. 101). 
 
Cilji, oblikovani za teh osem področij, po njegovem mnenju omogočajo, da (Drucker, 
1973, str. 100–101): 

 veliko poslovnih pojavov pojasnimo z malo splošnimi ugotovitvami, 
 te ugotovitve preskusimo v vsakdanji praksi, 
 lahko predvidevamo prihodnje dogodke, 
 ocenimo smiselnost odločitev že ob njihovem nastajanju, 
 omogočimo nosilcem upravljanja in ravnanja analizirati njihove izkušnje ter nato 

zboljševati delovanje. 
 
Številni avtorji razvrščajo cilje po različnih merilih. Glede na ročnost ločijo strateške ali 
dolgoročne cilje, taktične ter operativne ali kratkoročne cilje. Drugi zgled delitve se nanaša 
na zadovoljevanje potreb, pri čemer ločijo primarne in sekundarne cilje. Cilje razlikujejo še 
glede na stopnjo formalizacije, in sicer so tu na eni strani implicitni cilji, na drugi 
eksplicitni. Opredeljujejo tudi cilje podjetja, oddelčne in individualne cilje ter v njihovem 
sklopu še cilje ravnateljev. Slednji so specifični, ponavadi ne sledijo povsem temeljnemu 
cilju podjetja – maksimiranju dobička. Vzrok je treba iskati v tem, da zdaj vsaj v srednje 
velikih in velikih podjetjih lastniki nimajo več tako velikega vpliva na upravljanje podjetja. 
Profesionalni ravnatelji v veliki meri prevzemajo upravljanje in ravnanje podjetja, 
postavljajo pa si še druge cilje. Mednje lahko štejemo, denimo, zadovoljiv dobiček, več 
oblasti, večji ugled, lastne koristi in drugo. Ne glede na merilo razvrščanja, morajo biti cilji 
pozneje med seboj usklajeni (Henigman, 1996, str. 14). 
 
Omenim naj še delitev ciljev, ki jo za potrebe načrtovanja, brez katerega usklajevanje 
sploh ni mogoče, predlaga Rudi Rozman (Rozman, 1993, str. 123): 

 temeljni cilj poslovanja, 
 vizija podjetja, 
 poslanstvo podjetja, 
 okvirni cilji, 
 podrobni cilji. 

 
Različna podjetja opredeljujejo in si zadajajo različne cilje. Najpogosteje pa verjetno v 
podjetjih zasledimo temeljni cilj, kateremu so podrejeni drugi cilji (oddelčni, 
individualni…). V podjetjih, v katerih načrtujejo dolgoročno, zasledimo še strateške cilje. 
Zmeraj več podjetij si zadaja kot cilj tudi svojo vizijo in poslanstvo, a dobre vizije in 
poslanstva ne zasledimo zelo pogosto. Če nista dobro in podjetju ter okoliščinam ustrezno 
postavljena, s svojo vsebino ne moreta uspešno usmerjati zaposlenih pri delovanju. 
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2.3.2.3 Prikaz koordinacije ciljev s piramido ciljev 

Vse cilje in interese je mogoče uskladiti na več načinov. Osredotočila se bom na prikaz 
koordinacije ciljev s piramido ciljev. Piramida ciljev je sestavljena iz štirih delov. Na vrhu 
imamo temeljni cilj, ki mu sledijo taktični in oddelčni, na dnu so individualni cilji. Kot je 
razvidno s spodnje slike (Slika 1 na str. 17), poteka v smeri navzgor oblikovanje 
motivacijske strukture, navzdol pa načrtovanje.  
 
Motivacijska struktura se oblikuje tako, da se individualni cilji povezujejo in usklajujejo 
navzgor v oddelčne cilje, ti v taktične, taktični cilji pa v temeljni cilj. Tako oblikovani 
motivacijski strukturi pravimo namerna motivacijska struktura. Namenjena je vrhovnemu 
ravnateljstvu in mu omogoča učinkovito usklajevati individualne in oddelčne cilje s 
taktičnimi in temeljnim ciljem. Ravnateljstvo lahko to dosega z nagradami, delegiranjem, 
napredovanjem, razdeljevanjem nalog, z izbiro osebja in podobnim. Nujno pa je, da je 
vsem jasno, kako bodo z uresničevanjem temeljnega cilja v zadostni meri zadostili tudi 
svojim ciljem (Henigman, 1996, str. 15). 
 
 
Slika 1: Piramida ciljev 
 

 
Vir: Lipovec, 1987, str. 261. 
 
Planiranje poteka v obratni smeri tako, da predstavlja plan sredstev za doseganje 
temeljnega cilja hkrati celoto vseh taktičnih ciljev. Tako se pomikamo v piramidi navzdol 
do plana sredstev za doseganje oddelčnih ciljev. Le-ta zajema vse individualne cilje in je 
obenem plan nagrad (Lipovec, 1987, str. 261). 
 
Obstajajo še drugi načini usklajevanja ciljev. Danijel Pučko, na primer, navaja dva načina 
usklajevanja dolgoročnih planskih ciljev: integralnega in inkrementalnega. Pri prvem gre 
za to, da najprej izoblikujemo nekaj ciljev celotnega poslovanja, na temelju katerih se nato 
vprašamo, kaj in kako moramo delati, da jih bomo dosegli. Drugi način, torej 
inkrementalni, je v nekem smislu prav nasproten. Najprej oblikujemo delne planske cilje 
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po posameznih poslovnih in funkcijskih področjih, na njihovi osnovi pa skušamo izdelati 
zbirne plane (Pučko, 1999, str. 166–167). 
 

2.3.3 Koordinacija  razmerij in struktur 

Sprva celotno nalogo podjetja razdelimo na delne delovne naloge, ki jih dodelimo 
nosilcem na posameznih delovnih mestih, bolj kompleksne naloge pa dodelimo 
posameznim nosilcem v oddelkih in organizacijskih enotah. Na eni strani tako dobimo 
razmerja in strukturo delovnih mest, oddelkov in organizacijskih enot, na drugi pa razmerja 
in strukturo nosilcev preprostih in kompleksnih nalog, ki je določena tehnično. Tehnična 
struktura mora biti prilagojena drugim organizacijskim strukturam. Preden preidemo 
podrobneje na koordinacijo razmerij in struktur, moramo opredeliti organizacijo, iz katere 
bomo v nadaljevanju izhajali. 
 
»Organizacija je sestav medsebojnih razmerij med ljudmi (ki s to povezavo v strukturo 
postanejo člani s tem nastale združbe), ki zagotavlja obstoj in posebne značilnosti s tem 
omogočeni združbi ljudi ter smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja 
združbe« (Lipovec, 1987, str. 35). 
 
Po tej definiciji organizacije je torej le-ta sestav razmerij, ki zagotavlja obstoj neke 
združbe. Ker je vsak sestav mogoče zreducirati zgolj na eno razmerje, mora koordinacija 
potekati (Lipovec, 1987, str. 292–293): 
1. v vsakem enovitem razmerju med obema funkcijama; vsako razmerje zahteva svojo 

obliko koordinacije, ki jo določajo določila razmerja; 
2. med več enovitimi razmerji v sestavljenem razmerju; 
3. med razmerji v sestavu razmerij, torej v strukturi. 
 
V organizaciji podjetja so se izoblikovala tri temeljna organizacijska razmerja ali funkcije: 

 funkcija upravljanja ali upravljalna funkcija, 
 funkcija ravnanja ali ravnalna funkcija, 
 funkcija izvajanja ali izvedbena funkcija. 

 
Vse ljudi v podjetju razvrstimo v naštete tri osnovne funkcijske skupine glede na njihovo 
vlogo ter na razmerja z drugimi ljudmi. Vsaka funkcija je v nekem temeljnem 
organizacijskem razmerju in strukturi z drugima dvema ter s celoto. Gre za upravljalno, 
ravnalno in izvedbeno strukturo. 
 
Izvedbeno strukturo dobimo, ko dodelimo tehnično razčlenjene naloge posameznikom v 
podjetju. Tehnična struktura se namreč tako prelevi v izvedbeno. Tehnična struktura 
predstavlja naravno osnovo tudi upravljalni in ravnalni organizacijski strukturi, ki slonita 
na oblasti. S tem ko si ti dve strukturi prilagajata različne zvrsti tehničnih struktur in jih 
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usklajujeta, si zagotavljata oblikovanje izvedbenih struktur, ki sta si jih zamislili, ter s tem 
smotrno poslovanje podjetja (Henigman, 1996, str. 17). 
 
Upravljalna struktura se je razvila iz funkcije upravljanja zaradi združevanja vedno večjega 
števila lastnikov sredstev za delo. Ti lastniki so v sklopu svoje lastnine nosilci funkcije 
upravljanja (Henigman, 1996, str. 17). Funkcija upravljanja je funkcija lastnika ali 
lastnikov podjetja, z načinom gospodarjenja in z obliko lastnine je že vnaprej družbeno-
ekonomsko določena. Lastniki morajo v sklopu svoje funkcije poskrbeti za to, da se bodo 
drugi posamezniki, ki imajo druge funkcije, obnašali tako, da bodo interesi lastnikov 
zaščiteni. Zagotoviti morajo, da bodo njihova medsebojna razmerja takšna, da bodo 
ustrezala osnovnim interesom lastnikov ter da bo celotno poslovanje potekalo v skladu z 
interesi lastnikov. Funkcija upravljanja je tako opredeljena kot razmerje z drugimi ljudmi v 
podjetju. Če tega razmerja ni, ni niti upravljanja (Lipovec, 1987, str. 47). 
 
Upravljalna struktura dandanes sestoji najprej iz medsebojnih razmerij in struktur 
posameznikov, ki so člani v organih upravljanja, nato iz razmerij in struktur med temi 
posamezniki in samimi organi, pa tudi iz razmerij in struktur med organi upravljanja. 
Zagotavljati mora osnovno funkcijo upravljanja, kar opravlja s pomočjo ravnalne strukture. 
Upravljalna struktura delegira skupno nalogo podjetja ravnalni strukturi, zato se je ta 
razvila vzporedno z razvojem upravljalne strukture. Razvila se je iz funkcije ravnanja. 
Upravljalna struktura na ta način usmerja usklajevanje tako, da se uresničujejo družbeno-
ekonomsko določeni cilji gospodarjenja. Meja med eno in drugo strukturo je zdaj močno 
zamegljena (Henigman, 1996, str. 17). 
 
Ravnanje in struktura ravnanja bosta najbolj razumljiva, če podam opredelitev ravnanja po 
Filipu Lipovcu (Lipovec, 1987, str. 136–137): 
»Ravnanje je organizacijska funkcija in proces, 

 ki omogoča, da – zaradi tehnične delitve dela – ločene operacije posameznih izvajalcev 
ostanejo člen enotnega procesa uresničevanja cilja gospodarjenja (tehnična določenost 
ravnanja), 

 ki vso svojo nalogo in oblast za izvedbo te naloge prejema od upravljanja, katerega 
izvršilni in zaupniški organ je (družbena določenost ravnanja), in 

 ki to svojo nalogo izvaja s pomočjo drugih ljudi v procesu planiranja, delegiranja, 
uresničevanja, koordiniranja in kontroliranja, začetem v upravljanju (procesna 
določenost ravnanja).« 

 
Nosilec ravnalne funkcije je ravnatelj. Njegova zadolžitev zajema celotno nalogo podjetja, 
ki jo dobi od upravljanja. Da bo svoje delo lahko opravil, dobi tudi potrebno oblast, hkrati 
pa prevzame vso odgovornost za izvršitev naloge. Ravnatelj opravlja svojo nalogo s 
pomočjo drugih, podrejenih posameznikov, na katere med delegiranjem ali pooblaščanjem 
prenaša del svojih dolžnosti, odgovornosti in oblasti. Iz tehnične strukture izvirajo 
dolžnosti, iz motivacijske odgovornost, oblast, ki je osnova ravnalne strukture, pa je prejeta 
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od upravljanja. Dolžnost, odgovornost in oblast so med seboj povezane. Odnos med njimi 
mora biti praviloma v razmerju, in sicer naj bi obsegu dolžnosti ustrezal obseg 
odgovornosti in obsegu teh dveh obseg oblasti (Lipovec, 1987, str. 150). 
 
Ravnatelj celotne naloge podjetja ne more opraviti sam, zato posamezne dele te naloge 
skupaj z odgovornostjo za njihovo izvršitev in z nalogi ustrezno oblastjo prenaša na svoje 
podrejene. Temu procesu pravimo delegiranje. Ravnatelju neposredno podrejeni dobljene 
delne naloge lahko še naprej razčlenijo in del njih dodelijo, seveda zopet z odgovornostjo 
za njihovo izvršitev in z nalogi ustrezno oblastjo, svojim podrejenim. Tako nastanejo 
razmerja med podrejenimi in nadrejenimi, ki jih imenujemo hierarhija. Povezavo teh 
razmerij lahko imenujemo tudi hierarhična lestvica, saj so razmerja med podrejenimi in 
nadrejenimi natančno določena, vsako razmerje pa tvori razločno stopničko v tej povezavi 
(Lipovec, 1987, str. 151). 
 
Hierarhična lestvica ima na vrhu najvišjega ravnatelja in poteka navpično navzdol do 
zadnjega izvajalca. Zato štejemo tudi stopnje v tej lestvici od zgoraj navzdol. Vsaka 
stopnja ima svoje pristojnosti ali kompetence. S stališča kompetentnosti pa štejemo 
hierarhične stopnje od spodaj navzgor in jih imenujemo instance. Instance so delovna 
mesta s popolno pristojnostjo, to je s pravico do odločanja in ukazovanja. V procesu 
delegiranja se na podrejene prenaša tudi odgovornost za izvedbo prenesene dolžnosti, 
vendar nadrejeni še vedno ostane odgovoren za izpolnitev celotne naloge, ki jo ima. Tako 
nastaja v procesu delegiranja veriga odgovornosti. Z oblikovanjem takšne hierarhične 
lestvice, kjer je vsaka naslednja stopnja lestvice podrejena prejšnji, se v osnovi izoblikuje 
struktura ravnalne funkcije (Lipovec, 1987, str. 150–151). 
 
Ravnalna struktura ima vertikalno in horizontalno razsežnost. Vertikalna razsežnost se 
izoblikuje s hierarhično lestvico, horizontalno razsežnost pa predstavlja število podrejenih 
instanc eni nadrejeni. Horizontalno razsežnost imenujemo tudi kontrolni razpon. Z njim se 
hierarhična lestvica ravnalne strukture preoblikuje v hierarhično piramido. Če je kontrolni 
razpon širok, nam to predstavlja decentralizirano ravnanje. Večji del oblasti se delegira 
nižjim ravnem, ki se morajo zaradi tega med seboj usklajevati v zelo velikem obsegu. 
Imamo pa lahko tudi ozek kontrolni razpon, kjer gre za centralizirano ravnanje. Večji del 
oblasti je tu skoncentriran v vrhu piramide. V tem primeru se večina usklajevanja opravi s 
posredovanjem nadrejene ravni (Henigman, 1996, str. 18). 
 
Vsak posameznik v podjetju dobi določen del celotne delovne naloge, ki ga mora opraviti, 
hkrati s tem pa prevzema odgovornost za njegovo izvršitev. Da bo svoje delo lahko 
opravil, dobi tudi oblast, primerno nalogi. Vsakemu posamezniku določajo mesto v 
hierarhiji podjetja njegova dolžnost, odgovornost in oblast. Tem trem kategorijam je treba 
dodati še komuniciranje (mesto v komuniciranju). Vse kategorije morajo biti med seboj v 
določenem razmerju, torej usklajene. Usklajevanje teh kategorij imenujemo vodoravno 
usklajevanje. Obsegu dolžnosti, ki jih dobi posameznik, mora ustrezati obseg 
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odgovornosti. Če posameznik namreč ne bi v celoti odgovarjal za izvedbo svoje dolžnosti, 
te najverjetneje ne bi opravil dovolj dobro, ker ne bi občutil posledic za neopravljeno ali 
slabo opravljeno delo. Da bo lahko posameznik svojo dolžnost opravil, potrebuje tudi 
oblast, ki mu omogoča, da odloča, ukrepa in ukazuje. Daje mu pravico, da od drugih 
zahteva, naj izvršijo ukaze. Oblast je povezana tudi z odgovornostjo, saj mora imeti 
posameznik oblast za uporabo virov, da doseže določene rezultate. Navpično usklajevanje 
pa po drugi strani pomeni, da morajo biti dolžnosti na vseh ravneh med seboj usklajene v 
času, v prostoru in z okoljem. 
 
Z vidika usklajevanja organizacijskih struktur je najprej pomembno, da so usklajene vse 
preproste organizacijske strukture. Tako, denimo, različne zvrsti ravnalnih struktur 
zahtevajo različno usklajenost preprostih struktur, saj vsaka izmed njih na drugačen način 
zagotavlja smotrnost poslovanja podjetja. Ko spreminjamo posamezne zvrsti ravnalne 
strukture, pa moramo le-te nato usklajevati in prilagajati v sklopu formalne med seboj in s 
cilji delovanja. Ne smemo pa pozabiti še na usklajenost vsega naštetega s situacijskimi 
spremenljivkami (Henigman, 1996, str. 18–20). 
 
Pri usklajevanju razmerij in struktur moramo upoštevati njihove formalne in neformalne 
povezave. Potrebno je usklajevanje znotraj posameznih razmerij in struktur, hkrati pa jih 
moramo usklajevati v različnih povezavah z drugimi. Razmerja in strukture se nenehno 
spreminjajo glede na okolje, glede na stalno spreminjajoče se potrebe, cilje in interese 
ljudi, kot tudi glede na cilje gospodarjenja (Kladnik, 1998, str. 13–14). 
 
S tem končujem prvi del pojmovanja koordinacije, v nadaljevanju bom navedla še, kako 
razume koordinacijo Henry Mintzberg. Podlago njegovega razumevanja predstavlja model 
organizacijske strukture, ki je nekoliko poseben. 
 
 

3 KOORDINACIJA PO MINTZBERGU 

3.1 Model organizacijske strukture po Mintzbergu 

Model organizacijske strukture po Henryju Mintzbergu je sestavljen iz petih delov. Ti 
predstavljajo vloge, ki jih imajo različni deli organizacije pri uresničevanju skupne naloge 
podjetja. Ti temeljni deli, ki so prikazani tudi na spodnji skici (Slika 2 na str. 22), so 
(Dawson, 1996, str. 124–125; Mintzberg, Quinn, 1988, str. 331–332): 

 Operativno jedro: je na dnu strukture, v njem poteka osnovna dejavnost podjetja; sem 
spadajo tisti zaposleni, ki opravljajo osnovno delo v proizvodnji izdelkov in ki 
opravljajo osnovne storitve, to so nabavni agenti, upravljavci strojev, monterji in 
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posamezniki, zaposleni v prodaji in distribuciji; te zaposlene nadzirajo posamezniki na 
nadrejenih ravneh. 

 Srednja linija: v ta del spadajo proizvodnja, trženje in distribucija ter nadzorniki in 
ravnatelji (srednje ravnateljstvo), ki nadzirajo delo posameznikov v operativnem jedru; 
tu so zajete vse vmesne ravnalne ravni med strateškim vrhom in operativnim jedrom. 

 Strateški vrh: posamezniki v tem delu so nad srednjim ravnateljstvom, imajo pregled 
nad celotnim sistemom; zagotavljajo, da podjetje učinkovito služi svojemu namenu ter 
potrebam tistih, ki kontrolirajo organizacijo ali imajo kakšno drugačno moč nad njo; 
sem običajno spadajo vrhovni ravnatelji in njihovi neposredni pomočniki. 

 Tehnostruktura: s tem ko postajajo podjetja vedno bolj kompleksna, potrebujejo 
dodatno skupino ljudi, ki tvorijo tehnostrukturo. Njihovo mesto je zunaj hierarhije, ki jo 
sestavljajo prvi trije deli; ta del tvorijo strokovne službe, ki standardizirajo dejavnosti, 
proizvode in spretnosti, ki so relevantni za operativno jedro in za srednjo linijo. V tej 
skupini najdemo inženirje, analitike, planerje in specialiste za osebje. 

 Pomožni štabi: večina podjetij ima različne pomožne štabe, ki priskrbijo posamezne 
notranje storitve, denimo kavarno, pravno službo, službo za odnose z javnostjo in 
druge. 

 
Vsako aktivno podjetje ima še šesti del, ki ga Henry Mintzberg imenuje ideologija in 
pomeni močno kulturo. Ideologija zaokroži tradicijo in prepričanja podjetja, ki razlikujejo 
to podjetje od drugih, in vlije življenje v ogrodje strukture podjetja (Mintzberg, Quinn, 
1988, str. 332). 
 
 
Slika 2: Shematski prikaz Mintzbergovega modela organizacijske strukture 
 

 
 
Vir: Mintzberg, Quinn, 1988, str. 332. 
 

22 



Na osnovi tega modela organizacijske strukture opredeli Henry Mintzberg šest različnih 
zvrsti koordinacije. Vsaka izmed njih je značilna za poseben tip organizacije. Njihove 
značilnosti so navedene v nadaljevanju. 
 

3.2 Zvrsti koordinacije po Mintzbergu 

Henry Mintzberg pravi, da zahteva vsaka človeška aktivnost dvoje: delitev dela na različne 
naloge in koordinacijo teh nalog za izpolnitev aktivnosti. Organizacijsko strukturo lahko 
opredelimo kot skupek vseh načinov razčlenitve dela na delne naloge in dosežene 
koordinacije teh delnih nalog. Nadalje navaja šest osnovnih mehanizmov koordinacije, ob 
koncu tega podpoglavja pa so posamezni mehanizmi predstavljeni še na skici (Slika 3 na 
str. 24) (Mintzberg, Quinn, 1988, str. 333–334): 

 Vzajemno prilagajanje: koordinacija dela je dosežena s preprostim procesom 
neformalnega komuniciranja; najdemo jo v najpreprostejših organizacijah, uporabljajo 
pa jo tudi v najbolj kompleksnih, saj predstavlja edino sredstvo, na katerega se lahko 
zanesemo v izredno težkih okoliščinah. 

 Neposredni nadzor: ena oseba koordinira, s tem ko drugim ukazuje; uporablja se jo, ko 
mora določeno število ljudi delati skupaj. 

 Standardizacija delovnih procesov: pomeni neposredno programiranje vsebine dela, 
postopkov, ki jim morajo posamezniki slediti pri delu; gre za tipično službo analitika, 
ki specificira delo različnih posameznikov. 

 Standardizacija rezultatov: pomeni specifikacijo končnega rezultata dela in ne 
vmesnega procesa. 

 Standardizacija sposobnosti in znanja: gre za specializacijo delavca in ne dela ali 
končnega proizvoda; delavec pridobi znanje in sposobnosti, ki se nanašajo na njegovo 
delo. Ta način standardizacije poteka ponavadi zunaj organizacije, denimo na kateri od 
fakultet. 

 Standardizacija norm obnašanja: pomeni, da imajo delavci ista prepričanja in da lahko 
na njihovi podlagi dosežejo koordinacijo. 

 

23 



Slika 3: Osnovni mehanizmi koordinacije 
 

 
 

Vir: Mintzberg, Quinn, 1988, str. 334. 
 

3.3 Glavni tipi organizacije po Mintzbergu 

Henry Mintzberg omenja sedem različnih glavnih tipov organizacije. Za vsak tip 
organizacije je po njegovem mnenju značilen eden izmed mehanizmov koordinacije. V tem 
delu bom tako opisala posamezne tipe organizacij in navedla, kateri mehanizem 
koordinacije naj bi bil za posamezno najprimernejši.  
 
Najprej naštevam in opisujem omenjene tipe organizacij, spodaj pa so podane še njihove 
skice (Slika 4 na str. 25) (Mintzberg, 1991, str. 120–125): 

 Enostavna organizacija: vodi jo vrh organizacije, ki leži neposredno nad operativnim 
jedrom in tako ne da skoraj nič na srednje vodje in pomožne štabe. Vrh organizacije 
nadzoruje odločitve, s čimer se vzpostavi neposredni nadzor nad koordinacijo. Gre za 
visoko centralizacijo usklajevanja v strateškem vrhu; temu tipu organizacije torej kot 
mehanizem koordinacije najbolj ustreza neposredni nadzor. 

 Tehnična organizacija: tehnostruktura se nagiba k racionalizaciji, optimizaciji 
delovanja organizacije prek standardizacije delovnih procesov; podpirajo le omejeno 
horizontalno decentralizacijo. V tem tipu organizacije imajo svoje mesto tudi srednji 
vodje in pomožni štabi. Mehanizem koordinacije, primeren za ta tip organizacije, je 
standardizacija delovnih procesov. 

 Profesionalna organizacija: člani operativnega jedra težijo k profesionalizaciji, skušajo 
minimizirati vplive drugih na njihovo delo, in sicer tako vpliv kolegov kot srednjih 
vodij in tehnične administracije. Ta tip organizacije ima zato le majhno tehnostrukturo 
in majhne srednje vodje; z njo je kot mehanizem koordinacije povezana standardizacija 
sposobnosti in znanja. 

 Diverzificirana organizacija: ta tip organizacije je primeren, ko podjetje posluje na 
različnih trgih. Učinkovitost se dosega z nadziranjem standardizacije proizvodov 
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oziroma storitev; pomembnejši del oblasti predstavljajo srednji vodje. Najprimernejši 
mehanizem koordinacije za diverzificirano organizacijo je standardizacija rezultatov. 

 Inovativna organizacija: pri tem tipu organizacije predstavlja temelj sodelovanje. 
Pomožni štabi, srednji vodje in tudi osebje operativnega jedra se povezujejo v time 
različnih disciplin in koordinacija je izpeljana ob medsebojnem usklajevanju. Pri 
inovativnih organizacijah pride v poštev kot mehanizem koordinacije vzajemno 
prilagajanje. 

 Misijonarska organizacija: ta ideologija obstaja na podlagi moči v organizaciji drugega 
tipa, kjer so člani spodbujeni k temu, da »vlečejo vrv navznoter«. Če je primarni 
koordinacijski mehanizem standardizacija norm, je lahko tudi dominantna. Oblikuje se 
v misijonarsko organizacijo in v tem primeru doseže čisto obliko decentralizacije – 
vsak član zaupa v to, da s svojim odločanjem in delovanjem pripomore k blaginji 
celotne organizacije. 

 Politična organizacija: v nekaterih organizacijah prihaja tudi do političnih procesov in 
konfliktov, ki jih člani vlečejo vsaksebi. Kadar nista določena noben del organizacije in 
noben mehanizem koordinacije, lahko politični procesi prevladujejo. V tem primeru gre 
za politični tip organizacije, ki nima stabilne oblike centralizacije ali decentralizacije. 

 
 
Slika 4: Glavni tipi organizacijskih struktur 

 
 

Vir: Mintzberg, Quinn, 1988, str. 344–349. 
 
Henry Mintzberg je opredelil posebno obliko organizacijske strukture, na osnovi katere je 
nato razložil šest osnovnih mehanizmov koordinacije. Vsak izmed njih poteka na različnih 
ravneh oziroma delih organizacije in zahteva poseben tip organizacijske strukture. Tako je 
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za vsak glavni tip organizacijske strukture (slednje je prav tako opredelil Henry Mintzberg) 
značilen določen koordinacijski mehanizem. Navedene povezave, kot jih navaja Henry 
Mintzberg, so smiselne, saj se med seboj dobro dopolnjujejo. Kot zgled naj navedem 
enostavno organizacijsko strukturo, kjer je vrh tisti, ki vodi organizacijo in nadzoruje 
odločitve. Zato se vzpostavi neposredni nadzor tudi nad koordinacijo z vrha podjetja. 
Organizacija je torej centralizirana v strateškem vrhu, kjer je ena ali nekaj oseb, ki 
ukazujejo drugim – podrejenim. S tem smo že opisali neposredni nadzor kot mehanizem 
koordinacije, ki je značilen za enostavno organizacijsko strukturo. 
 
 

4 NAČINI IZVAJANJA KOORDINACIJE 

Ugotovili smo, da je koordinacija v podjetju potrebna, opredelili smo jo in predstavili, kaj 
je pravzaprav treba koordinirati. Zanima nas še, kako usklajevati. Obstajata dva temeljna 
načina izvajanja koordinacije: prvemu pravimo prostovoljna koordinacija (deluje na 
prostovoljni osnovi koordiniranja zaposlenih), drugemu pa direktivna koordinacija. Slednja 
poteka prek ukazov, zapovedi nadrejenih, ki podrejenim natančno določajo podrobnosti, 
povezane z opravljanjem dela. Na koordinacijo lahko gledamo tudi z vidika stopnje 
formalnosti. V tem smislu ločimo dve zvrsti koordinacije – neformalno in namerno. 
 

4.1 Konflikti in koordinacija 

Pred tem je treba omeniti še konflikt kot organizacijski proces in to, kako nastane. 
Posamezniki, ki delujejo v posamezni združbi, imajo različne lastnosti, sledijo različnim 
ciljem in interesom. Med dvema posameznikoma, ki sta v stiku, se oblikuje razmerje. Vsak 
izmed njiju ima v tem razmerju določeno vlogo, ki jo najprej oblikuje sam zase glede na 
svoje lastnosti. Ker so lastnosti posameznikov bolj ali manj različne, sta tudi njuni vlogi v 
razmerju drugačni, med seboj nista prilagojeni. Zato prihaja v skupnem delovanju do 
motenj in težav, pri posameznikih pa do občutka negotovosti, napetosti in nejevolje. 
Posameznika drug drugega nadzorujeta, pri čemer skušata najti rešitev, kako se ogniti 
motnjam. Vsak posameznik kontrolira s svojega stališča in ugotavlja, da vloga drugega ni 
dovolj prilagojena njegovi. Njune ugotovitve se tako ne morejo povsem skladati. Z 
večkratnim ponavljanjem celotnega organizacijskega procesa se skladnosti počasi 
približujeta. Če so razmerja, ki se oblikujejo med posamezniki, družbeno sprejemljiva, 
lahko poteka usklajevanje prostovoljno, drugače je potrebna prisila. Vsak posameznik tako 
opravlja v razmerju organizacijski proces, v tem primeru proces kontroliranja, v nasprotni 
smeri, kar predstavlja konflikt v najbolj splošni obliki. Ta je tako nujna sestavina in pogoj 
sodelovanja, brez konflikta sodelovanje ni mogoče (Lipovec, 1987, str. 249). 
 

26 



Ločimo različne vrste konfliktov. Rudi Rozman navaja delitev na osebne, medosebne in 
konflikte med skupinami. Osebni konflikt nastaja v posamezniku, ki igra različne vloge 
glede na to, da je v razmerju več članov različnih združb. Posamezne vloge si pogosto 
nasprotujejo in vsaka zase želi prevladati nad drugimi. Medosebni konflikti nastajajo med 
posamezniki, ki v združbi zavzemajo posamezne položaje. Tako lahko nadrejeni vsili 
podrejenemu svojo predstavo njegove vloge (ali pa podrejeni nadrejenemu). Konflikt med 
skupinami ali širše združbami izhaja iz razmerij med njimi, zanj veljajo enaki sklepi kot za 
medosebni konflikt (Rozman, 2005, str. 64). 
 
Od vsakega posameznika, njegovih lastnosti, ciljev in interesov je odvisno, kako se bo 
prilagajal in sodeloval pri usklajevanju svojih vlog v razmerjih. Tudi posamezna razmerja 
je treba povezovati in usklajevati – temu pravimo koordinacija. Koordinacija poteka tako 
pri planiranju, kot pri uveljavljanju in kontroliranju, prostovoljno ali direktivno, namerno 
ali nenamerno (neformalno). Povezavo med njo in konflikti je treba iskati predvsem v tem, 
da se konflikti tudi razvijajo v procesih dvosmernega planiranja in kontroliranja ter v 
procesu enosmernega uveljavljanja, njegovo drugo smer pa vidimo v kontroliranju 
(Rozman, 2005, str. 66). 
 

4.2 Prostovoljna koordinacija 

Starejši pisci so na splošno menili, da prostovoljna koordinacija sploh ni koordinacija, tudi 
če se opravlja. V novejši literaturi pa pripisujejo temu načinu koordiniranja vedno večji 
pomen. Pravijo celo, da brez prostovoljne koordinacije samega delovanja sploh ne bi bilo 
mogoče učinkovito koordinirati, poleg tega organizacija in s tem obstoj človeških združb 
ter podjetij ne bi bila mogoča. Takšna sprememba v razumevanju načina koordinacije je 
posledica razvoja razmerij med ljudmi in tudi objektivnega razvoja gospodarstva ter 
podjetij. Bistvo prostovoljne koordinacije je, kot že samo ime pove, da jo členi 
organizacije opravljajo prostovoljno (Lipovec, 1987, str. 129). 
 
Med drugimi je tudi ameriška organizatorica Mary Parker Follett spoznala, da je treba 
spremeniti razumevanje načina koordinacije. Pravi, da moramo doseči koordinacijo s 
horizontalnimi komunikacijami med posamezniki v podjetju, saj ti tako dobijo možnost, da 
sami najdejo način za uresničevanje svojih osebnih in skupnih ciljev delovanja. Ob 
spoznavanju skladnosti svojih interesov se lahko sporazumejo tudi o načinih delovanja in o 
delovanju nasploh. Avtorica pravi celo, da z ukazi sploh ni mogoče koordinirati in s tem 
postavlja prostovoljno koordinacijo za temelj vsake koordinacije (Lipovec, 1987, str. 129–
130). 
 
Tako lahko trdimo, da je v vsaki združbi ali podjetju ta način koordinacije nujen vsaj v 
minimalnem obsegu. Značilno zanj je, da členi organizacije sami usmerjajo vsak svoje 
delovanje, tega pa prilagajajo še delovanju drugih členov. Za to koordinacijo mora biti 
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izpolnjenih nekaj pogojev. Najprej mora vsak člen poznati cilje skupnega delovanja, 
okoliščine in dejavnike, ki vplivajo na to delovanje, ter svoje mesto v strukturi in v 
skupnem delovanju. Poleg tega se morajo cilji in interesi členov skladati s cilji in interesi 
združbe ali podjetja, saj bo vsakdo le v takih okoliščinah pripravljen narediti nekaj več kot 
samo svojo neposredno nalogo. A ne moremo pričakovati, da bodo ti pogoji vedno 
izpolnjeni. Predvsem v večjih podjetjih vsak člen ne more dovolj dobro poznati skupnih 
ciljev in okoliščin poslovanja, poleg tega so velikokrat tudi interesi članov tako različni, da 
so ti le v omejenem obsegu pripravljeni sami koordinirati akcije. To nam da vedeti, da se 
ne moremo zanašati zgolj na prostovoljno koordinacijo (Lipovec, 1987, str. 130). 
 
Ne glede na omenjeno ostaja prostovoljna koordinacija osnova vsake koordinacije, zato jo 
skušajo podjetja ali združbe z različnimi dejavniki pospeševati. Dejavnikov, od katerih je 
koordinacija odvisna, je več: na primer istovetenje ciljev ali interesov članov podjetja s 
cilji podjetja (podjetja večkrat skušajo razviti skupne poglede med svojimi člani), oblika 
delovne naloge posameznega člana in njegova vloga v skupnem delovanju (če je delovna 
naloga izoblikovana čim ožje in je omejena na čim bolj preproste mehanične opravke, 
potem bo mogoče manj prostovoljne koordinacije). Obstajajo pa tudi načini, kako zavestno 
razširiti možnosti za prostovoljno koordinacijo – denimo z daljšim uvajanjem v delo na 
delovnih mestih, kjer je potrebne več prostovoljne koordinacije. Na delovnih mestih, ki so 
močno odvisna med seboj, se zaposluje posameznike, povezane med sabo s prijateljskimi 
vezmi (Lipovec, 1987, str. 130). 
 
Usmerjanje koordinacije pa poteka z razvijanjem skupnih prepričanj, z določili poslovne 
politike ter s pravili za odločanje, na kar se člani pri prostovoljnem koordiniranju svojega 
delovanja opirajo. V poštev pridejo tudi različne omejitve pooblastil posameznim 
delovnim mestom in dajanje dovoljenj za koordinacijo samo v določeni smeri ter 
preprečevanje le-te v drugih smereh (Lipovec, 1987, str. 131). 
 
Prostovoljna koordinacija torej mora obstajati v vsakem podjetju. Kakšen bo njen obseg, je 
odvisno od strukture podjetja, vodje podjetja, delavcev, okolja, v katerem deluje in 
drugega. Značilno zanjo je, kot že ime pove, da nastaja na prostovoljni osnovi, torej ni 
vsiljena in zato jo verjetno zaposleni laže sprejemajo in udejanjajo. V osnovi potrebuje 
prostovoljna koordinacija neke splošne smernice, da se vzpostavi primerno okoliščinam. 
Če je v podjetju premalo prostovoljne koordinacije, obstajajo različni mehanizmi, kako jo 
spodbuditi – denimo s spodbujanjem horizontalnih komunikacij. 
 

4.3 Direktivna koordinacija 

V preteklosti je večina raziskovalcev menila, da se vsako koordinacijo izvaja samo z ukazi 
nadrejenih. Ta način koordiniranja se imenuje direktivna koordinacija. Poteka tako, da 
posameznik dobi navodilo, kaj, kako in kdaj mora izpeljati posamezno opravilo. Ta način 
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koordiniranja je v primerjavi z osnovnim počasnejši, zahteva več dela in je običajno tudi 
dražji. A direktivna koordinacija je v podjetju v manjšem ali večjem obsegu vedno 
potrebna. V hierarhični strukturi oblasti poteka vertikalno, v horizontalni smeri pa se 
uresničuje v izvedbeni strukturi. Znani sta predvsem dve zvrsti direktivne koordinacije 
(Lipovec, 1987, str. 131): 

 hierarhična koordinacija, 
 koordinacija z dokumentacijo.  

 

4.3.1 Hierarhična koordinacija 

Pri tem načinu usklajevanja nadrejena oblast povezuje delovanje na podrejenih delovnih 
mestih, torej posredno prek podrejenih položajev. Ima dve značilni pomanjkljivosti: prva je 
ta, da noben posameznik ni sposoben učinkovito usklajevati vseh nalog, ki bi jih dobival s 
podrejenih delovnih mest. Drugo pomanjkljivost vidimo v tem, da je težko dobiti povsem 
natančne informacije o izvajanju nalog na podrejenih delovnih mestih, saj se zaradi dolgih 
komunikacijskih kanalov sporočila popačijo. Pravočasna, natančna in prava informacija pa 
je nujna za učinkovito usklajevanje. Zaradi navedenih težav hierarhične koordinacije so 
nujne tudi druge oblike koordinacije, na primer koordinacija z dokumentacijo (Lipovec, 
1987, str. 131). 
 
Glede na slabosti omenjene koordinacije se lahko vprašamo, ali je usklajevanje na ta način 
sploh smiselno. V velikih podjetjih, sestavljenih iz več enot, oddelkov, verjetno nadrejeni 
nikakor ne bo sposoben usklajevati delovanja vseh podrejenih. A vodja oddelka, denimo, 
bo lahko usklajeval delovanje svojih podrejenih. V tem primeru tudi komunikacijski kanali 
ne bodo tako dolgi, da bi se informacije popačile. Tudi od same strukture in velikosti 
organizacije je torej odvisno, ali je mogoče usklajevati delovanje z direktivno koordinacijo. 
 

4.3.2 Koordinacija z dokumentacijo 

S to obliko koordinacije je mogoče omiliti ali pa celo odpraviti prvo težavo, ki jo povzroča 
hierarhična koordinacija. Tako kot hierarhična koordinacija temelji tudi ta na neki oblasti v 
podjetju, pravzaprav predstavlja samo že vnaprej izoblikovano obliko direktivne 
koordinacije. Primerna in učinkovita je pri opravilih, ki se opravljajo predvsem rutinsko in 
se neprestano ponavljajo. V teh primerih so postopki bolj ali manj standardizirani, izdelki 
pa tipizirani. Tako usklajevanje se izvaja s posebno dokumentacijo. Delovno mesto, na 
katerem se začne izvajati neka naloga, le-to opiše v omenjenem posebnem dokumentu in 
ga zatem pošlje na naslednje delovno mesto, na katerem izvedejo naslednji del iste naloge. 
Tako dokument potuje od enega na drugo delovno mesto, kjer izvajajo posamezne dele iste 
naloge. Na vsakem delovnem mestu seveda tudi napišejo na dokument, kaj so naredili. 
Opravila, ki jih morajo izvajati na posameznih delovnih mestih, so že vnaprej dogovorjena. 
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Tako morajo vse osebe v podjetju, ki prejmejo tak dokument, že vnaprej vedeti, katera 
opravila morajo opraviti in kdaj (Lipovec, 1987, str. 131). 
 
Koordinacija z dokumentacijo je v posameznem podjetju že vnaprej zelo specifično 
opredeljena, vsi morajo vedeti, kaj in kako početi. Uveljavi se lahko le v podjetjih, kjer 
opravljajo rutinska opravila, zato je ne bomo našli povsod. Pogostejša je verjetno v 
proizvodnih podjetjih oziroma v delih teh podjetij, in sicer na ravni proizvodnje. Ne 
predstavljam pa si je, denimo, v oddelku za trženje, informatiko in podobnih. 
 
Na splošno naj bi tako prostovoljna kot direktivna koordinacija obstajali v vseh podjetjih 
(vsaj v določeni minimalni meri). Katera izmed njiju bo prevladovala, je odvisno od 
podjetja – od tega, kaj se v njem dela, kakšni so zaposleni (ali so se sposobni usklajevati 
prostovoljno ali potrebujejo nekoga, ki jim bo ukazoval), kakšno je okolje podjetja in 
podobno. 
 

4.4 Namerna koordinacija 

Ločimo še dva načina usklajevanja, ki se vsak zase v določeni meri prekrivata s pravkar 
navedenima. Natančne meje seveda ni mogoče določiti, bistveno pa je, da dobimo nek 
pregled. 
 
Poznamo tako neformalne organizacijske procese kot namerni upravljalno-ravnalni 
(organizacijski) proces. Zanima nas predvsem povezava teh dveh različic z 
organizacijskim procesom, ki je proces koordinacije. Oba procesa potekata prek 
zamišljanja in medsebojne pozornosti. Razlika med njima se kaže predvsem v tem, da sta ti 
dve fazi v namernem organizacijskem procesu bolj zavestni in natančneje izdelani. Izražata 
se kot faza planiranja in faza kontroliranja, vmes pa se uvršča še faza uveljavljanja. Glavno 
razliko med njima vidimo predvsem po tem, kako zelo se opirata na oblast v združbi, torej 
kakšna je njuna stopnja formalizacije. Zaradi navedenega moramo razumeti neformalni in 
namerni organizacijski proces kot dve zvrsti koordinacije (Lipovec, 1987, str. 291). 
 
Če najprej pogledamo namerni organizacijski proces, vidimo, da je sestavljen iz dveh 
delov – procesa upravljanja in procesa ravnanja – ki ju lahko obravnavamo kot dve 
podzvrsti namernega organizacijskega procesa. Razlikujeta se po temeljnih organizacijskih 
razmerjih. Za direktivno koordinacijo bi lahko rekli, da se delno sklada z namerno, 
dejansko pa je širša od upravljalno-ravnalnega procesa (Lipovec, 1987, str. 292). 
 
V nadaljevanju se bom omejila na tisto podzvrst namerne koordinacije, ki jo predstavlja 
ravnalni proces. Ravnalni proces poteka na različnih instancah, po čemer se tudi razlikuje. 
Najbolj se razlikuje tisti na prvih stopnjah hierarhije in tisti na prvi instanci. Na teh dveh 
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skrajnih ravneh prihaja do večjih razlik v dolžnostih, ki posredno nakazujejo razlike v 
koordinaciji. Joseph Litterer navaja naslednje razlike (Lipovec, 1987, str. 293): 

 na prvih stopnjah je področje odločanja širše; 
 na višjih instancah je časovni razpon poročanja daljši; 
 na višjih instancah je neposredna nujnost odločitve mnogo manjša kot na prvi, saj lahko 

višja instanca odločitve odlaga; 
 na prvih stopnjah je čas, v katerem odločitev učinkuje, precej daljši kot na zadnji; 
 na prvi instanci je potrebnega več tehničnega znanja in spretnosti za delo z ljudmi, 

medtem ko je na zadnji instanci potrebnega več znanja in sposobnosti ravnanja; 
 na prvi instanci je največ rutinskih odločitev, kar pa ne velja za prve stopnje, kjer je 

mnogo manj odločitev, pri katerih se je mogoče opirati na rutinska opravila; 
 medtem ko se prvoinstančni ravnalec lahko obrne po pomoč k nadrejenemu, ravnatelj 

te možnosti nima; 
 prvoinstančni ravnalec skoraj vedno komunicira le z ljudmi neposredno, medtem ko 

velja za ravnatelja, da mnogo več komunicira prek telefona, na sejah ter pisno. 
 
Zaradi navedenih razlik prihaja do pritiskov neposrednih dogodkov na prvoinstančnega 
ravnalca, pod katerimi mora delovati. Kaj mora ta ravnalec delati, mu narekujejo sami 
dogodki. To vodilo pa ravnatelju manjka in tako mora sam oblikovati svoje delovanje, kar 
povzroča občutek osamljenosti in zgubljenosti. Temu se prvostopenjski ravnalci lahko 
ognejo z nedelom, pri čemer dobivajo občutek, da svojo vlogo opravljajo dovolj dobro, saj 
jih dogodki ne priganjajo. Lahko pa začno delovati na način, ki je značilen za 
prvoinstančne ravnalce. V tem primeru se po nepotrebnem vmešavajo v njihove vloge. 
Problem obeh pa je, da prvostopenjske koordinacije sploh ni, posledice tega pa so za samo 
organizacijo združbe in njeno delovanje lahko zelo hude (Lipovec, 1987, str. 293). 
 
Če način izvajanja ravnalnega procesa spreminjamo, dobimo tako imenovane ravnalne 
tehnike ali ravnalne sloge. Glavne med njimi so (Lipovec, 1987, str. 293): 

 avtokratska, 
 demokratska, 
 liberalna, 
 patriarhalna, 
 osebna in neosebna. 

 
Obstajajo štirje dejavniki, od katerih je odvisno, katera tehnika bo v upravljalno-ravnalnem 
procesu uporabljena. Mednje štejemo osebne lastnosti ravnalca, čas, prostor in osebne 
lastnosti podrejenih (Lipovec, 1987, str. 293). V nadaljevanju si oglejmo posamezne 
ravnalne tehnike. 
 
Za avtokratsko ravnalno tehniko velja, da ima ravnalec popolno oblast nad podrejenimi, 
katerim ne sme zaupati in dovoljevati, da delajo samostojno. Značilno za to tehniko je 
skromno delegiranje oblasti, povsem naj bi zaupali ukazovanju in podrobnim navodilom, 
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nadrejeni se osebno odloča o vseh podrobnostih, ne da bi se posvetoval s podrejenimi, 
prevladuje oster in tog nadzor. Avtokratsko ravnalno tehniko se uporablja takrat, ko je 
treba hitro ukrepati in ni časa za posvetovanje, ali pa ko imamo zelo raznoliko osebje in 
tudi ko je ravnalec znatno bolj moder in pravičen kot podrejeni. Slabosti te ravnalne 
tehnike vidimo predvsem v tem, da ni mogoče razvijati osebnosti in sposobnosti 
podrejenih ter zadovoljstva pri delu. S to tehniko verjetno tudi ne bomo dosegli dobre 
koordinacije (Lipovec, 1987, str. 294). 
 
Pri demokratski tehniki je ravnalec prepričan, da bo mogoče doseči najboljše rezultate, če 
bo celotno osebje čim bolj sodelovalo pri uravnavanju delovanja organizacijske enote. 
Ravnalec se mora torej truditi doseči, da osebje sodeluje, ni pa mu treba sprejeti vseh 
predlogov. Ta tehnika upošteva interese osebja in delovne skupine, poleg tega jih skuša 
čim bolj zadovoljiti v delovnem procesu. Njena prednost je tudi v tem, da doseže zaupanje 
ljudi vase in razvije občutek potrebnosti in pripadnosti podjetju ali združbi. Izkaže pa se 
lahko tudi za neučinkovito, če je ravnalec ne uporablja spretno. Njena pomanjkljivost je 
tudi v počasnosti (Lipovec, 1987, str. 295). 
 
Liberalna tehnika ravnanja je zasnovana na prepričanju, da bodo najboljše rešitve našli 
člani sami, poleg tega bo tudi družba najuspešnejša, če bo vsak član čim bolj neodvisen ter 
pooblaščen za izvajanje svoje naloge brez stalnega uravnavanja in nadzorovanja. Ravnalec 
mora v tem primeru predvsem usklajevati tok informacij, podrejenim pa svetovati. Ta 
tehnika se izvaja s širokim delegiranjem oblasti, izdaja se samo najbolj splošna navodila, 
komuniciranje je svobodno, na podlagi analize preteklih rezultatov in uspehov sodelavcev 
pa se izvaja nevsiljiva kontrola. Pri tej tehniki dobivamo zelo dobre rezultate, daje tudi 
največje možnosti za razvoj vsakega posameznika. Nemogoče pa jo je vpeljati, če imamo 
opravka z neodgovornimi sodelavci, kajti zahteva njihovo visoko delovno zavest (Lipovec, 
1987, str. 295). 
 
Pri patriarhalni tehniki ravnalec obravnava podrejene kot svoje otroke, za katere mora 
skrbeti, jih ščititi in voditi na delovnem mestu in tudi v zasebnem življenju. Gre za povsem 
samostojno odločanje ravnalca; tudi o tem, kakšna bo njegova skrb za podrejene. Podrejeni 
se pri tej ravnalni tehniki ne morejo razvijati, njihova samozavest je bistveno omejena. Ta 
tehnika ne zagotavlja trajnih rezultatov, učinkovita je le, dokler takšno patriarhalno 
razmerje obstaja (Lipovec, 1987, str. 295–296). 
 
Pri brezosebni ravnalni tehniki gre za ravnanje na podlagi planov, okrožnic, pisnih nalogov 
in skupnih prepričanj. Ravnalec se v tem primeru ogiba osebnim stikom s podrejenimi, kar 
posledično pomeni, da ima šibkejši vpliv na podrejene, pa tudi delovanje je počasnejše. 
Prav nasprotno je pri osebni tehniki ravnanja – ravnalec deluje osebno, ima neposreden stik 
s podrejenimi. Ta tehnika je običajno učinkovitejša kot brezosebna (Lipovec, 1987, str. 
296). 
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Za konec naj še omenim manipulativni ravnalni slog. V podrejenem ta zbuja iluzijo, da ima 
možnost izbirati, čeprav te možnosti v resnici nima. Nadrejeni tako prikriva svoje motive 
in cilje. To tehniko ravnanja Douglas McGregor označuje kot negativno, razloge za to pa 
išče v pomanjkljivi integriteti osebnosti nadrejenega, v maščevanju podrejenih, ko enkrat 
opazijo, da so manipulirani; podrejene pa spodbuja tudi, da razmišljajo, kako premagati 
cilje nadrejenih (Lipovec, 1987, str. 296). 
 
Obstaja več načinov namernega organizacijskega procesa. Tako ločimo dva osnovna, ki 
temeljita na upravljalnem oziroma ravnalnem procesu. Slednjega lahko izvajamo na več 
načinov. Kateri bo prišel v poštev, je odvisno od osebnih lastnosti ravnalca, osebnih 
lastnosti podrejenih, prostora in časa. Vsak od teh dejavnikov ima v različnih organizacijah 
različne značilnosti, na podlagi katerih se nato izvede posamezen način usklajevanja.  
 

4.5 Neformalna koordinacija 

Do zdaj smo pri obravnavi koordinacije predpostavljali, da je le-ta vedno namerna, a to ne 
drži. Na prostovoljno koordinacijo lahko gledamo z dveh strani: formalna je naslonjena na 
strukturo oblasti, neformalna poteka v tehnični strukturi. Slednja se včasih obravnava kot 
lateralna struktura (Lipovec, 1987, str. 292). Za neformalno koordinacijo lahko trdimo, da 
ima velik pomen in vpliv na poslovanje in obstoj podjetja ali združbe. Značilno zanjo je, da 
se ne naslanja na oblast, da ni vnaprej opredeljena, temveč se izoblikuje sproti in brez 
dovoljenj ali ukazov z vrha podjetja ali združbe. 
 
Smiselno se mi zdi skleniti poglavje s povzetkom neke raziskave, ki kaže na to, kako 
različni načini koordinacije vplivajo na izmenjavo znanja znotraj organizacije z več 
enotami. Te enote med seboj sodelujejo in tekmujejo. Sodelujejo tako, da se učijo ena od 
druge. To jim prinaša koristi, saj v primeru, ko v eni enoti razvijejo neko novo znanje, 
drugim enotam tega ni treba početi, znanje le povzamejo. Po drugi strani morajo enote med 
seboj tekmovati, da pridobijo čim večji del notranjih sredstev in čim večji zunanji tržni 
delež. Za prenos znanja znotraj organizacije sta potrebna dva mehanizma koordinacije, in 
sicer formalna hierarhična struktura in neformalna lateralna razmerja (Tsai, 2002, str. 179). 
 
Formalna hierarhična struktura prikazuje enega od možnih načinov usklajevanja 
kompleksnega sistema, ki ga sestavlja mnogo specializiranih enot. Za formalno strukturo je 
značilnih več prvin, mednje lahko štejemo tudi centralizacijo, formalizacijo in 
specializacijo. Hierarhična struktura notranje organizacije temelji na centralizaciji oblasti, 
kjer se koordinacija dosega prek vertikalno vsiljenih birokratskih procesov. Centralizacijo 
se razume kot razmerje med vrhom organizacije in specifičnimi organizacijskimi enotami. 
Če imajo te enote različne strateške usmeritve, bo imela centralizacija negativni vpliv na 
izmenjavo znanja med njimi. Do napak prihaja že pri prenosu znanja od posamezne enote 
do vrha organizacije, kar posledično ovira tudi sprejemanje odločitev in lahko povzroči 
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neučinkovitost celotnega podjetja. Obstaja tudi možnost, da centralizacija zmanjša pobude 
s strani enot za izmenjavo znanja. Posledično lahko ugotovimo, da v visoko centraliziranih 
organizacijah enote same od sebe ne bodo skrbele za to, da bo njihovo znanje prišlo do 
drugih enot, razen če bodo nadrejeni to zahtevali. Znanje iz drugih enot tako ne bo 
pomenilo ugodnosti za druge enote, kot bi sicer lahko (Tsai, 2002, str. 180–181). 
 
Iz navedenega oblikujemo prvo hipotezo: »Stopnja centralizacije je negativno povezana s 
stopnjo izmenjave znanja znotraj organizacije« (Tsai, 2002, str. 181). 
 
Za razliko od formalne hierarhične strukture neformalna lateralna razmerja temeljijo bolj 
na prostovoljnem in osebnem načinu usklajevanja. Pomembnost teh razmerij se pokaže, ko 
usklajujejo aktivnosti med različnimi enotami organizacije in bistveno izboljšajo namen 
formalne organizacije. Običajno neformalna razmerja nastajajo spontano, lahko pa se jih 
tudi pospešuje, na primer z različnimi družabnimi dogodki za posameznike iz vseh enot 
(poudarja se pomen horizontalnih komunikacij). Na takih prireditvah si lahko člani 
organizacije izmenjujejo različne informacije, vzpostavijo se nekakšni kanali, po katerih te 
informacije lahko potujejo tudi pozneje. Z družbenimi interakcijami se zabrišejo meje med 
enotami organizacije, spodbuja se oblikovanje skupnih interesov. Organizacijske enote 
tako pridobijo tudi več priložnosti za izmenjavo idej, kar posledično poveča tok znanja 
znotraj organizacije (Tsai, 2002, str. 181). 
 
Na podlagi pravkar navedenega lahko oblikujemo naslednjo hipotezo: »Stopnja družbene 
interakcije med organizacijskimi enotami je pozitivno povezana s stopnjo izmenjave 
znanja znotraj organizacije« (Tsai, 2002, str. 181). 
 
Koordinacija v organizaciji vpliva na veliko dejavnikov. Poglavitno je, da z njo dosegamo 
dobro poslovanje, postranski vplivi pa lahko pospešujejo ali pa zavirajo doseganje tega 
rezultata. Tako bo, denimo, v primeru visoke centralizacije v organizaciji izmenjava znanja 
znotraj nje posledično nižja. To ne bo prinašalo koristi tega znanja, ki bi jih v nasprotnem 
primeru lahko, zato tudi ne bomo dosegali takega uspeha, kot bi ga sicer. V primeru večje 
decentralizacije se bo zgodilo prav nasprotno. Stopnja družbene interakcije med 
organizacijskimi enotami vpliva tudi na stopnjo izmenjave znanja znotraj organizacije, a je 
z njo povezana pozitivno. Če se poveča eno, se poveča tudi drugo, kar privede do boljšega 
delovanja organizacije. Takih postranskih vplivov je veliko, vendar jih na tem mestu ne 
bom podrobneje obravnavala. 
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SKLEP 
 
To, kako uspešna so podjetja, je odvisno od mnogih dejavnikov. Velik korak k boljši 
uspešnosti so v preteklosti podjetja naredila s tehnično delitvijo dela. Tako so lahko začela 
proizvajati več, proizvodi so bili vse kakovostnejši, saj se je posamezni delavec 
specializiral le za del celotne naloge. Postali so tudi produktivnejši.  
 
Vzporedno s tehnično delitvijo dela se je razvil proces koordinacije. Razdeljeno delo je 
bilo namreč treba med seboj uskladiti, da ne bi, na primer, prišlo do večjih zastojev v 
proizvodnji. Večina avtorjev koordinacijo tudi razume v tem smislu – torej kot 
usklajevanje dejavnosti posameznikov, da bodo izvedli skupno nalogo podjetja. A 
koordinacije ne smemo razumeti le v tem smislu. 
 
Dandanes podjetja vse bolj rastejo, postajajo kompleksnejša. Tako prihaja predvsem v teh 
podjetjih do razlik med cilji in interesi, ki jih imajo posamezniki, in cilji ter interesi, ki naj 
bi jim sledilo podjetje. Zato se je pojavila potreba po njihovem usklajevanju. Če bo 
posameznik sledil svojim individualnim ciljem, ki ne bodo izhajali iz temeljnega cilja 
podjetja, bo deloval v smeri, ki ne bo koristna za podjetje kot celoto. Cilji organizacijskih 
enot morajo biti podrejeni temeljnemu cilju podjetja, izhajati morajo iz njega. Cilji 
oddelkov morajo biti neposredno podrejeni ciljem organizacijskih enot in s tem posredno 
temeljnemu cilju podjetja. Nazadnje morajo biti tudi individualni cilji neposredno 
podrejeni oddelčnim ciljem in posredno ciljem organizacijskih enot ter temeljnemu cilju 
podjetja. Med seboj morajo biti vsi cilji podjetja usklajeni, da bo le-to uspešno delovalo. 
 
Koordinacijo pa razvijemo še naprej – treba je usklajevati tudi razmerja in strukture, ki se 
vzpostavijo, ko dodelimo posamezne delne delovne naloge v izvedbo različnim 
posameznikom. 
 
Koordinacijo obravnava tudi Henry Mintzberg. Najprej opredeli model organizacijske 
strukture, po katerem naj bi bila organizacija sestavljena iz petih delov, in sicer iz 
strateškega vrha, srednjih vodij, operativnega jedra, tehnostrukture in pomožnih štabov. 
Vsak del ima v organizaciji svoj pomen in se izraža različno močno. Tako Henry 
Mintzberg opredeli sedem glavnih tipov organizacijskih struktur, v vsakem ima en del 
organizacije prevladujočo vlogo. Tem posameznim tipom pa ustrezajo različni mehanizmi 
koordinacije. 
 
Ob koncu naloge sem navedla še različne načine usklajevanja, gre za prostovoljno, 
direktivno, namerno in neformalno koordinacijo. Prvi dve se razlikujeta po tem, ali nastaja 
koordinacija prostovoljno ali pa z ukazi, ki jih daje oblast svojim podrejenim. Oba načina 
obstajata vsaj v minimalnem obsegu v vsakem podjetju. Mary Parker Follett pravi celo, da 
predstavlja prostovoljna koordinacija temelj vsake koordinacije. 
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Namerna in neformalna koordinacija se ločita predvsem po tem, da sta pri namerni faza 
zamišljanja in faza medsebojne pozornosti bolj zavestni in natančneje izdelani ter se 
izražata kot fazi planiranja in kontroliranja, mednju pa se uvršča še faza uveljavljanja. 
Bistveno razliko vidimo v tem, kako močno se opirata na oblast v združbi, torej kakšna je 
njuna stopnja formalizacije. 
 
Direktivna koordinacija se delno sklada z namerno, vendar je širša od upravljalno-
ravnalnega procesa. Tudi prostovoljna koordinacija se v enem delu prekriva z neformalno 
koordinacijo. Kateri način usklajevanja bo v podjetju prevladoval, pa je odvisno od mnogih 
dejavnikov. 
 
S tem smo zaokrožili samo koordinacijo – torej njeno pot od nastanka, prek razvoja, do 
načinov, kako jo izvajamo. 
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