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SPREM EM BE?
Namesto uvoda?
»Morda se sli?i teden dni odsotnosti iz rednega delovnega mesta dolgo, vendar ta ?as
?e kako hitro mine. Ko se izmenjava kon?a, ima uslu?benec ?iroko paleto razli?nih
novih znanj, idej in izku?enj, ki jih z veseljem deli? tudi s sodelavci in drugimi ter
vplivajo posredno ali neposredno na tvoje sicer?nje delo in delodajalca, kjer si
zaposlen.«
Mag. Brigita Raj?ter Vranovi?, Ministrstvo za okolje in prostor

Program se vsako leto nadgrajuje, leto?nja novost pa so bile izmenjave
zaposlenih med podjetji ter izmenjave zaposlenih med javnimi organi.
Izmenjave so se za?ele 15. aprila, kon?ale pa konec septembra. V povpre?ju
posamezna izmenjava traja en teden, v izmenjavah pa je v letu 2019 ?e
sodelovalo 15 organov javne uprave s 37 zaposlenimi in 32 podjetij z 21
zaposlenimi.

i n ovat i ven @gov.si

SLU?BA ZA ODPRAVO ADM INISTRATIVNIH OVIR

M i n i st r st vo za j av n o u pr avo

Republika Slovenija

Partnerstvo za spremembe je program
inovativnega sodelovanja med
zaposlenimi v slovenskem javnem in
zasebnem sektorju s ciljem izmenjave
zaposlenih, prenosa in uporabe dobrih
idej, praks in uporabnih re?itev.

Vsi udele?enci so bili namre?
enotnega mnenja, da so s
sodelovanjem dosegli pomembne
izbolj?ave.

Skupaj se je tako izmenjalo 58
zaposlenih, kar je najve? doslej.
Tekom posameznih krogov se je
izkazalo, da se z izmenjavami
krepi
sodelovanje,
zaupanje,
izmenjajo se ?tevilne dobre
izku?nje in ideje, s tem pa vsaki?
znova dokazujemo, da ?elimo in
zmoremo prese?i stereotipe in
dosegati spremembe na bolje.

Udele?enci so dobili druga?en vpogled v organizacijo dela, kot tudi sam pristop in
odnos do re?evanja in opravljanja nalog. Tako so se tudi razli?no odzvali s
povratnimi informacijami o svoji izku?nji na izmenjavi ? dobili smo video,
predstavitev z infografiko, kraj?a in dalj?a poro?ila, vsa pa s pozitivnim nabojem.

Stkale so se vezi, ne samo med zaposlenimi, temve? tudi organizacijami ? na podlagi izmenjave
sta bili organizirani dodatni sre?anji zaposlenih iz podjetja IBM Slovenija d.o.o. in zaposlenimi na
Ministrstvu za javno upravo:

S prenosom znanj in izku?enj
spoznavamo eden drugega, utrjujemo
medsebojno sodelovanje in se
trudimo nenehno izbolj?evati.

- 29. 5. 2019 ? predstavitev sistema vodenja in
sistema za razvoj in upravljanje kadrov v IBM,
- 11. 6. 2019 in 12. 6. 2019 ? delavnici na temo
umetne inteligence.

Prav tako so zaposleni z razli?nih izpostav
Upravne enote Ljubljana obiskali Agencijo za
kmetijske trge in razvoj pode?elja, da se seznanijo
z aplikacijo E-kmetija in pridobijo odgovore na vpra?anja v povezavi z njihovim delom.

Kot ?e omenjeno, so bili odzivi udele?enih v izmenjavah tudi letos pozitivni, predlogi za izbolj?anje
pa se nana?ajo predvsem na upravljanje z zaposlenimi in ve?je medsebojno povezovanje:
- Usm er jen ost k u por abn ik om / st r an k am ; pri oblikovanju storitev je zadovoljstvo strank klju?no
merilo. Z vidika uporabnika je potrebno storitve (procese) dr?ave obravnavati celostno (z vidika
uporabnika in ne z vidika vloge posameznega organa), kar pomeni aktivno sodelovanje razli?nih
organov pri oblikovanju in izvajanju kon?ne storitve (primer izmenjave med Agencijo za kmetijske
trge in razvoj pode?elja in zaposlenimi v Upravni enoti Ljubljana: z izmenjavo izku?enj in ve?jim
sodelovanjem lahko pomagajo (slovenskemu) kmetu pri ?rpanju evropskih sredstev).
- Spodbu jan je in ovat ivn ost i v or gan izaciji; zbiranje in upravljanje idej ter inovacij zaposlenih
preko platforme ali preko posebne projektne skupine za razvoj inovativnosti, ki obravnava ideje
zaposlenih in vodstvu podaja predloge za izbolj?ave ter izvajanje dogodkov, ki spodbujajo
kreativnost in inovativno delovanje.
- Uvajaln i pr ogr am za n ovo zaposlen e (za ve?jo produktivnost in organizacijsko pripadnost), ki
zajema na?rtovan proces integracije novo zaposlenega v delovno okolje in kratek priro?nik s
klju?nimi informacijami o podjetju, organiziranosti, izobra?evanju, dol?nostih, kori??enju malice,
mo?nostih vklju?itve v nezgodno zavarovanje,? ).

Utrinek iz Danfossa
Utrinek iz PRO Plusa

- Pr ogr am m en t or st va za izmenjavo znanj in izku?enj med zaposlenimi na razli?nih podro?jih.
Obstaja tudi informacijska podpora programu mentorstva, ki omogo?a vnos ciljev in ?asovnih
rokov ter samostojno povezovanje mentorskih parov.
- M oder n o delovn o ok olje; delo od doma, kreativno in odprto delovno okolje za bolj?i pretok
informacij, ?ajne kuhinje in prostori za dru?enje v vsakem nadstropju, v avtomatih vsaj ena polica
rezervirana za zdrave prigrizke (vidik zdravja na delovnem mestu).
- In t er n i EKO t im i, ki uresni?ujejo okoljevarstvene ideje zaposlenih in skrbijo za lo?evanje
odpadkov.
Lor em ipsum dolor sit am et,
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sadipscing elitr
, sed
- Or gan izacija splet n ih sem in ar jev (t.i. webinar ali webex) za sestanke
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stro?kovnega vidika, ?e posebej se to ka?e v multinacionalkah.
- Sist em at i?en n a?in k om u n icir an ja z zaposlen im i za oblikovanje ustrezne organizacijske
kulture, ve?je zaupanje v organizacijo in vodstvo krepitev pozitivne podobe blagovne znamke (tudi
Lor em ipsum dolor sit am et,
z vidika pridobivanja novih kadrov) in zmanj?anje fluktuacije zaposlenih.
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slu?bo.
invidunt ut labor e et dolor e.

- Spr em ljan je zadovoljst va zaposlen ih ; vsaki dve leti izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih.
- Teden sk i pr egled opr avil, ko vsak zaposleni oceni porabo ?asa za dolo?eno nalogo. Na ta na?in
nadrejeni ali vodja projekta dobi informacijo, na katerih nalogah se porabi najve? ?asa ter i??e
Lor em ipsum dolor sit am et,
na?in za optimizacijo procesa ali celo avtomatizacijo naloge.
consetetur sadipscing elitr , sed
diam nonumy eir m od tem por
invidunt ut labor e et dolor e.

Potrudili se bomo, da bodo pristojni seznanjeni z na?tetimi predlogi in vas obve??ali o morebitnih
izplenih.

S sodelovan jem za Par t n er st vo za spr em em be!
Brina Tomovi? Kandare, AmCham Slovenija
Jelena Tabakovi?, Ministrstvo za javno upravo

Obenem vas obve??amo, da je s 1. julijem 2019, na spletni domeni Gov.si, vzpostavljeno spletno
mesto, namenjeno vsem vsebinam na?ega projekta Inovativen.si.

