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Povzetek 
Rdeča nit predavanj na konferenci je bila spreminjajoča se vloga HRM v močno 
konkurenčnem in globaliziranem poslovnem okolju: poleg administrativne oz. 
podporne funkcije postaja vse pomembnejša vloga HRM pri strateških odločitvah 
podjetja/organizacije. Borba za kakovostne kadre je vse ostrejša, prebivalstvo se stara, 
izzivi pa večajo. Zato ni več dobrega strateškega premisleka brez sodelovanja 
kadrovikov. 
V dinamičnem okolju, zaznamovanem s spremembami in nenehnim učenjem, postaja 
HRM tudi tisti vzvod, ki zaposlene spodbuja k pozitivnem odnosu do sprememb. Zato 
je kakovostna HRM-služba vse bolj tudi agent sprememb v podjetju/organizaciji. 
 

Iz žrtve v lovca 
Preobrazba HRM-funkcije zahteva od kadrovikov korenite spremembe tako na osebni 
kot strokovni ravni – ali kot se je slikovito izrazil predavatelj dr. Zadel: iz miselnosti 
žrtve je potrebno preklopiti v miselnost lovca. 
 
Kateri koraki so potrebni, da nam ta preobrazba uspe? V interaktivnem delu so 
udeleženci izpostavili naslednje izzive kadrovikov iz zavarovalniške branže: 
 
Katera dodatna znanja in veščine potrebujemo za spremenjeno vlogo HRM (strokovni 
razvoj)? 

- dobro poznavanje poslovnih procesov 
- obvladovanje finančnih vidikov in poznavanje finančnih kazalnikov 
- znanja o projektnem vodenju 
- dobre komunikacijske veščine 
- veščine prepričevanja in pogajanja 
- veščine vodenja 
- psihološka znanja 

 
Kje te veščine in znanja lahko dobimo? 

- nenehno izobraževanje 
- mreženje 
- delovanje v interesnih združenjih 
- izmenjava izkušenj s kolegi 
- spletni viri 

 



Kaj lahko spremenim pri sebi (osebni razvoj)? 
- učenje na raznih področjih dela in življenja – skrb za stalen osebni razvoj 
- zaupanje vase, samospoštovanje in samozavest  
- spoštovati sebe ter spoštovati druge 
- konstruktivno podajanje in sprejemanje kritike  
- profesionalni nastop 
- postaviti prioritete 
- (pre)poznavanje lastnih potreb 
- večja samoiniciativnost 
- agilnejše prilagajanje spremembam 
- določiti meje (pristojnosti in odgovornosti) in se postaviti za svoje meje; znati 

reči »ne« pretiranim zahtevam 
- pozitivna naravnanost 
- empatija 
- znati poslušati 
- duhovnost 
- organizirati si čas zase (refleksija) 
- od teorije k dejanjem 

 
Kako optimizirati sodelovanje med upravo in HRM? 

- predstavnik HRM v upravi 
- HRM svoj cilj predstavi kot potrebo uprave 
- HRM svoj cilj predstavi s finančnimi kazalniki: za vložek x dobimo prihranek 

y 
- sprotno seznanjanje uprave s ključnimi HRM-aktivnostmi ter rezultati (redni 

sestanki, kolegiji...) 
- HRM seznanja upravo s primeri dobre HRM-prakse (podjetja in branže) 
- HRM naj daje pobude, ki niso vedno vezane na finančna sredstva, prinašajo pa 

koristi 
- pri pripravi PN je potrebno zagotoviti budžet za HRM-projekte (znotraj tega 

lažje dosežeš svoj cilj, kot če prosiš sredstva za posamezni projekt) 
- izbrati pravi trenutek za predstavitev novih idej/iniciativ 
- uprava naj predstavi SRP zaposlenim 
- HRM potrebuje več informacij o poslovnih procesih 
- razmejiti pristojnosti in pooblastila HRM in uprave 
- HRM naj ima več pooblastil za odločanje 
- za optimizacijo odnosov na relaciji HRM – uprava je najprej treba optimizirati 

odnose v lastnem oddelku 
- prizadevati si je treba za partnerski odnos – izboljševati zaupanje 
- pogoj za dober partnerski odnos je velika profesionalnost na obeh straneh 
- aktivna vloga HRM pri vzpostavitvi želene organizacijske kulture in 

organizacijske klime 
- HRM mora biti na svojem področju vedno korak pred upravo 
 

 
Kako zastaviti »interni marketing« za večjo prepoznavnost vloge in funkcije HRM v 
podjetju/organizaciji? 

- interni marketing opredeliti v HRM-strategiji 
- lobiranje 



- s svojimi prispevki sodelovati na internih konferencah ter posvetih za 
zaposlene 

- s svojimi prispevki sodelovati na strokovnih konferencah ter s temi 
dejavnostmi seznanjati zaposlene v svojem podjetju 

- sodelovanje na tekmovanjih za najboljše HRM-projekte 
- vključevanje zaposlenih v odločanje o HRM-projektih 
- informiranje o svojih aktivnostih: interni časopis, intranet, družabni dogodki 
- spodbujati sodelovanje med oddelki 
- usposabljanja uskladiti s potrebami dela 

 

Absentizem in fluktuacija 
Drugi vsebinski sklop je bil namenjen vprašanju fluktuacije in absentizma. Visok 
absentizem je rezultat slabe organizacijske kulture in klime v podjetju. 
Glede fluktuacije so se predavatelji strinjali, da narašča v praktično vseh branžah ter 
da se bo ta trend še nadaljeval. Opredeliti je treba, kje je meja med želeno fluktuacijo 
(ki je potrebna kot »sveža kri« organizaciji) ter neželeno fluktuacijo ter seveda 
ugotoviti in odpraviti vzroke za slednjo.  
 
V skupinskem razmisleku o tem, kako zmanjšati neželeno fluktuacijo, so udeleženci 
navedli naslednje načine za obvladovanje fluktuacije in zadržanje dobrih sodelavcev: 

- določiti mejo, ko je fluktuacija še sprejemljiva; nato spremljati fluktuacijske 
kazalnike ter na podlagi ugotovitev narediti akcijski načrt za naprej 

- pomembno orodje so pogovori: ključno je ugotoviti, kaj dobre sodelavce moti, 
dokler (še) delajo za nas – ter odstraniti vzroke za nezadovoljstvo 

- pomagati jim, da prepoznajo in izrazijo svoje potrebe ter jim v čim večji meri 
ponuditi, kar potrebujejo 

- marsikatera odpoved je »odpoved v šoku« - ki ni zelo premišljena in 
dokončna; v takih primerih se je potrebno iskreno pogovoriti in skušati 
narediti vse, kar je možno, da bi dobrega sodelavca obdržali v podjetju (vloga 
HRM – marsikdaj v se v proces vključi kadrovik in skozi pogovor ugotovi, kaj 
je zaposlenega privedlo do nenadne odločitve za odhod) 

- s kadri, ki zagotovo odhajajo, narediti izhodne intervjuje, rezultate le-teh 
analizirati ter narediti načrt za obdržanje dobrih sodelavcev za naprej 

- ugotoviti, kaj v podjetju je »rakotvorno« - kateri so tisti ljudje/vodje, ki 
zastrupljajo organizacijsko klimo in kulturo in zaradi katerih mnogi dobri 
kadri odhajajo 

- z dejstvom, da fluktuacija je, se je potrebno soočiti ter pravočasno poskrbeti za 
nasledstvo 

- izdelati motivacijski, transparenten sistem nagrajevanja 
- poleg vertikalnega napredovanja ponuditi načine horizontalnega napredovanja 
- odhod iz podjetja je svobodna odločitev delavca, ki gre tja, kjer pričakuje 

boljše razmere; marsikdo gre sledi dobremu kolegu/vodji ob njegovem odhodu 
v novo podjetje 

- dobri sodelavci pogosto odhajajo zaradi slabih odnosov, zato je potrebno 
nenehno vlagati čas in denar v odnosni vidik podjetja/organizacije: 

o kakovostne letne razgovore 
o redne sestanke 
o strateške konference 
o ankete o klimi in kulturi 



o vzdrževanje forumov in intraneta 
o teambuildingi 
o pikniki, silvestrovanje 

- pri pridobivanju novih sodelavcev je treba iskati nove kanale – obnesejo se 
npr. priporočila zaposlenih; nekatera podjetja priporočila zaposlenih nagradijo 
(bodisi takoj bodisi po 1 letu, ko se je novi sodelavec že izkazal za kakovosten 
kader) 

 

Zaključek 
Za dobro opravljanje svojega dela se morajo kadroviki zavedati poslanstva, vizije in 
vrednot tako svojega oddelka (HRM) kot celotnega podjetja – razmišljati je treba 
sistemsko; se povezovati tako z upravo kot z drugimi oddelki.  
Dr. Rozman, izvršni direktor za marketing, kadre in pravo, je na primeru svojega 
podjetja Merkur pokazal, kako se HRM-funkcija vse bolj povezuje z drugimi, do 
nedavnega ločenimi funkcijami: zlasti v storitvenih podjetjih se kadrovska funkcija 
prepleta z marketinško, saj so izvajalci storitev na terenu glavni ambasadorji podjetja 
in blagovnih znamk.  
Svoje vse zahtevnejše cilje lahko kadroviki dosegajo le s stalnim razvijanjem svoje 
profesionalne in moralne avtoritete – in sodelovanje na tokratni konferenci je še en 
kamenček v mozaiku stalnega strokovnega in osebnega izpopolnjevanja vodij in 
HRM-strokovnjakov. 
 
 
 
Zapisala: Marjeta Novak, Humus, d. o. o.,  moderatorka konference 
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