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Vsebina

• Strateški pomen kadrovske funkcije v podjetju.

• Razumevanje poslovne strategije in prenos strategije na vodje 
organizacijskih enot iz zornega kota HR.

• Upravljanje sprememb in vloga HR strokovnjakov in vodij - doživljanje 
zaposlenih, ne samo procesi in diferenciacija kadrov

• Zakaj ljudje delajo veliko in dobro?

• Zakaj žrtev ne more biti konkurenčna?



Strateški pomen kadrovske funkcije v podjetju

1. Obvladovanje procesov:

• Zaposlovanje,

• Razvoj kadrov,

• Postopek prenehanja zaposlitve; Skrb za želeno fluktuacijo.



Strateški pomen kadrovske funkcije v podjetju

1. Obvladovanje procesov...  

2. Diferenciacija kadrov

3. Upravljanje organizacijske kulture,

4. Upravljanje organizacijske klime,

5. Upravljanje z vrednotami.

6. Razumevanje strategije razvoja podjetja.

7. ...

Vse aktivnosti zahtevajo izjemno usklajeno delovanje zaposlenih v 
kadrovski službi in tesno sodelovanje z vodstvom podjetja!



Zaposlovanje

• V poslu nastopata delodajalec in delojemalec kot partnerja, ki imata 
določene skupne interese.

• Zavedati se moramo, da bomo s sklenitvijo delovnega razmerja, 
pričeli vsi vključeni lastne potrebe učinkoviteje zadovoljevati.

Tudi v medosebnih odnosih velja neusmiljena ekonomska logika.

Stvari počnemo zgolj takrat in samo zato, ker smo prepričani ali 
upamo, da bomo imeli od njih določen dobiček.

(..., ko smo prepričani, da bomo tako lahko zadovoljili nekatere svoje 
potrebe.)

Zakaj so vas zaposlili?



Ena ključnih strateških funkcij vsake kadrovske službe je diferenciacija 
kadrov. To pomeni, da je zmožna določiti:

• 15 % najboljših – ključnih kadrov;
• 65 % zaposlenih, ki korektno opravljajo svoje delo;
• 20 % kadrov, ki ne izpolnjujejo naših pričakovanj in bi jih z lahkoto 

pogrešali.

Diferenciacija



• Nadgradnja te funkcije je:
• 15 % najboljših – ključnih kadrov; - zagotoviti:

• da ostanejo in napredujejo;
• pogoje za optimalno delo;

• 65 % zaposlenih, ki korektno opravljajo svoje delo;- jim omogočiti:
• osebni in strokovni razvoj,
• najboljše spraviti v prvo skupino,
• pogoje, da delajo optimalno;

• 20 % kadrov, ki ne izpolnjujejo naših pričakovanj in bi jih z lahkoto 
pogrešali;

• iz te skupine naj bi bila največja fluktuacija.

Diferenciacija



Razumevanje poslovne strategije in vloga HR 
službe
• Podjetja imajo SPN – strateški poslovni načrt.

• Ključno vlogo za doseganje SPN v podjetjih nosijo zaposleni.

• Običajno prenašamo poslovno strategijo po hierarhiji s pomočjo 
letnih in rednih razgovorov.

• Letni razgovor: vrednote, poslovni cilji, osebni cilji.
• Redni razgovor

• Dinamika doseganja poslovnih ciljev,
• HR strokovnjaki vzpostavljajo komunikacijske poti in orodja za 

prenos strategij na operativni nivo.



Upravljanje sprememb

Vloga HR strokovnjakov in vodij

• Kdaj so ljudje dojemljivi za spremembe?

• Izpolnjena morata biti dva pogoja

1. Občutek varnosti
Izvira iz odnosov

2. Dobiček
Izvira iz občutka, da bodo naše potrebe bolj kakovostno in učinkovito 
zadovoljene



Kadri so bolj ali manj razporejeni. Vsak, ki želi delo, ga ima!

Ključni pogoji, da bodo ljudje želeli delati pri vas so poleg tega, da ste 
uspešni in ste jih sposobni korektno plačati:

• Odnosi – občutek pripadnosti,

• zadovoljevanje potreb po moči – občutek lastne vrednosti,

• osebna svoboda,

• zabava – užitek pri delu.

Trg delovne sile je zrel in razdeljen



Zadovoljstvo

• Kdaj smo v življenju resnično zadovoljni?

• Takrat kadar učinkovito zadovoljujemo svoje potrebe na treh ključnih 
področjih:

• delo,

• družina,

• lastne osebne potrebe.

• Ko katero koli od teh področij na dolgi rok ni v ravnovesju z ostalimi, 
so na obzorju težave.



Bistvo vsega

• Kaj počnemo ljudje od rojstva do smrti?

Zadovoljujemo potrebe!

• Čigave?

Svoje neposredno, potrebe drugih posredno!

• Kako vemo, da so naše potrebe zadovoljene?

Se počutimo dobro!

• Kako vemo, da naše potrebe niso učinkovito zadovoljene?

Se ne počutimo dobro!



Potrebe

po preživetju

po pripadnosti

po moči

po svobodi po zabavi



Sreča in zadovoljstvo

• Kdaj smo v življenju resnično srečni?

• Takrat kadar učinkovito zadovoljujemo svoje potrebe na treh ključnih 
področjih:

• delo,

• družina,

• lastne osebne potrebe.

• Ko katero koli od teh področij na dolgi rok ni v ravnovesju z ostalimi, so na 
obzorju težave.



Motivacija

Posameznik je vedno optimalno motiviran…

– za zadovoljevanje svojih potreb in ne potreb drugih.

Ključna naloga managementa je, da ljudem pokaže kako bodo s trdim in 
kakovostnim delom učinkovito zadovoljevali svoje potrebe.



Pomen dobrih odnosov

• Potrebo po preživetju največkrat lahko zadovoljimo sami s sabo. To je 
značilnost evolucije.

• Ostale potrebe so psihološke. Skoraj nemogoče jih je dolgoročno 
zadovoljevati zgolj sam s sabo.

• Za zadovoljevanje psiholoških potreb nam prav pridejo drugi ljudje.

• Za zadovoljevanje psiholoških potreb potrebujemo druge ljudi.

• V kakšnih odnosih naj bomo z njimi?



Iz žrtve v lovca
• Ljudje se v vsakdanjem ali poklicnem življenju pogosto znajdemo v 

stiski ali pred določeno težavo. 
• Če se v takem položaju počutimo nemočni, zelo radi tako težavo ali 

stisko poosebimo. To pomeni, da ji pričnemo pripisovati osebne 
lastnosti.

• Kdo ne pozna stavkov:
• Trg dela je neusmiljen;
• Reforme nam bodo pobrale kruh;
• Enotna davčna stopnja bo pokopala malega človeka.

• Vsi ti stavki v svojem najglobljem bistvu kažejo na to, da ne 
verjamemo, da je moč učinkovito nadzirati svoje življenje.

• Prepogosto se počutimo žrtve zunanjih okoliščin in se ne zavedamo 
svoje nezmožnosti živeti v skladu s svojimi cilji.



Iz žrtve v lovca

Ljudje ne vidijo neposredne povezave med svojim delom ter svojim 
počutjem.

Zato niso motivirani za trdo delo!

V ljudeh moramo spodbuditi odgovornost do sebe in ne le do svojega 
dela, do sodelavcev in drugih udeležencev delovnega procesa, ter do 
podjetja v celoti!



Iz žrtve v lovca

Koga ste si izbrali za življenjskega sopotnika?

Nekoga, ki je bil veder, nasmejan, simpatičen – “najboljši na razpolago”,

ali 

Nekoga, ki je imel neskončno problemov, bil neverjetno pesimističen, ki 
je iskal krivce za svojo nesrečo izven sebe…

– ki ste ga “vzeli” ker se vam je smilil?



Hvala za pozornost!
Dr. Aleksander Zadel

institutcar@gmail.com
aleksander.zadel@gmail.com
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