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III 

POVZETEK 

Namen raziskave je bil na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne literature 

raziskati marketinško kulturo v gradbeni dejavnosti ter na podlagi pridobljenih podatkov 

analizirati soodvisnost dimenzij marketinške kulture in njihov vpliv na uspešnost poslovanja 

organizacij v gradbeni dejavnosti, ter predlagati morebitne predloge za izboljšanje poslovanja. 

V empiričnem delu raziskave smo s pomočjo prilagojenega vprašalnika zbrali podatke o 

razvitosti marketinške kulture v 158 izbranih organizacijah gradbene dejavnosti. Ugotovili smo 

pozitiven vpliv dejavnikov marketinške kulture na zadovoljstvo, nismo pa mogli dokazati 

vpliva marketinške kulture na uspešnost gradbene dejavnosti. Magistrska naloga prispeva k 

razvoju teorije in znanosti na obravnavanem področju, saj je to prva raziskava marketinške 

kulture in njene povezanosti z uspešnostjo v gradbeni dejavnosti v Sloveniji v času gospodarske 

krize. 

Ključne besede: gradbena dejavnost, management, marketinška kultura, organizacija, 

raziskava, uspešnost 

SUMMARY 

The research is based on a systematic review of domestic and foreign professional literature to 

explore marketing culture in the construction sector. We obtained relevant information to 

analyze the interdependence of the dimensions of marketing culture and their impact on the 

performance of organizations in this sector. We proposed suggestions for improved operations. 

In the empirical part of the research, we used a personalized questionnaire to collect information 

on the development of marketing culture in the construction industry. We found that marketing 

culture factors have a positive impact on satisfaction. We were unable to demonstrate the 

influence of marketing culture on the success of the construction industry. This master's thesis 

contributes to the development of the theory and science on this topic. This is the first study on 

marketing culture and its connection to success in the construction industry in Slovenia during 

the economic crisis.  

Key words: construction industry, management, marketing culture, organization, research, 

efficiency. 
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1 UVOD 

Najprej smo opisali in analizirali teoretična izhodišča, ki opredeljujejo tematiko magistrske 

naloge, kar je osnova za definiranje problema, postavitev ciljev, določitev hipotez in v 

nadaljevanju predstavitev raziskovalne problematike. Na podlagi izvedene raziskave smo v 

sklepnem delu podali predloge in izboljšave za nadaljnje delovanje gradbenih organizacij z 

vidika razvoja marketinške kulture.  

1.1 Opredelitev raziskovalne problematike in izhodišča proučevanja 

Vsaka organizacija naj bi preko skupnih interesov ciljnih udeležencev delovala kot instrument 

za doseganje zastavljenih smotrov in ciljev (Tavčar 2009, 24). Ključna kategorija pri snovanju 

smotrov in ciljev je vizija organizacije (Biloslavo 2008, 101‒115). Bistven namen 

ustanoviteljev organizacije v pridobitni obliki pa je dolgotrajno zadovoljevanje potreb trga, ki 

prinaša prednosti vsem ključnim udeležencem kot npr. lastnikom, managerjem, zaposlenim 

sodelavcem, dobaviteljem in odjemalcem ter lokalni skupnosti in državi, kar naj bi bilo ključno 

za uspešnost organizacije in daje organizaciji konkurenčno prednost (Kotler 2003, 19). 

Naloga managementa je usmerjati zaposlene k doseganju zastavljenih smotrov in ciljev tako, 

da organizacija na najboljši možen način deluje kot homogen organizem s skupno vizijo 

(Biloslavo 2008).  

Organizacija v osnovi deluje na podlagi vrednot sodelavcev, kar predstavlja urejenost 

organizacije, ki se odraža v organizacijski kulturi (Biloslavo 2008, 115‒116). Po Scheinu je 

organizacijska kultura razdeljena v tri ravni (Schein 1992, 17‒27):  

- artefakti so prva raven in so vse vidne in zaznavne oblike kulture, kot je urejenost 

sodelavcev in okolja, izražanje, oblačenje, obredi; 

- druga raven so usvojene zavedne vrednote; 

- tretja raven so temeljne podmene oziroma vrednote, ki obstajajo na ravni nezavednega.  

Organizacijska kultura je način delovanja organizacije, nenapisana pravila o inteligentnem 

vedenju ter vrednote, ki si jih delijo člani organizacije (Peters 1993, 34). Strateški dejavnik 

razvoja organizacije je upoštevanje in prilagajanje organizacijske kulture kulturi okolja v vseh 

segmentih njenega delovanja (Cameron in Quinn 1999). 

Marketinška kultura je tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na vzorec 

skupnih vrednot in prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da razumejo in občutijo marketinško 

funkcijo, in jim tako določa norme vedenja v organizaciji (Webster 1995, 7). 

Webstrova (1993) je razvila koncept razmišljanja o marketinški kulturi kot 

multidimenzionalnem konceptu s šestimi dimenzijami (Biloslavo idr. 2007, 62): 

- kakovost storitev, oziroma zagotavljanje le-te; 
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- medosebni odnosi, ki se nanašajo na obravnavanje zaposlenih s strani managerjev; 

- prodajne naloge, opredeljene kot pomoč zaposlenim za uporabo marketinškega pristopa; 

- organiziranost pri doseganju smotrov in ciljev organizacije; 

- interno komuniciranje, ki predstavlja vedenje zaposlenih, kaj managerji od njih pričakujejo 

in kako zaposleni vplivajo na svoje delo; 

- inovativnost, ki odraža odprtost do sprememb. 

Za organizacijo je ena od pomembnih načinov pridobivanja prednosti pred konkurenti 

razvijanje marketinške kulture – odprto naravnanega razmišljanja in ravnanja, vpetega v 

organizacijsko kulturo (Biloslavo idr. 2007, 60). Marketinška kultura pomaga zaposlenim 

razumeti funkcijo marketinga1, ki je v osnovi namenjena prepoznavanju in zadovoljevanju 

zahtev odjemalcev, ne samo vsakodnevnih ampak tudi nepričakovanih (Luk 1997, 14). Močno 

izražena marketinška kultura, ki je usmerjena k zadovoljevanju potreb odjemalcev in 

zaposlenih zagotavlja organizaciji konkurenčno prednost v smislu sposobnosti prilagajanja 

tržnim razmeram in prepoznavanja tržnih niš, kar kaže na pozitivno povezanost marketinške 

kulture z uspešnostjo poslovanja (Webster 1993). To se odraža predvsem kot donosnost in tržna 

vrednost organizacije, ki temelji na ekonomiki in se kaže v kakovosti organizacije. Največkrat 

uspešnost merimo s finančnimi merili, ki so podani v računovodskih poročilih: bilanci stanja, 

izkazu uspeha in izkazu denarnih tokov, predvsem pa z dodano vrednostjo (Tavčar 2009, 503‒

514). Webstrova (1990) kakovost uvršča med ključne sestavine marketinške kulture. Eden od 

temeljnih konceptov v managementu in marketingu organizacije je zadovoljstvo odjemalcev in 

drugih ciljnih skupin, ki jih je potrebno razumeti kot ciljne skupine zunaj in znotraj organizacije, 

vključno z zadovoljstvom zaposlenih (Biloslavo idr. 2007, 117). 

To so značilnosti uspešnih organizacij (angl. High Performance Organizations, v nadaljevanju 

HPO), ki jih v svoji raziskavi obravnava De Waal (2008). Dobro razvita marketinška kultura je 

sestavni del HPO. Rezultati te raziskave so pokazali, da je možno identificirati dejavnike, ki 

določajo stalen uspeh organizacije, management pa ima na voljo kakovostno orodje, ki 

omogoča stalno osredotočenost k izboljšavam, če organizacija sledi petim HPO-dejavnikom s 

35 karakterističnimi točkami (De Wall 2008). Teh pet dejavnikov je: kakovost managementa, 

odprtost organizacije in naravnanost k dejanjem, dolgotrajna zavezanost k uspešnosti, 

osredotočenost na izboljšave in inovacije in kakovost zaposlenih sodelavcev. 

V publikacijah so HPO opisane kot organizacije, ki dosegajo odlične finančne izide, 

zadovoljujejo potrebe odjemalcev in zaposlenih, omogočajo visoko raven individualnega 

udejstvovanja, so visoko produktivne in inovativne, spodbujajo usklajeno merjenje uspešnosti 

in nagrajevanja na podlagi te in imajo močno poslovodstvo (Epstein 2004). 

                                                 

1 V celotnem dokumentu sta enakovredna pojma marketing in trženje.  
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Prepoznavanje teh dejavnikov je bistvenega pomena za dolgotrajno uspešno delovanje, saj 

odjemalci postajajo zahtevnejši in je za organizacijo velika konkurenčna prednost, če se zna 

prilagajati potrebam odjemalcev (De Waal 2008). Navedene ugotovitve so še posebej 

pomembne v času gospodarske, politične, finančne, ekonomske krize, ki se v slovenskih 

gradbenih organizacijah močno odražajo. S pomočjo marketinške kulture in prizadevanja k 

HPO zagotavljamo trajnosten razvoj temeljnih konkurenčnih prednosti, ki so podlaga za 

uspešnost poslovanja in za obstoj pridobitnih organizacij (Ross - Wooldridge in Minsky 2002, 

30), kamor spadajo tudi gradbene organizacije.  

Vse računovodske kazalnike za ugotavljanje uspešnosti neke organizacije naj bi prezentirali 

primerjalno z ustreznimi vrednostmi v dejavnosti, ki jo obravnavamo (Bojnec idr. 2007, 241), 

zato smo podrobneje pregledali podatke o poslovanju gradbenih organizacij (bonitete.si 2014) 

in jih primerjali z rezultati anketiranja. Predvsem smo se osredotočili na kazalnike 

gospodarnosti (bonitete.si 2014). Merili in primerjali smo dobičkonosnost in dodano vrednost. 

Podatke smo primerjali med posameznimi gradbenimi organizacijami, z dejavnostjo ter s 

podatki celotnega slovenskega gospodarstva (bonitete.si 2014).  

Gradbena dejavnost v Republiki Sloveniji je na dan 1. 9. 2011 (AJPES 2011) obsegala 158 

organizacij, ki so po Zakonu o gospodarskih družbah opredeljene kot velike organizacije ali 

srednje organizacije. Te so predmet naše raziskave. Okvirno število zaposlenih v teh 

organizacijah je bilo 21.000, kar je predstavljalo kar 2,9 % vseh zaposlenih prebivalcev 

Slovenije (SURS 2011).  

Problematika uspešnega poslovanja v slovenskih gradbenih organizacijah je pereča. Ker 

ekonomska teorija poudarja močan vpliv dejavnikov marketinške kulture in prizadevanju k 

HPO na uspešnost poslovanja, so nas navedene informacije prepričale, da je to tematika, ki jo 

je v gradbeni dejavnosti vredno podrobneje raziskati v okviru magistrske naloge. 

1.2 Namen in cilji raziskovanja 

Namen raziskave je bil na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne literature 

raziskati marketinško kulturo v gradbeni dejavnosti ter na podlagi pridobljenih podatkov 

analizirati soodvisnost dimenzij marketinške kulture in njihov vpliv na uspešnost poslovanja 

organizacij v gradbeni dejavnosti, ter predlagati morebitne predloge za izboljšanje poslovanja. 

Cilji iz celotne raziskave so naslednji: 

- preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja organizacijske kulture ter uspešnosti 

poslovanja organizacije; 

- opraviti empirično raziskavo o razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah 

Republike Slovenije ter ugotoviti vpliv na zadovoljstvo zaposlenih in analizirati vzročne 
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povezave med razvitostjo marketinške kulture v opazovanih organizacijah in njihovo 

uspešnostjo; 

- zasnovati predloge za izboljšanje dejavnikov marketinške kulture v slovenskih 

organizacijah na področju gradbene dejavnosti. 

1.3 Temeljne hipoteze magistrske naloge 

Z raziskavo smo preverili naslednji dve hipotezi (H): 

Hipoteza 1: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah statistično značilno 

vpliva na nivo enega od bistvenih dejavnikov marketinške kulture ‒ zadovoljstva notranjih in 

zunanjih udeležencev organizacije.  

Hipoteza 2: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah se odraža v 

naravnanosti k HPO, kar naj bi se izkazovalo v povezanosti med kazalniki razvitosti 

marketinške kulture in izbranimi kazalniki gospodarnosti.  

1.4 Opis raziskovalne metodologije 

V teoretičnem delu magistrske naloge, ki je osnova za znanstveno tolmačenje podatkov iz 

empiričnega dela, smo se opirali na tujo in domačo strokovno literaturo s področja 

managementa, organizacijske kulture, marketinške kulture, strateškega managementa, 

konkurenčne prednosti organizacij in razvoja temeljnih zmožnosti ter doseganja uspešnosti. S 

temeljito analizo smo spoznanja iz obstoječe literature uporabili pri zasnovi hipotez. V tem delu 

magistrske naloge smo uporabili metodo kompilacije, saj je šlo za povzemanje tujih izidov 

raziskovanja, tuja opažanja, stališča, zaključke in spoznanja (Zelenika 2000, 339). Sistematično 

smo pregledali in analizirali 125 bibliografskih enot literature in virov.  

V empiričnem delu smo s pomočjo prilagojenega vprašalnika zbrali podatke o razvitosti 

marketinške kulture v izbranih organizacijah gradbene dejavnosti. V naslednjem koraku smo 

podatke obdelali s faktorsko analizo, katere rezultat je omogočil vpogled v obstoj in razvitost 

posameznih dimenzij marketinške kulture v obravnavanih organizacijah. S pomočjo regresijske 

analize smo v nadaljevanju preverili vpliv posameznih dimenzij marketinške kulture na 

zadovoljstvo udeležencev. Ker je zadovoljstvo ena od dimenzij marketinške kulture, smo 

ocenili stopnjo zadovoljstva udeležencev na podlagi omenjenega vprašalnika. V sklepnem delu 

empirične analize smo z regresijsko analizo preverili vpliv razvitosti dejavnikov marketinške 

kulture na izbrane kazalnike gospodarnosti (dobičkonosnost in dodano vrednost). Podatke o 

kazalnikih gospodarnosti smo pridobili iz bonitet poslovanja organizacij. 
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1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz treh sklopov.  

V prvem sklopu smo se posvetili teoriji, izhajajoč iz znanstvene literature, ki smo jo izbrali za 

namen naše naloge. Najprej smo se dotaknili splošnega dejstva o organizacijski kulturi, v 

nadaljevanju pa se podrobno posvetili marketinški kulturi ne glede na posebnosti obravnavane 

dejavnosti. V jedru prvega sklopa smo se osredotočili na gradbeno dejavnost v slovenskem 

prostoru. Kar najbolj optimalno naj bi predstavili realna dejstva, ki so gradbeništvo v zadnjih 

letih pripeljala do krizne situacije, in skušali ugotoviti, če ima zatečeno stanje kakršno koli 

povezavo z marketinško kulturo. Pregledali smo še, katere raziskave s področja marketinške 

kulture so bile v Sloveniji že narejene. S kratkim povzetkom smo zaključili teoretični del 

magistrske naloge.  

V drugem sklopu magistrske naloge smo pristopili k empirični preveritvi predhodnih 

teoretičnih izhodišč s pomočjo analize pridobljenih anketnih podatkov na vzorcu izbranih 

gradbenih organizacij. V izhodiščnem delu smo najprej predstavili način vzorčenja in 

pridobitve podatkov ter opredelili metodologijo analize podatkov. V nadaljevanju pa smo se 

osredotočili na razlago opravljene raziskave. 

V tretjem sklopu smo na podlagi empiričnih ugotovitev podali smernice in priporočila za razvoj 

ter prepoznavanje marketinške kulture kot ene bistvenih sestavin organizacijske kulture v 

gradbeni dejavnosti. 

V sklepnem delu smo preko povzetka raziskave poudarili ključne končne ugotovitve, podali 

predviden prispevek k znanosti, izpostavili omejitve, ki so oblikovale našo raziskavo, ter podali 

priporočila za nadaljnje raziskovanje.  
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN USPEŠNOST 

Za namen opredelitve teoretičnih izhodišč smo iz izbrane literature povzeli že opisana dejstva, 

ki temeljijo na proučevanju organizacijske kulture. Najprej smo se v grobem želeli dotakniti 

organizacijske kulture na splošno, v nadaljevanju pa smo se posvetili marketinški kulturi v 

organizacijah.  

V drugem delu teoretičnih izhodišč smo povezali teorijo organizacijske kulture s posebnostjo 

gradbene dejavnosti. V tem delu se prepletajo spoznanja iz znanstvene literature in javno 

objavljeni podatki o gradbeni dejavnosti v Sloveniji, s čimer smo pripravili teoretično podlago 

za nadaljnja empirična dognanja. 

2.1 Organizacijska kultura 

Različni avtorji so si v svojih raziskavah skozi zgodovino prizadevali za kar natančnejšo 

opredelitev pojma organizacijska kultura. Vendar je to izredno težko opredeljiv pojem.  

Spradley in McCurdy (1972, 2) sta ugotovila, da ima pojem organizacijska kultura toliko 

različnih pomenov, da je praktično nemogoče vse opredeliti. Pojem organizacijska kultura nima 

enolične definicije, zato bomo povzeli le nekatere avtorje in prikazali zbrane definicije v tabeli 

2.1. 

Preglednica 1: Definicija pojma organizacijska kultura 

Avtor Definicija 

Schein (1992, 9) Organizacijska kultura je vzorec temeljnih 

predpostavk, ki so jih člani skupnosti odkrili ali 
oblikovali v procesu razreševanja odprtih zadev, 
pomembnih za obstoj skupnosti in so se pokazale za 

dovolj uspešne, da v skupnosti utemeljeno menijo, da 
jih je treba prenesti na nove člane, da bi ti lahko 
ustrezno dojemali in razmišljali o zadevah, povezanih 
s prilagajanjem zunanjemu okolju in notranjo 

integracijo. 

Rousseau (1990, 160) Organizacijska kultura je družbeni prenos na ravni 
skupnosti, v kateri si člani delijo skupne predpostavke, 
vrednote, norme vedenja, vzorce dejavnosti in 

materialne artefakte. 

Kotter in Heskett (1992, 4) Na globlji, manj vidni ravni se organizacijska kultura 

nanaša na tiste vrednote, ki si jih člani organizacije 
delijo in vztrajajo v času ne glede na spremembe med 
člani organizacije. Na vidnejši ravni je organizacijska 
kultura vzorec vedenja, ki ga člani organizacije 
samoumevno prenašajo na nove člane. 

 »se nadaljuje« 
  

  

  

  

  

  



7 

Avtor Definicija 

Brown (1998, 8) Organizacijska kultura je na nezavedni ravni sprejet 

način dojemanja organizacije in njenega zunanjega 

okolja (t. i. paradigma organizacije), ki se je oblikoval 

skozi obstoj organizacije in se izraža v obliki 
sprejemljivega in pričakovanega vedenja v 
organizaciji ter kot prevladujoči vzorec medsebojnih 
razmerij med člani organizacije. 

Cook in Yanov (1993, 379) Organizacijska kultura je zbir vrednot, prepričanj in 
občutkov ter artefaktov, prek katerih se ti izražajo in 
prenašajo (na primer miti, simboli, metafore, rituali); 
oblikovala jih je določena skupina ljudi, prenašajo se 
iz roda v rod in skupino ločijo od drugih. 

Hofstede idr. (1990, 89) Organizacijska kultura je proces programiranja 

kolektivne zavesti, ki določeno skupino ljudi loči od 
drugih skupin. 

Peters (1993, 34) Organizacijska kultura je način, kako v organizaciji 

delujemo, so nenapisana pravila o tem, kaj pomeni 

inteligentno poslovodenje v organizaciji, so vrednote, 

ki si jih člani organizacije delijo. 

Tavčar (2006) Organizacijska kultura je skupnost materialnih in 

duhovnih vrednot, ki jih je ustvaril človek v svoji 
družbeno-zgodovinski praksi ‒ za obvladovanje 
naravnih sil, za razvoj proizvajanja in za razreševanje 
nalog družbe sploh 

Vir: Biloslavo idr. 2007, 31. 

Organizacijska kultura je v širšem pomenu vse tisto, kar je ustvarila človeška družba s fizičnim 

in umskim delom ljudi (Kralj 2003, 157). 

Schein (1992, 17‒27) opisuje organizacijsko kulturo s tremi medsebojno povezanimi, 

odvisnimi ravnmi, in sicer: artefakti, usvojene vrednote in temeljne podmene. 

Artefakti so primarne pojavne oblike in so najvidnejša raven organizacijske kulture. 

Predstavljajo realnost v fizičnem in družbenem pogledu (Tavčar 2002, 19). Stopnja 

razpoznavnosti primarne pojavne oblike, oziroma organizacijske kulture na ravni artefaktov, je 

razmeroma visoka, vendar najpogosteje težko razumljiva in je težko razbrati njihov dejanski 

pomen (Biloslavo idr. 2007, 30). Povezava artefaktov z ostalima ravnema organizacijske 

kulture ni natančno določena. Le na vidni osnovi ne moremo sklepati o globljih značilnostih 

organizacijske kulture. Obstaja več klasifikacij artefaktov, ki jih navajajo različni avtorji. 

Po Scheinu (1992, 17) med artefakte uvrščamo: 

- vse kar vidimo, slišimo in občutimo ob stiku z nam tujo kulturo; 

- vidne izide delovanja skupine: urejenost fizičnega okolja, jezik, tehnologija, proizvodi, 

umetniške stvaritve; 

- vidno vedenje skupine in procese, v katerih je takšno vedenje rutina; 

- slog skupine: oblačenje, nazivanje, izkazovanje čustev, legende in zgodbe o organizaciji, 

vrednote, ki jih poudarjajo, pomembni obredi in slovesnosti. 
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Tavčar (2009, 43) je v svojem delu klasificiral primarne pojavne oblike, povzete po različnih 

avtorjih in jih zbral v preglednici, prikazani na tabeli 2.2. 

Preglednica 2: Klasifikacije primarnih pojavnih oblik organizacijske kulture 

Avtor Pojavne oblike ‒ artefakti 

Deal in Kennedy (1982) Vzorniki, običaji in obredi, komuniciranje. 

Hofstede (1980) Simboli: besede, kretnje, podobe, predmeti. 

Hofstede idr. (1990) Vrednote, obredi, vzorniki (heroji), zgodbe, 

simboli, legende o organizaciji, izdelki in 

storitve. 

Kavčič (1994) Vrednote, norme, tipični vzorci vedenja, 
vzorniki, običaji in obredi, komuniciranje, 
izdelki in storitve. 

Nagel (1991) Poslopja, vedenje managerjev, odnosi s 

sodelavci, poslovodenje, organiziranost, 

dokumenti, obredi in simboli. 

Tavčar (2002) Govorjena beseda, interaktivni mediji, 

opredmeteni mediji. 

Scermerhorn idr. (1991) Jezik, čas, prostor, vera, zgodbe o nastanku, 
običaji in obredi, simboli. 

Scholz in Hofbauer (1990) Junaki, zgodbe, običaji in obredi, govorica, 
arhitektura, zaščitni znaki in logotipi, 
oblačila, šale in dovtipi. 

Vir: Tavčar 2009. 

Primarne pojavne oblike organizacijske kulture se lažje pojasni v povezavi z globljo vendar 

manj vidno ravnjo organizacijske kulture, z vrednotami. Prehajanje posameznih ravni 

prikazujejo Možina idr. (2002) po principu sferičnih oblik, ki se dopolnjujejo od simbolov, 

vzornikov, ritualov do končnih, najglobljih, vrednot.  

Usvojene vrednote predstavljajo drugo raven organizacijske kulture. Lahko jih razumemo kot 

pokazatelj tega, kar je prav oziroma narobe, kaj je dobro oziroma slabo. Na tej podlagi jim 

lahko pripišemo vlogo nekakšnih »standardov« za vrednotenje ter oceno primernosti 

individualnih in socialnih odločitev. Doživljamo jih z občutkom odgovornosti in zavezanosti, 

določajo človekovo subjektivno opredeljevanje resničnosti, s čimer usmerjajo njegovo 

dejavnost in presojo in so tesno povezane z moralnim in etičnim kodeksom (Biloslavo idr. 2007, 

30). Svetlik (2004, 321) jih opredeljuje kot eno temeljnih sestavin organizacijske kulture. Skozi 

čas zorijo v obliko strnjenega spoznanja o tem, kaj je posameznikom in celotnim družbam 

podlaga za njihovo preživetje in razvoj. Prenašajo se iz generacije v generacijo ter se vraščajo 

v kulturo določenega okolja. Vrednote posameznih organizacijskih kultur so postale zanimiv in 

predvsem pomemben medij za razumevanje, presojo ter uspešno usmerjanje razlik v vedenju 

in obnašanju odjemalcev kot tudi zaposlenih (White 2005, 221). 
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Tretja, najgloblja raven organizacijske kulture so temeljne podmene (Tavčar 2002, 18). 

Predpostavke, ki so se v dolgoročnem obdobju izkazale kot uspešne in jih določena skupina 

prevzame kot samoumeven vzorec, sčasoma postanejo temeljne podmene (Shein 1992, 20‒22). 

Predpostavke, ki postanejo skupinski odgovori na probleme organizacijskega preživetja in jih 

člani nato vedno znova ponavljajo, se skozi naraven evolucijski proces razvijejo iz hipoteze v 

resničnost, o kateri se ne dvomi in se o njej ne gre spraševati, zato je temeljne podmene izredno 

težko spreminjati (Biloslavo idr. 2007, 32).  

 Tavčar v razmišljanju o organizacijski kulturi povzame vidik identitete: »Kultura daje 

organizaciji osebnost – takšni smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo« (Tavčar 2002, 17). 

Rousseau (1990) izpostavlja: »Elementi organizacijske kulture segajo od temeljnih prepričanj 

preko vrednot, načel in norm obnašanja do dejanskih vzorcev vedenja«.  

Robbins (2005, 485) organizacijsko kulturo definira kot prepričanje, ki je skupno vsem članom 

organizacije; kot sistem skupnega mišljenja, razmišljanja, ki razlikuje organizacijo od drugih; 

kot celoto ključnih značilnosti, ki jih v organizaciji poudarjajo, se za njih zavzemajo. 

Raziskovalci izpostavljajo sedem primarnih značilnosti, ki kot celota predstavljajo smisel 

organizacijske kulture (Robbins 2005, 485): 

- inovativnost in tveganje: stopnja, do katere so zaposleni spodbujeni oziroma nagnjeni k 

inovativnosti in tveganju; 

- usmerjenost k podrobnostim, natančnosti: pričakovana stopnja natančnosti, analitičnosti 

zaposlenih; 

- usmerjenost k izidom: stopnja usmerjenosti managerjev h končnim izidom, namesto 

tehnološke in procesne usmerjenosti za dosego teh; 

- usmerjenost k ljudem: stopnja vključenosti skrbi za zaposlene v odločitvah managerjev; 

njihovem vplivu na zaposlene; 

- usmerjenost k timskemu delu: stopnja poudarka timskega dela v nasprotju z 

individualizacijo; 

- agresivnost: stopnja agresivnosti in tekmovalnosti v nasprotju z ležernostjo; 

- stabilnost: stopnja organizacijskih aktivnosti, ki poudarjajo »status quo«, v nasprotju s 

tistimi, ki spodbujajo rast. 

Andolškova (1995, 21‒22) izpostavi, da je organizacijska kultura razumljena kot proizvod 

skupinske izkušnje in je tako prisotna povsod, kjer obstaja definirana skupina s pomembno 

zgodovino. Zato je mogoče pojem kulture prenesti na različne ravni družbe ne glede na velikost. 

Tavčar (2000) opiše sistemski model organizacijske kulture, ki se širi od posameznega nosilca 

kulture do kulture skupine, organizacijske kulture, kulture dejavnosti, pa vse do kulture dežele. 

Raziskovalci razglabljajo o organizacijski kulturi različnih razsežnosti in korelacijami med 

njimi. Kultura izhaja iz nivoja kulture posameznika do kulture dežele. Organizacijsko kulturo 
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oblikujejo člani organizacije, prav tako pa organizacija pomembno vpliva na kulturo okolja 

zaradi globalne multikulturnosti v sodobnem managementu. Za organizacije je pomembno 

zavedanje interakcije kulture posameznika, kulture skupine, organizacijske kulture, tudi kulture 

dejavnosti, ki ji organizacija pripada, in končno tudi dežele njenega delovanja. Adizes idr. 

(1995, 57) poudarjajo, da se mora organizacija zavedati vzajemne odvisnosti med posameznimi 

nivoji kulture, kajti vse kar obstaja, podpira nekaj drugega in se združuje v funkcionalno celoto, 

ki nato služi svojim sestavnim delom. 

Raziskovalci organizacijske kulture to razvrščajo v posamezne tipologije, ki se od avtorja do 

avtorja razlikujejo. Za potrebe naše magistrske naloge se bomo osredotočili na tipologijo po 

Cameronu in Quinnu (1999, 58), ki organizacijsko kulturo razvrščata v dve razsežnosti: 

- prožnost in samostojnost – stabilnost in obvladovanje; 

- notranje okolje in integriranje – zunanje okolje in diferenciranje. 

Iz teh dveh razsežnosti se razvijejo štirje tipi organizacijske kulture, ki so razporejeni v štiri 

kvadrante, katerih vsak je poimenovan, in sicer: skupina, adhokracija, tržišče in hierarhija 

(Tavčar 2006, 48). Vsakega izmed njih odlikujejo različne vrednote in so povezani z različnimi 

tipi organizacij. Po Cameronu in Quinnu (1999, 32) vsak od štirih kvadrantov ustreza štirim 

glavnim tipom organizacij. Te so se izoblikovale skozi razvoj organizacije v skladu z 

managerskimi teorijami o uspešnosti, kakovosti in veščinah.  

Preglednica 3: Tip organizacijske kulture »skupina« 

Skupina Značilnosti 

Vodja: odpira poti, vzgaja, ima očetovsko vlogo 

Merila: složnost uspešnosti, vzdušje in morala, osebni razvoj sodelavcev 

Koncepti: sodelovanje managementa, spodbujanje zavzetosti 

Vir: Cameron in Quinn 1999, 41. 

Kultura skupine v organizaciji predstavlja spodbudno delovno okolje, v katerem si zaposleni 

medsebojno pomagajo, si delijo dobro in zlo in funkcionirajo po principu družine (Biloslavo 

idr. 2007, 43). Organizacijo povezujeta pripadnost in tradicija. Zaposleni v organizaciji so 

zavezani organizaciji. V organizaciji je poudarek na osebnem razvoju ljudi, složnosti in 

dobremu vzdušju. Merilo za uspešnost je usmerjenost k odjemalcem in posluh za njihove 

potrebe ter skrb za ljudi. V organizaciji je največji poudarek v timskem delovanju, sodelovanju 

in soglasju. 
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Preglednica 4: Tip organizacijske kulture »adhokracija« 

Adhokracija Značilnosti 

Vodja: inovator, podjetnik, vizionar 

Merila: dosežki na meji uspešnosti; ustvarjalnost, rast 

Koncepti: inovativnost managementa, spodbujanje novih zmožnosti 

Vir: Cameron in Quinn 1999, 41. 

Po Biloslavo idr. (2007, 43) je za kulturo adoracije značilno, da je okolje organizacije izredno 

dinamično, prevladuje inovativno podjetništvo in ustvarjalno delovno okolje. Adhokracijski tip 

organizacijske kulture se je pojavil z gospodarskim prehodom iz industrijske v informacijsko 

dobo. Organizacije s tem tipom organizacijske kulture označuje visoka stopnja odzivnosti v 

turbulentnem ter sprememb polnem poslovnem okolju. Preveva jih prepričanje, da je pot do 

uspeha v visoki inovativnosti in pionirstvu; v takih organizacijah je zelo razvita razvojna 

komponenta. Voditelji so inovatorji, ki jim ni tuja velika mera tveganja. Organizacija je 

zavezana poizkušanju in inoviranju ter stremi k vodilni poziciji na trgu. Dolgoročno so 

organizacije z adhokracijsko kulturo usmerjene v rast in doseganje novih zmožnosti. 

Organizacija spodbuja osebno pobudo in samostojnost. 

Preglednica 5: Tip organizacijske kulture »hierarhija« 

Hierarhija Značilnosti 

Vodja: usklajevalec, nadzornik, organizator 

Merila: učinkovitost uspešnosti, pravočasnost, gladko delovanje  

Koncepti: nadzorovanje managementa, spodbujanje, učinkovitost 

Vir: Cameron in Quinn 1999, 41. 

Hierarhični pristop k delovanju organizacije je bil eden izmed prvih pristopov v razvoju 

organizacij v moderni družbi, kot opisujeta Cameron in Quinn (1999, 33). Cilj organizacij je 

bil zadovoljiti potrebe vse bolj zahtevne družbe z dobrimi izdelki in storitvami vsled vedno bolj 

učinkovitega poslovanja za zadovoljevanje potreb lastnikov organizacij. Prevladalo je 

mišljenje, da je izpolnitev tega cilja mogoča samo v organizaciji z naslednjimi značilnostmi 

(Možina idr. 2002, 74‒75): 

- delitev dela, avtoriteta in odgovornost so določeni in so uradne dolžnosti;  

- hierarhična ureditev položajev nakazuje tudi verigo oziroma pot ukazovanja; 

- člani združbe so imenovani na osnovi tehnične ustreznosti, znanja in usposobljenosti, ki je 

formalno preverjena in dokazana; 

- uradnike se postavlja in ne voli na položaje; izjema je vršni management; 

- uradniki delajo za stalne plače in imajo možnost napredovanja; 

- uradniki nikoli nimajo lastništva svojih enot; 
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- uradniki vedno delujejo v skladu z natančnimi pravili, spoštujejo disciplino in so 

kontrolirani. Pravila so uporabna v vseh primerih in neosebna. 

To so postale klasične sestavine birokratskih organizacij, ki so zagotavljale učinkovito, 

zanesljivo, tekočo in natančno proizvajanje. Z mirnim in relativno stabilnim družbenim okoljem 

poslovanja je tako hierarhična členjenost organizacije z visoko stopnjo birokracije veljala za 

idealno.  

Biloslavo idr. (2007, 43) v svojem delu kulturo hierarhije opisujejo kot zelo formalistično, s 

strukturiranim notranjim okoljem. Delovanje ljudi določajo postopki. Voditelji so predvsem 

učinkoviti usklajevalci in organizatorji. Bistvenega pomena je nemoteno delovanje 

organizacije. Dolgoročno so organizacije s kulturo hierarhije usmerjene v stabilnost in 

uspešnost, kar se meri z zanesljivostjo dobave, izpolnjevanjem rokov in nizkimi stroški. 

Bistvena skrb za sodelavce se kaže v varnosti zaposlitve in napovedljivostjo izidov. 

Preglednica 6: Tip organizacijske kulture »trg« 

Trg  Značilnosti 

Vodja: zahteven in trd, tekmovalen, naredi, česar se loti 

Merila: tržni delež uspešnosti, doseganje ciljev, premagovanje konkurentov  

Koncepti: konkurenca managementa, spodbujanje delovanja 

Vir: Cameron in Quinn 1999, 41. 

Kultura trga se pojavlja v organizacijah, ki so usmerjene k izidom. Prioriteta so opravljene 

naloge. Zaposleni so usmerjeni k doseganju smotrov in ciljev in so v tem izredno tekmovalni. 

Okolje v organizaciji je naravnano k zmagovanju in k ugledu in uspešnosti. Dolgoročno je 

organizacija, v kateri prevladuje kultura trga, usmerjena h konkurenčnosti delovanja ter 

doseganju zastavljenih merljivih smotrov in ciljev. Za uspešnost šteje velik tržni delež, 

prodiranje na trg, pomembna je konkurenčnost cen in vodilna vloga na trgu. Zato je za 

organizacijo značilna izredna tekmovalnost (Biloslavo idr. 2007, 45). 

Kultura trga je postala aktualna s pojavom novih konkurenčnih izzivov, s katerimi so se 

srečevali v organizacijah v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Tradicionalne 

predpostavke organizacijske uspešnosti so zasnovali teoretiki Williams, Ouchi in drugi. 

Njihova glavna usmeritev razmišljanja na tem področju so bili transakcijski stroški (Williams, 

Donson in Walters 1989; Cameron in Quinn 1999, 35; Ouchi 1981). 

Kot smo že predhodno navedli, je različnih delitev organizacijske kulture po tipologijah več 

vrst po različnih avtorjih. Ne glede na to pa se naj bi zavedali, da ni organizacije, ki bi jo lahko 

umestili in poenotili s samo enim tipom organizacijske kulture, bodisi po Cameronu in Quinnu 

(1999) ali po katerem koli drugem avtorju (Brown 1998, 72). 
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Organizacijska kultura je lahko močna ali šibka. Peters in Waterman (1982, 75‒76) v svojem 

delu navajata, da močno razvita organizacijska kultura, kar pomeni, da večina udeležencev 

zagovarja podobne vrednote, pomembno vpliva na uspešno poslovanje organizacije. Močnejša 

kot je organizacijska kultura, bolj se zaposleni zavedajo, kaj morajo storiti, da sledijo 

zastavljenim smotrom in ciljem, in manj je potrebe po podrobnih formalnih opisih postopkov. 

Vendar pa ni za zanemariti dejstva, da prav tako uspešnost organizacije krepi moč kulture 

(Kotter in Heskett 1992, 24). Lahko pa se zgodi, da močna organizacijska kultura v organizaciji 

onemogoča rojevanje inovativnih idej in uvedbe strateških sprememb, kar je lahko za 

organizacijo pogubno, če se mora prilagoditi spremembam, ki izhajajo iz zunanjega okolja 

(Hilmer in Donaldson 1996, 124‒131). 

Prednosti in slabosti močne organizacijske kulture lahko povzamemo po Robbinsu (1991, 576‒

578): 

- prednosti: povečanje zavzetosti, usklajenost vedenja sodelavcev, zmanjšanje negotovosti; 

- slabosti: v organizacijski kulturi prevladujoče vrednote niso nujno usklajene z uspešnostjo 

delovanja organizacije ‒ na primer močna in ukoreninjena organizacijska kultura v 

spremenljivem poslovnem okolju, usklajeno vedenje je prednost predvsem v stabilnem 

poslovnem okolju. 

Glede na moč in skladnost organizacijske kulture s politiko organizacije imajo managerji štiri 

temeljne možnosti delovanja v skladu s kulturo (Tavčar 2009, 49): 

- ignoriranje organizacijske kulture dolgoročno zmanjšuje uspešnost organizacije, lahko pa 

se s tem v kratkoročnem obdobju rešuje določene zadeve; 

- izkoriščanje organizacijske kulture lahko kratkoročno prinese koristi, na dolgi rok pa slabša 

rezultate organizacije zaradi nasprotovanja udeležencev; 

- uporabljanje organizacijske kulture: management spodbuja tiste vidike kulture, ki so 

pomembni za tekoče delovanje in za dolgoročno uspešnost organizacije; 

- spreminjanje organizacijske kulture je dolgotrajen in zahteven proces, ki prinaša 

organizaciji velika tveganja. 

Tavčar (2009, 50) navaja tudi, da za udejanjanje zasnovane politike v organizaciji obstajajo štiri 

kratkoročne in štiri dolgoročne strategije do organizacijske kulture. 

Kratkoročne strategije po Tavčarju (2009, 50) so: 

- izrabljanje organizacijske kulture v največji možni meri kadar gre za močno kulturo in če 

je ta skladna s politiko organizacije. Kadar imamo v organizaciji prisotno skladnost 

zasnovane politike z organizacijsko kulturo, je to lahko odločilnega pomena za dolgoročno 

uspešnost organizacije in s tem managementa; 

- izmikanje organizacijski kulturi management lahko uporabi, če je ta močna, vendar ni 

enotna s politiko organizacije. V tem primeru zna naleteti na velik odpor sodelavcev, zato 
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velja taka strategija načeloma za neuspešno. V tem primeru je bolje do zastavljenih ciljev 

ubrati drugačno pot; 

- strategijo spodbujanja organizacijske kulture se uporabi, če je ta ugodna za zasnovano 

politiko, vendar je šibka. Management se posluži različnih dejavnosti, ki spodbudijo 

vrednote, ki so sicer prisotne, vendar jih sodelavci ne izražajo s polno mero; 

- zanemarjanje organizacijske kulture v primeru šibke kulture, ki ni skladna s politiko 

organizacije, praviloma ne privede do odpora sodelavcev, postopoma lahko privede do vsaj 

delne zavzetosti sodelavcev za vpeljano politiko. 

O dolgoročnih strategijah pa Tavčar (2009, 50‒51) navaja sledeče štiri oblike: 

- z organizacijsko kulturo skladno razvojno načrtovanje uporabimo takrat, kadar presodimo, 

da v organizaciji vlada močna in ugodna organizacijska kultura, kar je lahko pomembna 

temeljna zmožnost organizacije. V tem primeru je najboljša taktika snovanje take razvojne 

politike, ki v najboljši možni meri izkorišča ugodne vplive organizacijske kulture in 

stopnjuje njeno moč in skladnost; 

- načrtno razvijanje organizacijske kulture izkorišča šibko, a ugodno organizacijsko kulturo 

kot potencialno pomembno temeljno zmožnost organizacije, ter z razvojnimi načrti 

oblikuje tako politiko, ki v najboljši meri krepi moč organizacijske kulture in zavest ter 

vrednote sodelavcev; 

- snovanje nove, vzporedne organizacijske kulture: s spodbujanjem in iskanjem vzporednih 

vrednot, ki se razlikujejo od obstoječe, sicer šibke organizacijske kulture, ki ni skladna z 

zasnovano politiko, lahko ustvarimo zavezništvo tistih sodelavcev, ki so pripravljeni stopiti 

na razvojno pot novo vpeljane politike in s tem širiti in vpeljevati novo organizacijsko 

kulturo, ki s časoma preraste in prevzame moč nad prejšnjo, šibkejšo; 

- načrtno spreminjanje organizacijske kulture se lahko obnese, če je politiki nasprotujoča 

kultura šibka. To je proces, ki ga je potrebno vpeljati predvsem z mehkimi prijemi in s 

predstavitvijo prednosti, ki jih sodelavcem prinaša snovanje nove organizacijske kulture, 

ki podpira zasnovano politiko organizacije. 

V organizacijah hkrati najverjetneje obstajajo mnogovrstne organizacijske kulture ali 

subkulture, ki so lahko povezane znotraj osrednje organizacijske kulture, ki oblikujejo skupne 

vrednote, pomen in strukture, lahko pa so popolnoma neodvisne od vseobsežne osrednje 

organizacijske kulture in tvorijo samostojne enklave (Rose 1988, 142‒143). Tipičen primer v 

organizaciji je subkultura managementa in subkultura delavcev ( Kralj 2003, 159). Verjetnost 

obstoja subkultur je večja v velikih organizacijah. Za potrebe naše magistrske naloge je 

zanimiva obravnava subkultur po Scheinu (1996, 236‒239), ki pravi, da v organizacijah 

soobstajajo tri različne kulture, ki so še posebej tipične za proizvajalno dejavnost, kot je 

gradbena dejavnost: 

- operativna kultura, ki je značilna za neposredne proizvajalne delavce; 

- inženirska kultura, ki je značilna za tiste, ki načrtujejo in nadzorujejo delovne procese; 
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- vodstvena kultura, ki je značilna za tiste, ki vodijo ljudi v organizaciji. 

V gradbenih organizacijah gre običajno za izrazito piramidno organiziranost, kjer se hierarhija 

prenaša iz najvišjega poslovodstva preko srednjega managementa na operativni nivo (CPG, d. 

d. 2014 ).  

Poznamo pa še druge organizacijske strukture gradbenih organizacij, ki so sodobnejše, in se 

redkeje uporabljajo, opisali pa so jih avtorji Hammer (1996), Kovačič (2005) in Ivanko (1999). 

Procesna organiziranost organizacije je sodobnejši vidik, ki temelji na procesih. Hammer 

(1996) v svojem delu obravnava procesno organiziranost kot temeljito in radikalno spremembo 

delovanja in organiziranja organizacije. Gre za bolj plosko organizacijsko strukturo z manj 

hierarhičnimi ravnmi. V taki strukturi je izrazitejša avtoriteta posameznika, ki se mu dodeli 

ustrezna pooblastila in odgovornosti. Strokovno znanje zaposlenih na dnu hierarhične piramide 

je v sploščeni procesni organiziranosti organizacij možno dosegati in izkoristiti brez 

posredovanja srednjega managementa. Strateški smotri in cilji se ustvarjajo pri vršnem 

managementu. Zaposleni so organizirani znotraj procesnih timov, ki po potrebi komunicirajo 

med seboj. Ob povečanem pretoku informacij postanejo procesi krajši, bolj pregledni in 

učinkovitejši. 

Matrična procesna organiziranost (Kovačič 2005) je oblika matrične projektne organiziranosti, 

ki je primerna za vodenje in upravljanje projektov. Model omogoča obvladovanje procesov na 

dveh hierarhičnih. Matrična procesna organiziranost zahteva timsko sodelovanje po principu 

dvojne linije avtoritete, kjer vertikalni poudarek na hierarhiji dopolnjuje horizontalni poudarek 

na timih.  

Mrežna organiziranost organizacij je najsodobnejša oblika organiziranosti organizacij (Ivanko 

1999). Mrežne organiziranosti so prilagojene novim strateškim izhodiščem in izkoriščajo 

zmožnosti, ki jih nudijo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Bistvo te organiziranosti je 

povezljivost organizacij, ki sodelujejo v proizvajanju nekega kompleksnega proizvoda ali 

storitve. Sama struktura organiziranosti je v bistvu nevidna, saj njena zmožnost hitrega 

spreminjanja ne prenese uporabe klasičnih metod organiziranja in ozke specializacije 

zaposlenih. Prednosti so še v visoki fleksibilnosti, boljši izrabi človeških virov in posledično 

večji učinkovitosti delovanja posamezne organizacije. 

Večina avtorjev, ki so raziskovali organizacijsko kulturo, je mnenja, da je kulturo mogoče 

spreminjati. Velja, da je vpliv managementa na organizacijsko kulturo lahko velik, večji kot 

vpliv drugih članov organizacije. Vendar pa je spreminjanje organizacijske kulture dolgotrajen 

proces, ki je lahko tvegan in prinese negotov izid, zato je smiseln le v primeru, če se 

organizacijska kultura pokaže kot omejitev za uspešnost organizacije (Biloslavo idr. 2007, 51). 
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Razumevanje organizacijske kulture nam omogoča vpogled v sobivanje harmonije in 

integracije na eni strani, nasproti diferenciacije in kontradikcije, ne da pa nam enoznačnega 

odgovora na vsa vprašanja o organizaciji (Palmer in Hardy 2000, 136). 

2.2 Marketinška kultura 

V današnjem poslovnem svetu je zaradi globalnega konkuriranja, sprememb tehnologije, 

naraščajočih pričakovanj odjemalcev in podobnih naprednih teženj vedno večja potreba po 

prilagajanju organizacijske kulture in delovanja organizacij. Smotri in cilji dolgoročno uspešnih 

organizacij, so se razširili od poudarjanja maksimiranja dobička k poudarjanju dolgoročnih 

poslovnih odnosov med ponudniki in odjemalci ter drugimi deležniki, v poudarjanje 

pomembnosti procesov, ki povezujejo vse dejavnike medsebojnih odnosov v smeri 

partnerskega izpopolnjevanja pričakovanj v menjavi (Biloslavo idr. 2007, 57). 

Z uporabo ustreznih resursov poskušajo dolgoročno uspešne organizacije doseči konkurenčne 

prednosti, kot navajata Barney (1991) in Fahy (2000), ki imajo določene značilnosti: 

- z njimi lahko organizacije izkoriščajo prednosti in priložnosti v okolju in se zavarujejo pred 

nevarnostmi iz okolja; 

- sedanji in bodoči konkurenti ne razpolagajo z značilnostmi, ki so lastne organizaciji s točno 

določeno konkurenčno prednostjo; 

- dejanski in morebitni konkurenti jih relativno težko posnemajo; 

- ni ustreznih zamenjav zanje. 

Takšne značilnosti ima v organizaciji marketinška kultura, zato jo lahko štejemo za pomembno 

konkurenčno prednost (Kasper 2002, 1049). V kolikor pa konkurenti sledijo razvoju 

marketinške kulture tudi v svoji organizaciji, potem ta ni več konkurenčna prednost, ampak 

postane nujen pogoj za uspešno nastopanje na trgu (Hunt in Morgan 1995, 11), zato ima 

marketinška kultura v organizaciji eno pomembnejših vlog pri uspešnosti delovanja.  

2.2.1 Opredelitev marketinške kulture 

Webster (1992, 56) navaja, da je marketinška kultura skupek prepričanj in vrednot, ki 

zaposlenim udeležencem organizacije pomagajo razumeti pomen in funkcijo marketinga ter jim 

določa norme obnašanja v organizaciji, ki je marketinško naravnana. V osnovi ne smemo 

pomešati dveh različnih pojmov; in sicer marketinške kulture in marketinške orientiranosti. 

Organizacija je marketinško orientirana, če ima marketinški koncept. Marketinška kultura pa je 

temeljni koncept, ki združuje marketinški koncept, inovacije, tehnični napredek in podobno. Za 

spodbujanje marketinškega koncepta in s tem marketinške učinkovitosti je pomembno, da ima 

organizacija močno marketinško kulturo. 
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Vrčon - Tratar in Snoj (2002, 206) opredeljujeta marketinško kulturo in marketinško 

naravnanost kot povezana koncepta, saj pri obeh oblikah govorimo o posebnem načinu 

razmišljanja. Tako lahko govorimo, da je marketinška kultura v bistvu organizacijska kultura, 

za katero je značilna marketinška naravnanost, ki se je udejanjila v vrednotah zaposlenih in 

postala notranja zavest, ki usmerja delovanje zaposlenih v organizaciji. 

Osnovna značilnost marketinške kulture je marketinška ali tržna naravnanost, ki v prvo vrsto 

postavlja potrebe odjemalcev. Je filozofija tržno naravnanih organizacij, usmerjena v 

prepoznavanje takega načina delovanja, da kar najbolje zadovoljuje in uresničuje potrebe 

odjemalcev (Desphand, Farley in Webster 1993, 23). 

Bistvo takšnega koncepta naravnanosti je, da organizacije v želji bolje zadovoljiti lastne potrebe 

v svojem razmišljanju in ravnanju upoštevajo tudi potrebe svojega okolja; odjemalcev, 

dobaviteljev, drugih udeležence ipd. (Gabrijan in Snoj 1996, 19‒40). 

Po Homburg in Pflesserju (2000, 450) je tržno naravnana kultura sestavljena iz štirih dimenzij: 

- vrednote, ki podpirajo tržno naravnanost: inovativnost in fleksibilnost, odprto 

komuniciranje, kakovost in kompetence, hitrost, medfunkcijsko sodelovanje, odgovornost 

zaposlenih, spoštovanje posameznikov; 

- norme, ki podpirajo tržno naravnanost: vrednote so naravnane v uspeh na trgu; 

- artefakti, ki podpirajo tržno naravnanost: zgodbe, značilnosti in rituali tržne naravnanosti; 

- tržno naravnano vedenje. 

Za tržno naravnano kulturo je značilno, da je odprta in usmerjena v zaposlene in odjemalce; 

profesionalna, pragmatična in uravnotežena med različnimi sistemi nadzora, z jasnimi 

marketinškimi cilji in močno težnjo »biti najboljši« (Kasper 2002, 1053). 

Tržno usmerjene vrednote so ključnega pomena za povečanje kakovosti izdelkov in storitev 

organizacije (Luk 1997, 14). So pomemben napovednik stališč in vedenja kontaktnih oseb 

organizacije, so tudi bistvene za povečanje predanosti zaposlenih in zadovoljstva z delom, 

hkrati pa so pomembne pri zmanjševanju konflikta vlog in nejasnosti vlog osebja (Farrell 2005, 

271). 

Po Sin in Tse (2000, 305) so tipične dimenzije marketinške kulture organizacije pomen »bližine 

odjemalcev« potrebe po jasno razločljivemu skupku vrednot, ki težijo k »biti najboljši«, ter 

tržna naravnanost, ki izpostavlja pomen trga kot ključne determinante organizacije. Te 

pomembno in pozitivno vplivajo na marketinško uspešnost organizacije in po mnenju mnogih 

avtorjev, ki so raziskovali marketinško kulturo, tudi na uspešno poslovanje organizacije 

(Webster 1993; Kasper 2002). 
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Marketinška kultura in tržna naravnanost sta povezana koncepta. Oba pojma se nanašata na 

njima lasten način razmišljanja in ravnanja, katerih bistveni fokus je zadovoljevanje potreb vseh 

udeležencev (Biloslavo idr 2007, 66). 

2.2.2 Pomen marketinške kulture v organizaciji 

V svojih raziskavah Webstrova (1995, 7) opredeljuje pomembnost marketinške kulture v 

organizaciji: 

Marketinška kultura je tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na vzorec skupnih 

vrednot in prepričanj, ki zaposlenim pomagajo razumeti in »občutiti« marketinško funkcijo in jim 

na ta način določa nova vedenja v organizaciji. Nanaša se tudi na pomen, ki ga organizacija kot 

celota daje marketinški funkciji, in na način izvajanja marketinških dejavnosti v organizaciji. 

Marketinška kultura je opredeljena s šestimi dimenzijami (razsežnostmi): kakovost storitev, 

medosebni odnosi, prodajne naloge, organiziranost, interno komuniciranje in inovativnost. 

Marketinška kultura je filozofija organizacije, ki mora v organizaciji živeti in jo prežemati v 

vseh funkcijah. Kaže se s prakso, načinom življenja, rutino, navadami in tradicijo. Sprejemajo 

jo vsi zaposleni (Glick 2004, 29). 

Ross - Wooldridge in Minsky (2002, 30) opredeljujeta marketinško kulturo organizacije kot 

enega bistvenih in najbolj dinamičnih in zaščitenih resursov obstojnih prednosti organizacije 

pred konkurenti (konkurenčna prednost). To je osnovni resurs dolgoročne uspešnosti 

organizacije. 

Biloslavo idr. (2007, 58) pa se glede pomembnosti konkurenčnih prednosti za organizacijo 

jasno izrazijo: 

Ustvarjanje in vzdrževanje obstojnih konkurenčnih prednosti sta ključni cilj strateškega 

managementa vsake organizacije. Sta osnova za doseganje superiornih rezultatov poslovanja, tako 

tržnih kot tudi finančnih in drugih.  

Ključ za dosego smotrov in ciljev organizacije ‒ biti uspešnejši kot konkurenti pri odkrivanju 

in zadovoljevanju potreb ciljnih skupin: odjemalcev, dobaviteljev ali drugih udeležencev ‒ je 

po Kotlerju (2003, 19) osnovni koncept marketinga in marketinške kulture. 

2.2.3 Implementacija in spreminjanje marketinške kulture 

Zavedali naj bi se, da oblikovanje marketinške naravnanosti ljudem oziroma organizacijam ni 

samo po sebi lastno. V osnovi je za ljudi značilno, da si prizadevajo za zadovoljevanje lastnih 

potreb, k razreševanju svojih problemov, k doseganju njim lastnim smotrom in ciljem, k 

upoštevanju lastnih vrednot, ki niso nujno skladne z vrednotami skupine, kateri pripadajo. 

Ljudje so nagnjeni k zaprtemu razmišljanju in ravnanju, ki je vase zaverovano, introvertirano, 
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iz sebe izhajajoče, kar je značilno in se obnese v skupinah (organizacijah), ki delujejo in živijo 

v nekonkurenčnem okolju (Biloslavo idr. 2007, 59). 

Naraščajoča dejavnost konkurentov organizacije prisili v odprto naravnanost, da bi lahko 

obstale in se uspešneje razvijale. Vendar se rado zgodi, da tudi v primeru, ko okolje postane 

izrazito konkurenčno in odprto za spremembe ter na ta način izloča neprilagodljive, nekatere 

organizacije vztrajajo v svoji zaprtosti. To je posledica trajnostnih vzorcev vedenj v 

organizacijah, ki so zelo odporne proti spremembam. Bistveno vlogo pri vztrajanju delovanja 

organizacij na ustaljenih vzorcih vedenja imajo managerji, ki ne znajo poslovodenja prilagoditi 

spremembam v okolju (Snoj in Gabrijan 2007, 2‒12). 

Za razvoj organizacije pa je ključno, da sledijo spremembam okolja, se prilagajajo in iščejo 

konkurenčne prednosti, ki jim omogočajo uspešno delovanje. Ena od konkurenčnih prednosti 

je tudi dobro razvita marketinška kultura (Ross - Wooldrige in Minsky 2002, 30). 

Kot navajajo različni raziskovalci, je očitno, da se je pomen marketinške kulture v poslovanju 

organizacij povečal. Povečala se je odprta naravnanost, razmišljanje in ravnanje, usmerjeno v 

družbeno okolje in tržno naravnanost, kar omogoča ponudnikom, da zato, da bi bolje zadovoljil 

lastne potrebe v svojem razmišljanju in ravnanju, upoštevajo tudi potrebe družbenega okolja in 

vseh ostalih udeležencev (Gabrijan in Snoj 1996, 19‒40). 

Organizacijska kultura v splošnem ni statični koncept, je izrazito spremenljiva, saj nanjo 

delujejo vplivi različnih dejavnikov. Možno jo je tudi načrtno spreminjati. V obstoječih 

organizacijah se usvojeno organizacijsko kulturo spremeni v marketinško kulturo, v novo 

nastalih organizacijah pa se marketinško kulturo implementira in se jo zavestno gradi. Vendar 

je zato potrebno specifično znanje, ogromno energije, ciljna zavzetost, podporno okolje in vizija 

zaposlenih. Spreminjanje organizacijske kulture v marketinško kulturo je rezultat skupka 

izkušenj z izzivi odprtega, konkurenčnega in ozaveščenega okolja. Spreminjanje organizacijske 

kulture je dolgotrajen proces, ki zahteva postopek spreminjanja vrednot vsakega posameznika, 

ki tvori skupino ‒ organizacijo. Take spremembe ne nastanejo »čez noč« in pogosto zahtevajo 

korenite spremembe v poslovodstvu organizacije, nove sloge vodenja, usposabljanje 

zaposlenih, krepitev pripadnosti zaposlenih, povečanje motiviranosti, nove načine razmišljanja 

in podobno (Snoj in Gabrijan 2007, 2‒17). 

Za gradnjo marketinške kulture in njeno spreminjanje se je v praksi kot pomembno orodje 

izkazala uporaba fizičnih simbolov, uporaba marketinškega jezika ter formaliziranega vedenja 

(Turner in Spencer 1997). 

Glickova (2004, 30‒47) za razvijanje in spreminjanje marketinške kulture priporoča: 

- skrb za dosledno informiranje deležnikov, da lastniki, uprava in managerji podpirajo 

spremembe; 

- oblikovanje oziroma razvoj organizacijske enote, ki je odgovorna za marketing; 
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- uresničevanje in nadzor uresničevanja norm vedenja, usmerjenih v zadovoljevanje potreb 

notranjih in zunanjih deležnikov; 

- izobraževanje s področja marketinških znanj; 

- poročanje o uspehih; 

- skrb za dolgoročen vložek energije v smeri gradnje marketinške kulture. 

Pri razvoju marketinške kulture pa v organizaciji lahko naletimo tudi na odpor, ki je pogojen s 

stališči in vedenjem managerjev, ali sovpada z organizacijskimi značilnostmi organizacije. 

Managerji so lahko izrazito nasprotni spreminjanju in s tem pogojenimi tveganji in konflikti. 

Tisti managerji, katerih slog vodenja je izrazito formalističen, avtokratski, nekomunikativen in 

zaprt, so veliko manj uspešni pri spreminjanju zaprte organizacijske kulture v marketinško 

naravnano in odprto kulturo, ker dejansko ne znajo implementirati marketinških znanj v 

poslanstvo, vizijo, smotre in cilje in strategijo organizacije in ne prepoznajo vrednosti teh znanj 

za razvoj organizacije. Drugi skupek odporov pa nastane zaradi delovanja, sodelovanja in 

komuniciranja v organizaciji. V hierarhično zasnovanih organizacijah, kjer gre za togo, 

formalizirano in centralizirano organizacijsko strukturo s slabo zasnovanim sistemom 

komuniciranja, je težko pričakovati, da se bo razvila in krepila odprta marketinško naravnana 

miselnost in s tem marketinška kultura (Harris 2002, 605). 

2.2.4 Vpliv marketinške kulture 

Marketinška kultura je multidimenzionalen koncept (Webster 1993), ki vpliva na naslednje 

parametre, in jo definiramo z naslednjimi parametri:  

- kakovost izdelkov in storitev v organizaciji;  

- medosebni odnosi med zaposlenimi v organizaciji; še posebej v odnosu managerjev do 

podrejenih sodelavcev; 

- zadovoljstvo notranjih in zunanjih udeležencev procesov v organizaciji; 

- prodajna usmerjenost, ki zaposlene usmerja v uporabo marketinškega pristopa pri 

opravljanju svojega dela; 

- organiziranost zaposlenih pri udejanjanju smotrov in ciljev organizacije; 

- interno komuniciranje, zavedanje zaposlenih, kaj se od njih pričakuje; 

- inovativnost, ki je kazalnik pripravljenosti zaposlenih za implementacijo sprememb. 

V osnovi govorimo o dimenzijah marketinške kulture, ki pomembno in pozitivno vplivajo na 

marketinško uspešnost organizacij (Sin in Tse 2000, 305). 

Koncept marketinga je specifična organizacijska kultura oziroma skupek prepričanj in vrednot, 

ki so osredotočene na pomen odjemalca in uresničevanje smotrov in ciljev in strategije 

organizacije (Turner in Spencer 1997, 118). 
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Obenem pa je uresničevanje koncepta marketinga povezano s tržno naravnanostjo organizacije 

(Harrison in Shaw 2004, 391), ki organizaciji omogoča, da oblikuje tako ponudbo, ki jo ciljna 

skupina odjemalcev zazna, kot ponudbo višje vrednosti, bolj inovativno in kakovostnejšo, kot 

jo nudi konkurenca (Ge in Ding 2005, 116). Taka ponudba pa je tudi pozitivno povezana z 

uspešnostjo poslovanja organizacije, merjeno s tipičnimi tržnimi in finančnimi kazalniki (Kohli 

in Jaworski 1990). 

Temeljni dimenziji tržne naravnanosti pa se po različnih avtorjih, ki jih povzemajo 

Trnavčevičeva idr. (2007) delita na: 

- kulturno, kjer je tržna naravnanost obravnavana kot poslovna filozofija in bolj poudarja 

neformalne, globoko ukoreninjene sestavine organizacijske kulture, kot so vrednote, 

norme, artefakti (Homburg in Pflesser 2000, 450); 

- vedenjsko, kjer je tržna naravnanost obravnavana kot posebno vedenje zaposlenih. 

Slater in Narvel (1995, 67) tržno naravnanost enačita z organizacijsko kulturo, ki daje prednost 

dobičkonosnosti in ustvarjanju ponudbe, ki je konkurenčna ob upoštevanju interesov vseh 

udeležencev in ciljnih skupin. Ista avtorja navajata tri sestavine tržno naravnanih organizacij: 

- naravnanost na obstoječe in potencialne ciljne skupine (odjemalce in druge zainteresirane 

udeležence); 

- naravnanost na obstoječe in potencialne konkurente;  

- medfunkcijsko naravnanost. 

Ugotovimo, da sta marketinška kultura in tržna naravnanost povezana koncepta, saj z obema 

obravnavamo poseben način razmišljanja in vedenja z enakim smotrom in ciljem ‒ zagotoviti 

konkurenčno prednost organizacije z zadovoljevanjem potreb udeležencev organizacije. 

2.2.5 Marketinška kultura v gradbeni dejavnosti 

Vse teoretične definicije marketinške kulture v organizacijah veljajo recipročno tudi za 

gradbeno dejavnost. Koncept multidimenzionalnosti po Webstrovi (1993) opredelimo s 

posebnostmi dejavnosti. V nadaljevanju bomo opredelili definicije dejavnikov, povzeto po 

poročilih za vodstveni pregled organizacije CPG, d. d. (2012, 2013, 2014). 

Kakovost storitev v organizaciji: kakovost se v gradbeni dejavnosti meri z izpolnjevanjem 

pogodbenih obveznosti do naročnikov. V pogodbi je opredeljen predmet izvedbe del, rok 

izvedbe in pogoji izvajanja del. Vsa dela morajo biti opravljena v skladu z veljavnimi pravili in 

standardi stroke.  

Medosebni odnosi med zaposlenimi v organizaciji: gradbeništvo je izrazito timsko delo, kar je 

razvidno že iz zgodovine razvoja dejavnosti. Vsi veliki projekti so se izvajali s sodelovanjem 

velikega števila udeležencev, ki združujejo različna znanja, od visoko tehnoloških pa do izrazito 
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fizičnih veščin. Iz navedenega razloga je organizacija običajno izredno hierarhično urejena, kar 

se sicer v zadnjem obdobju delno opušča in organizacije postajajo bolj ploske. 

Zadovoljstvo notranjih in zunanjih udeležencev procesov v organizaciji: veliko gradbenih 

organizacij je svoje poslovanje uskladilo s standardom kakovosti ISO 9001, katerega bistvo je 

taka organizacija in sledljivost procesov, ki zagotavlja zadovoljstvo vseh udeležencev 

(Slovensko združenje za kakovost 2003a). Če je izvedba del in zadovoljevanje potreb 

odjemalcev in ostalih zunanjih udeležencev uspešno, kar pomeni dobavo takih proizvodov, ki 

so kakovostni in v skladu s pričakovanji odjemalcev, potem organizacija običajno zato prejme 

pošteno plačilo, ki nudi varnost in zadovoljstvo zaposlenim, ti zato uspešno in zavzeto 

opravljajo svoje naloge, kar privede do kakovostne izvedbe proizvodov in storitev. Tako 

sklenjen krog je pogonsko vodilo uspešnosti organizacije.  

Prodajna usmerjenost, ki zaposlene usmerja v uporabo marketinškega pristopa pri opravljanju 

svojega dela: velika večina gradbenih organizacij je pri sklepanju pogodbenih razmerij v veliki 

meri odvisna od javnih naročil, preko katerih poteka financiranje projektov iz proračunskih 

sredstev. Predvsem je to izrazito pri nizko gradbenih organizacijah, ki se ukvarjajo z gradnjo 

infrastrukturnih projektov. V organizaciji CPG, d. d., je 70 % (CPG, d. d. 2014) prodaje 

realizirane iz del, pridobljenih preko javnih naročil. Vloga marketinga in marketinške kulture 

pri odločitvi o javnih naročilih nima posebnega pomena, kajti edino merilo za pridobitev 

pogodbenega razmerja je kvalitetno in v skladu z razpisnimi pogoji pripravljena, ekonomsko 

najugodnejša, ponudba (ZJN-2e 2014). Dejavnik marketinške kulture o prodajni usmerjenosti 

pride v poštev predvsem v poprodajnih aktivnostih, kjer morajo zaposleni upoštevati vse 

pogodbene dejavnike za pridobitev pozitivnih referenc, ki so osnova in pogoj za nadaljnje 

pridobivanje del v skladu z javnimi naročili. 

Organiziranost zaposlenih pri udejanjanju smotrov in ciljev organizacije: v skladu s politiko 

organizacije so zaposleni seznanjeni s smotri, cilji in vizijo organizacije in jih v svojem 

delovanju uresničujejo po svojih najboljših močeh, tako da sledijo navodilom, ki so zapisana v 

poslovniku kakovosti organizacije (ISO 9001: 2015). Organiziranost v skladu z uveljavljenimi 

standardi kakovosti je vodilo za uspešno poslovanje organizacije, zaposleni pa morajo slediti 

organizacijskim predpisom in navodilom za delo, ki so zapisani v poslovniku.  

Interno komuniciranje, zavedanje zaposlenih, kaj se od njih pričakuje: komuniciranje v 

gradbenih organizacijah običajno poteka od vršnega managementa preko srednjega 

managementa do operativnega managementa, ki direktno izvaja operativno izvedbo pogojenih 

del na terenu. Običajno se komunikacija na nivoju operativnih sestankov in kolegijev odvija 

preko poročanja in delegiranja nalog. Bistvene informacije, ki so za opravljanje nalog 

pomembne, so predane na pisni način preko elektronskih medijev.  

Inovativnost, ki je pokazatelj pripravljenosti zaposlenih za implementacijo sprememb: vse večja 

konkurenca in trend spreminjanja sili gradbene organizacije k razširjeni miselnosti, s katero se 
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osredotočajo na zaznane in še ne zavedne potrebe potrošnikov. V pomoč so jim inovacije, ki 

jih je potrebno ustrezno implementirati in v to smer vzgajati zaposlene. Inovacije spremlja 

velika stopnja negotovosti, kar je tudi glavni razlog za previdnost organizacij pri njihovi 

vpeljavi. Z uvajanjem inovacij v gradbeni dejavnosti so običajno povezani veliki stroški in 

tveganja. Zavedali naj bi se, da je za uspešno implementacijo inovacij potrebno okolje, ki jih 

podpira. Za zmanjšanje tveganja naj bi vpeljali v inovativno organizacijo proces 

implementacije inovacij ter zavezništva zaposlenih, ter seveda za inovacije namenili potrebna 

sredstva (Virant 2009). Inovacije v gradbeni dejavnosti so lahko različno opredeljene. Kot 

»majhne«, ki temeljijo na različnih obstoječih znanjih in izkušnjah, potem so »radikalne«, ki 

predstavljajo preboj v znanosti in tehnologiji, »modularne«, ki predstavljajo spremembo 

zasnove znotraj same komponente, »arhitekturne«, ki so spremembe v povezavi z drugimi 

komponentami ali sistemi, ter »sistemske«, ki so multiple integrirane inovacije (Blayse in 

Manley 2004). Če želimo, da se bodo inovacije v gradbeni dejavnosti uspešno implementirale 

in vzdrževale, naj bi visoko stopnjo voditeljstva znotraj projektnih timov in njihove oskrbne 

verige dopolnili s poslovodenjem na vseh stopnjah (Virant 2009). 

Ker smo v raziskavi ugotavljali odvisnost zadovoljstva notranjih in zunanjih udeležencev od 

ostalih dejavnikov marketinške kulture, bomo izpostavili dva dejavnika:  

1. Medsebojni odnosi med udeleženci v gradbeni organizaciji. 

Vrednote predstavljajo prepričanja, s katerimi se zaposleni lahko identificirajo. Poslovna 

strategija temelji na vrednotah, ki so jasno opredeljene. Osnovna vrednota gradbene 

organizacije je učinkovito timsko delo, kar se kaže tudi v medsebojnih odnosih. Pri 

vključevanju zaposlenih v delovne procese v gradbenih organizacijah, je pomembno 

izoblikovanje določenih vrednot po načelih integritete in avtentičnosti ter razvoj čustvene 

empatije, ki omogoča pozitiven odnos do sebe in drugih. Načelo komuniciranja omogoča 

usklajevanje na ravni posameznikov, timov in organizacije. V gradbeni dejavnosti je 

pomembno oblikovanje ustvarjalnih projektnih timov znotraj gradbene organizacije, v katerih 

morajo za uspešno poslovanje vladati ustvarjalni medsebojni odnosi. Da bi lahko posameznik 

postal član tima, mora dobro spoznati sebe, svoj način mišljenja, čutenja, delovanja, 

komuniciranja in svoj motivacijski sistem vrednot, ravno tako se mora zavedati negativnih misli 

in občutkov. Takšni posamezniki s tem podpirajo tudi delovne skupine v gradbenih 

organizacijah (Pregelj 2011).  

Za oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi ni univerzalne formule, ki bi 

zagotavljala uspešnost na tem področju. Odnosi so odvisni od vrednot in prepričanj vseh 

zaposlenih, njihovih osebnosti, splošne in delovne kulture, znanja in drugih dejavnikov (Brajša 

1996, 142). 

Za čim boljše medsebojne odnose je pomembna dobra komunikacija. Zaposleni morajo vedeti, 

kaj dejansko je njihova naloga, kakšne so njihove pravice in dolžnosti, in kaj natanko se od njih 
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pričakuje. O vseh spremembah v organizaciji, ki so pomembnega značaja, morajo biti zaposleni 

obveščeni takoj, ko je to mogoče. Na tak način so zaposleni na spremembe bolje pripravljeni in 

jih lažje sprejmejo. Zaposleni morajo za svoje dobro delo prejeti ustrezno nagrado, zasluženo 

pohvalo in priznanje. Upoštevati je potrebno interese in sposobnosti zaposlenih. V organizaciji 

je spodbudna politika »odprtih kart«, kjer se pred zaposlenimi ne skriva bistvenih informacij 

(Možina, Bernik in Svetic 2004, 202). 

Ker je svet vse bolj usmerjen k vse bolj kompleksnim proizvodom, večjim negotovostim in 

večjim raznolikostim, postajajo vedno bolj pomembni tudi odnosi izven meja organizacije. 

Obenem nastajajo hkratne in hitre spremembe gospodarskih dejavnosti, poslovnih organizacij 

in tehnologije, pri čemer postajajo sredstva znotraj ene organizacije vse bolj nezadostna. Zaradi 

navedenega se organizacije pogosteje usmerjajo navzven, izven svojega notranjega okolja, s 

čimer poskušajo izkoristiti prednosti s sodelovanjem in poskušajo ustvariti dolgoročne, 

vzajemne koristi v partnerskih odnosih (Jones in Saad 2003). 

Še posebej je to pomembno za gradbeno dejavnost, kajti težko si je predstavljati gradbeno 

organizacijo, ki bi bila sposobna zaključiti gradben projekt popolnoma sama, saj večina 

gradbenih projektov vsebuje integracijo in vodenje množice aktivnosti in procesov, ki so 

potrebni za dokončanje končnega proizvoda (Myers 2004). Za gradbeno dejavnost je značilno, 

da se različne organizacije povezujejo med seboj na različne načine in ustvarjajo medsebojne 

odnose tudi izven same organizacije v obliki partnerstev. 

Partnerstvo predstavlja inovativen pristop pri izvedbi gradbenih storitev. Zaradi boljšega 

časovnega in stroškovnega nadzora se zmanjšuje tveganje prekomernih stroškov in zamud. 

Sproščene komunikacije in zaupanje med strankami pa povečujejo možnosti za inovacije 

(Trontelj 2007). Partnerstvo omogoča boljše načrtovanje, varnejšo gradnjo, lažje doseganje 

rokov in povečanje dobička vsem sodelujočim v verigi (Myers 2004, 82). Partnerstvo seveda 

ne more razrešiti vseh težav, ki se pojavljajo v procesu gradnje, lahko pa ustvari okolje za 

reševanje sporov, boljšo komunikacijo, zmanjšanje pravdanja in obvladovanje stroškov pri 

potencialnih prekoračitvah (Trontelj 2007). 

2. Zadovoljstvo udeležencev. 

Kotler in Armstong (2006) zadovoljstvo opredeljujeta kot stopnjo človekovega počutja, ki je 

posledica primerjave med zaznanimi lastnostmi izdelka in odjemalčevimi pričakovanji, pri 

čemer je prav opredelitev pričakovanj odjemalca in posledično izbor izdelkov, ki ta 

pričakovanja dosegajo ali celo presegajo, ključno trženjsko orodje v organizacijah. 

Organizacije morajo oblikovati ravno pravšnja pričakovanja pri odjemalcih, saj previsoka 

pričakovanja ne morejo biti zadovoljena, prenizko postavljena pričakovanja pa lahko 

dosežemo, a z njimi ne pritegnemo novih kupcev. 
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Za vse dejavnosti, tudi za gradbeno, velja, da so organizacije za uspešno poslovanje v globalnih 

tržnih razmerah prisiljene slediti pričakovanju odjemalcev. Ugotoviti morajo, kakšno se zdi 

njihovo delovanje v očeh odjemalcev in spremljati njihovo zadovoljstvo. Prav tako morajo biti 

osredotočene na iste dejavnosti pri svojih tekmecih. Za organizacije, ki so marketinško 

usmerjene, je zadovoljstvo odjemalcev njihov cilj in orodje hkrati. Nekatere najuspešnejše 

organizacije so uspele uskladiti uspešnost z zadovoljevanjem zahtev odjemalcev. Pokazatelj 

zadovoljstva odjemalcev je, da se vračajo in ne menjajo dobaviteljev ob vsaki cenovno 

ugodnejši ponudbi. Veliko zadovoljstvo nad izdelkom ali storitvijo ustvari čustveno preferenco 

ali celo čustveno navezanost, ki generira visoko stopnjo odjemalčeve potrebe (Kotler 1998, 40). 

Zadovoljstvo odjemalcev je odraz dobro razvite marketinške kulture, ki je posledica dobrega 

vodenja, planiranja, kakovosti izvajanja procesov, dela zaposlenih in ostalih okoliščin in je 

dejansko odvisno od celostnega kakovostnega delovanja organizacije, kar je skladno s 

standardom kakovosti ISO 9001 (ISO 9001: 2015). 

Po Schniderju (2000, 40) zadovoljni odjemalci nudijo organizaciji kar nekaj konkurenčnih 

prednosti, saj: 

- omogočajo organizaciji prihodke, s tem pa uspešno poslovanje in razvoj.  Kupujejo 

več, ostanejo dalj časa zvesti organizaciji in bolj sodelujejo z organizacijami; 

- so prvi odjemalci novih izdelkov; 

- so manj občutljivi za povečanje cen. Malokateri odjemalec bi za 5 % povečanje cene 

prekinil sodelovanje z organizacijami, s katerimi je bil dolga leta zadovoljen; 

- so manj pozorni na ponudbo konkurenčnih izdelkov; 

- so cenejši za organizacijo, saj je komunikacija že vzpostavljena in so zato marketinški 

stroški manjši kot pri pridobivanju novih odjemalcev; 

- so dragocen vir povratnih informacij, saj s poprodajnimi aktivnostmi organizacija lahko še 

pravočasno spozna, kaj je potrebno izboljšati; 

- lahko povečajo vrednost organizacije na finančnem trgu, saj raziskava Nacionalnega 

raziskovalnega centra kakovost v Michiganu, kjer merijo zadovoljstvo kupcev na 

ameriškem trgu, kaže, da dvig zadovoljstva odjemalcev za 1 % lahko poveča tržno vrednost 

organizacije za 3 % (Fryer 2001, 120). 

Zadovoljstvo odjemalcev ima še eno prednost. V skladu s slovenskim pregovorom »Dober glas 

seže v deveto vas« zadovoljni odjemalci širijo svoje zadovoljstvo med ostale potencialne 

odjemalce, tako dobimo brezplačno oglaševanje. Iz nemških raziskav lahko povzamemo, da v 

povprečju sto zadovoljnih odjemalcev s širjenjem dobrega glasu pridobi trideset novih 

odjemalcev. Zavedali pa naj bi se, da bodo odjemalci širili dober glas o organizaciji ali 

proizvodu le, če bodo resnično zadovoljni, saj s tem postavljajo na kocko tudi svoj ugled 

(Reidcheld 2003, 48). 
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Za gradbene organizacije pa niso pomembni le odjemalci. Kot zunanji udeleženci so pogosto 

poleg odjemalcev vpleteni tudi stranski udeleženci, saj gradbene organizacije s svojimi posegi 

v prostor največkrat moteče delujejo v svoji okolici. Zato je izrednega pomena, da imajo 

organizacije v svoji politiki izoblikovan pozitiven pristop v komunikaciji z lokalnimi 

skupnostmi, aktivno delovanje in soudeležbo pri sooblikovanju prostora, vključevanje v 

dejavnosti v okolju, kjer so prisotne s svojim delovanjem, ter visoko razvito okoljsko politiko, 

skladno s standardom ISO 14001 ali podobnim, ki opredeljuje skrb za osveščeno, ekološko 

delovanje (ISO 14001: 2015). 

2.3 Uspešnost organizacij 

Smisel obstoja vsake organizacije2 je zapisana v njenih smotrih in ciljih. Pri tem ugotovimo, da 

je prvi cilj podjetja kot pridobitne organizacije dolgoročno preživetje na trgu (Bojnec idr. 2007).  

Govorimo o kakovosti poslovanja podjetja, ki ga širše lahko opredelimo kot uspeh poslovanja 

podjetja in ugled podjetja. Udeležence podjetja zanima, kakšen je izid poslovanja, kakšen je 

njihov delež v izidu in na kakšen način ga lahko porabijo (Kralj 2003).  

V predhodnih vsebinah smo obravnavali ugled podjetja, ki ga po Kralju (2003) lahko 

opredelimo kot urejenost in uglednost podjetja, ki skupno sestavljajo vedenje podjetja. V 

nadaljevanju pa bomo opisali sestavine uspeha, ki ga sestavlja učinkovitost in uspešnost, ki 

skupno opišeta ekonomiko podjetja (Kralj 2003). 

Pučko (2001) opredeljuje kot glavni smoter in cilj obstoja in poslovanja podjetja ustvarjanje 

poslovnega uspeha, ki ga opredelimo kot ekonomski uspeh poslovanja. Ta se razlikuje od 

računovodsko izkazanega uspeha poslovanja. Računovodski uspeh poslovanja merimo v 

krajšem časovnem obdobju in je le del slike o dosežkih podjetja, ki ne predstavlja celotne 

ekonomske uspešnosti podjetja. Ekonomska uspešnost poslovanja podjetja je razlika med 

začetno vrednostjo vloženega kapitala v podjetje in končno vrednostjo lastniškega kapitala, kar 

je izmerljivo na nivoju celotnega življenjskega ciklusa podjetja. 

Za potrebe naše magistrske naloge se bomo omejili zgolj na računovodski uspeh poslovanja in 

bomo v empiričnem delu uporabili statistično zbrane podatke o dodani vrednoti na zaposlenega 

in čistem dobičku na zaposlenega, kar sta dva izmed računovodskih kazalnikov.  

Po računovodski terminologiji lahko ta dva kazalnika opredelimo kot (bonitete.si 2016): 

                                                 

2 Organizacija je širši pojem, ki ga uporabljamo tako za nepridobitne kot za pridobitne organizacije. 
Cilji pridobitnih organizacij se bistveno razlikujejo od nepridobitnih. Ko govorimo o pridobitnih 

organizacijah, so to običajno podjetja. V naši raziskavi smo se ukvarjali s pridobitnimi organizacijami, 

zato je od tu dalje uporabljena istopomenskost pojmov podjetje in organizacija, s tem da se zavedamo, 

da ko govorimo o podjetju širše, mislimo na organizacijo, ne pa nujno obratno. 
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- kazalnik čisti dobiček na zaposlenega pove, kolikšen znesek čistega dobička oziroma čiste 

izgube je bil v gospodarski družbi ugotovljen na posameznega zaposlenega. Pri presoji tega 

kazalnika je potrebno upoštevati, da je čisti dobiček lahko zmanjšan za znesek izgube iz 

prejšnjih let, ki povečuje skupne odhodke. Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, če 

izkazuje čisti dobiček in je vrednost kazalnika čim večja (pozitivna). Vrednost tega 

kazalnika je odvisna od dejavnosti, v kateri se nahaja podjetje. Presoja vrednosti kazalnika 

pa celo med gospodarskimi družbami v isti dejavnosti ni zanesljiva. Če gospodarska družba 

ali dejavnost nista poslovali pozitivno, ima vrednost tega kazalnika negativni predznak; 

- dodana vrednost na zaposlenega je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo 

gospodarske aktivnosti in uspeha. Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki so jo 

gospodarske družbe proizvedle v enem letu. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba 

na substanci; 

- dodana vrednost na zaposlenega oziroma produktivnost prikazuje, kolikšna vrednost je bila 

ustvarjena povprečno na zaposlenega. Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, če je 

ugotovila čim večji znesek dodane vrednosti na zaposlenega. 

2.3.1 Zasnova uspešnosti po različnih metodah standardizacije 

Vedno večje zahteve na globalnem trgu silijo organizacije, da se prilagodijo hitro rastoči 

konkurenci s prilagajanjem svoje cene, kakovosti, fleksibilnega delovanja, dobavnih rokov in 

poprodajnih aktivnosti. Iz navedenega razloga so managerji izredno zainteresirani usvajati nova 

znanja, ki jim v organizaciji pomagajo razviti visoke zmogljivosti, ki pripeljejo do uspešnosti. 

Odjemalci so vse bolj zahtevni, zato si ob naraščajoči konkurenci organizacije ne morejo 

privoščiti slabih odnosov z odjemalci, še več, prizadevati si morajo za čim boljše prepoznavanje 

in zadovoljevanje potreb odjemalcev. A ni le izredno težko priti na pozicijo vodilnega igralca 

na trgu, še težje je tam ostati. Zato si različni raziskovalci ekonomskih ved po svetu prizadevajo 

ustvariti model, ki bi bil managerjem v pomoč pri uspešnem vodenju organizacij k odličnosti 

(Spahič 2005). 

Tržno naravnane organizacije za doseganje uspešnosti uporabljajo različne koncepte 

standardizacije svojega poslovanja. Na področju uspešnega managementa organizacije in 

doseganja kakovosti obstajajo različni certifikati kakovosti, kot na primer: ISO 9001, HPO, 

Sistem: Just in time, Sistem: 20 ključev, Sistem: Total Quality Management, Pristop: nič napak, 

nič okvar, nič zalog, Demingov krog kakovosti idr. Vsem naj bi bilo skupno, da podjetju 

pomagajo z modeli, ki podjetju da smernice za doseganje kakovosti, kot ene izmed podlag za 

uspešnost (Spahič 2005).3 

S certifikatom kakovosti naj bi se dokazovalo, da imajo v organizaciji vzpostavljen sistem 

kakovosti glede na izbrani referenčni dokument, ki je lasten in primeren posameznim 

                                                 

3 V nadaljevanju smo se osredotočili na dva izbrana modela doseganja kakovosti: ISO 9001 in HPO. 
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dejavnostim, da je sistem ustrezno dokumentiran, da ga organizacija izvaja, vzdržuje in 

nenehno izboljšuje njegovo učinkovitost. Istočasno pa je certifikat tudi učinkovita spodbuda 

organizaciji za njen nadaljnji razvoj ter dobro sredstvo za povečevanje prepoznavnosti 

organizacije same, s tem pa tudi njenih proizvodov in procesov na poti k odličnosti (Peters in 

Waterman 1982 ). 

V skladu s politiko organizacije naj bi bili zaposleni seznanjeni s smotri, cilji in vizijo 

organizacije in jih v svojem delovanju uresničujejo po svojih najboljših močeh, tako da sledijo 

navodilom, ki so zapisana v poslovniku organizacije (ISO 9001, 2015). Organiziranost v skladu 

z uveljavljenimi standardi kakovosti je vodilo za uspešno poslovanje organizacije, zaposleni pa 

naj bi sledili organizacijskim predpisom in navodilom za delo, ki so zapisana v poslovniku. Tak 

način delovanja v skladu s Demingovim krogom kakovosti (Plan, Do, Control, Act) je gonilo 

organizacije k nenehnemu izboljševanju. Veliko gradbenih organizacij je svoje poslovanje 

uskladilo s standardom kakovosti ISO 9001, katerega bistvo je procesna organiziranost in 

sledljivost, ki zagotavlja zadovoljstvo vseh udeležencev (SZK 2003b). Če je izvedba del in 

zadovoljevanje potreb odjemalcev in ostalih zunanjih udeležencev uspešno, kar pomeni dobavo 

takih proizvodov, ki so kakovostni in v skladu s pričakovanji odjemalcev, potem organizacija 

običajno zato prejme pošteno plačilo, ki nudi varnost in zadovoljstvo zaposlenih, ti zato uspešno 

opravljajo svoje naloge, kar privede do kakovostne izvedbe proizvodov in procesov. Tako 

sklenjen krog naj bi bil pogonsko vodilo k uspešnosti organizacije.  

Novak (2001) opredeljuje, da naj bi v podjetjih upoštevali osem načel managementa kakovosti, 

da lahko govorimo o učinkoviti vpeljavi poslovno-organizacijskega sistema managementa 

kakovosti ISO 9001: 

- osredotočenost na odjemalce: celoten uspeh organizacije naj bi temeljil na uspešnem 

zaznavanju, doseganju in preseganju pričakovanj odjemalcev; 

- voditeljstvo: zavezanost poslovodstva oz. vršnih managerjev (tudi uprave) k razvoju 

kakovosti je bistveno. Poslovodstvo s svojim načinom manageriranja opredeli vzdušje v 

organizaciji in organizacijsko kulturo, ki naj bi vplivala na vse zaposlene; 

- vključenost zaposlenih: vključevanje zaposlenih naj bi potekala na vseh ravneh, da vsi 

zaposleni začutijo, da imajo korist od uspešnosti organizacije, hkrati pa se sposobnosti vseh 

zaposlenih uporabijo v korist organizacije; 

- procesni način: smotre in cilje organizacije naj bi bilo lažje doseči, če jih obravnavamo 

procesno in ne kot vsako nalogo posebej; 

- sistemski način managementa: poslovanje organizacije naj bi bilo uspešnejše, če so procesi 

obravnavani kot sestavni del sistema, saj s tem vsak posamezni gradnik sistema prispeva k 

uspešnemu doseganju smotrov in ciljev; 

- nenehno izboljševanje: namen vsake organizacije naj bi bilo nenehno izboljševanje, saj naj 

bi se tako doseglo konkurenčno prednost; 

- odločanje na podlagi dejstev: za podjetje je varneje odločanje na podlagi analiziranja 

preteklih dogodkov, kot pa na podlagi trenutnih intuicij in vzgibov; 
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- vzajemno koristni odnosi z dobavitelji: podjetju pomaga doseči boljše finančne rezultate 

zaradi kakovostnejših proizvodov, če s svojimi dobavitelji razvije odnos, ki temelji na 

dolgoročnem partnerstvu. 

Andre de Waal (2012) v svojem članku opisuje visoko zmogljivo organizacijo (v nadaljevanju 

HPO), za katero je uporabil naslednjo definicijo: 

Visoko zmogljiva organizacija je organizacija, katere finančni in nefinančni rezultati so boljši od 

primerljivih organizacij v posamezni dejavnosti v daljšem časovnem obdobju, ki obsega vsaj pet 

let. 

De Waalova (2012) raziskava je temeljila na proučevanju petintridesetih značilnosti 

organizacij, ki so združene v pet faktorjev in naj nam bi sporočali, ali lahko organizacijo 

štejemo v HPO ali ne.  

HPO-faktor 1: kakovostno poslovodstvo vzbuja zaupanje pri ljudeh na vseh organizacijskih 

ravneh in utrjuje zvestobo zaposlenih, spodbuja pametne ljudi, da izkoristijo svoj potencial, 

žanje spoštovanje zaposlenih, oblikuje in vzdržuje individualne odnose z zaposlenimi, vzbuja 

vero in zaupanje drugih in deluje pošteno. Poslovodstvo HPO-organizacij deluje zgledno, 

pošteno in iskreno, na osnovi etičnih vrednot in standardov in je verodostojno. 

HPO-faktor 2: poslovodstvo ceni mnenje zaposlenih in pogosto vzpostavlja dialog z njimi in 

jih vključuje v vse pomembne poslovne in organizacijske proces. Poslovodstvo dovoljuje 

zaposlenim tvegati in delati napake,s tem da zaposleni prepoznajo napake kot priložnost za 

učenje. Spodbuja se spremembe in nagrajuje inovativnost. Poslovodenje je dinamično in 

prožno. Zaposleni porabijo veliko časa za komunikacijo, učenje in izmenjavo znanja za 

pridobivanje novih idej, ki naj bi organizacijo naredile bolj učinkovito. 

HPO-faktor 3: tretji faktor predstavlja prednost dolgoročni zavezi pred kratkoročnim dobičkom. 

Gre za dejavnik gradnje partnerskega odnosa med vsemi udeleženci organizacije: delničarji, 

zaposlenimi, dobavitelji, odjemalci, lokalnimi skupnostmi in družbo na splošno. HPO se 

zavzema za nenehno izboljševanje vrednosti za odjemalce s tem, da zaposleni čim bolje 

prepoznajo želje strank in razumevanje njihovih vrednot, vzdržujejo neposreden stik z njimi in 

se osredotočajo na stalno povečanje vrednosti za odjemalce. HPO razvija tudi dolgoročna 

partnerstva z dobavitelji in ostalimi zainteresiranimi udeleženci in s tem ustvarja »win-win« 

odnose. Nova vodstva izhajajo iz vrst zaposlenih. Organizacija pa zagotavlja varna delovna 

mesta in s tem nudi ljudem fizično in psihično varnost. 

HPO-faktor 4: Gre za spodbujanje nenehnega izboljševanja in inoviranja. HPO-organizacija 

mora uvesti strategijo, ki je značilno drugačna, in organizaciji nudi konkurenčne prednosti pred 

ostalimi organizacijami. Pomembno je poročanje o vseh pomembnih zadevah v organizaciji in 

ukrepanje ob neustreznih rezultatih. Zaposleni so zavezani k izboljševanju rezultatov in 

stalnemu inoviranju procesov, proizvodov in storitev. Organizacija prepoznava svoje ključne 
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kompetence znotraj organizacije in z zunanjimi faktorji pridobiva kompetence, ki jih znotraj 

nima. 

HPO-faktor 5: V organizaciji so pomembni vsi zaposleni. Cilj HPO-organizacij je zaposlovati 

take sodelavce, ki so visoko usposobljeni, jih nenehno usposabljati, da postanejo kar se da 

prilagodljivi in ustvarjalni, da bi v maksimalni meri lahko izkoristili vse svoje kompetence v 

prid organizaciji. 

Raziskava (De Wall 2012) je pokazala, da obstaja neposredna povezava med dejavniki HPO in 

konkurenčnostjo organizacije in s tem tudi uspešnostjo organizacije. Pri primerjavi teorije o 

HPO in teorije o marketinški kulturi pa lahko vidimo korelacijo med eno in drugo, saj so si 

dejavniki izredno podobni. Lahko trdimo, da tudi dobro razvita marketinška kultura vpliva na 

konkurenčnost organizacije in s tem tudi na uspešnost.  

2.3.2 Vpliv krize na uspešnost gradbenih organizacij 

Globalni finančni trg je v zadnjih treh desetletjih doživel visoko finančno rast. Globalna 

finančna sredstva so v primerjavi s svetovnim bruto domačim proizvodom leta 1980 

predstavljala 109 %, leta 2006 pa je ta kazalnik zrasel za trikratno vrednost za indeks 346. 

Razlog za to je bil v hitrem tehnološkem razvoju in liberalizaciji trgov. Takšno stanje v skladu 

z napovedmi ekonomskih analitikov ni moglo dolgo trajati in dejansko smo bili že leta 2008 

priča močnim pretresom na finančnih trgih ‒ kot posledica globalne finančne krize. Sledili so 

propadi večjih investicijskih bank (npr. Lehman Brothers, Merryil Linch, Goldman Sach in 

Morga Stanley ipd.). Banke, hranilnice in zavarovalnice po vsem svetu so druga za drugo 

pričele z zagotavljanje stabilizacijskih ukrepov in prišlo je do sprememb pravil delovanja na 

trgu, kar je vplivalo na gospodarstvo (Ferfolja 2013). 

Recesija je poglobljeno krizno stanje, ki je opredeljeno z dolgotrajnejšim delovanjem kriznih 

situacij. Kriza se bliža recesiji, ko se vrednosti izmerjenih kazalcev bližajo najnižjim 

vrednostim preteklih obdobij in se te vrednosti stopnjujejo določeno časovno obdobje. Po 

različnih avtorjih je recesija nasprotje gospodarski rasti: 

Gospodarska rast pomeni večanje obsega BDP. "Recesija" pa je, ko se dogaja obratno. Po osnovni 

definiciji o recesiji govorimo takrat, ko se BDP zmanjša dve četrtletji zapored (poslovni bazar 

2008). 

Trenutno se slovensko gradbeništvo nahaja v globoki recesiji, ki traja od leta 2008. Vzrok je 

predvsem zmanjšanje javnih naročil, zmanjšanje zasebnih investicij, kreditnega krča, 

zmanjšane potrošnje, neprodanih gradenj ter premajhne prilagodljivosti gradbenih organizacij 

v zahtevnih ekonomskih pogojih (SURS 2016). 
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Celoten položaj je privedel do propada več gradbenih organizacij. V letu 2010 je med večjimi 

organizacijami doletel stečaj najprej Vegrad d. d. V letu 2011 pa so mu sledili CPM d. d., GPG 

d. d., SCT d. d., Konstruktor VGR d. o. o., kasneje pa še Primorje d. d., Kraški zidar d. d. in 

drugi. Zaradi propada večjih gradbenih organizacij se je v krizi znašlo tudi vrsto podizvajalcev 

in dobaviteljev, ki so ostali brez svojih plačil (Prodan Rešaver 2012). 

Tudi v sedanjem obdobju v Sloveniji gradbeno dejavnost še vedno najbolj omejuje 

pomanjkanje povpraševanja (68 %), visoka konkurenca (50 %) in težave pri pridobivanju 

posojil oziroma visoki stroški financiranja (38 %) (Elikan, Šimac in Weiss 2012). 

2.3.3 Vpliv marketinške kulture na uspešnost poslovanja gradbenih organizacij 

Globalne tržne razmere in vse intenzivnejša konkurenca, spremembe tehnologije, potreba po 

novih znanjih in predvsem nova pričakovanja odjemalcev organizacije sili k spremembi 

organizacijske kulture in delovanja. Dolgoročno uspešne organizacije svoje delovanje 

preusmerjajo. Včasih so bile organizacije pretežno usmerjene v maksimiranje dobička, danes 

pa se fokusirajo na ustvarjanje dolgoročnih partnerskih odnosov ponudnikov z odjemalci in 

drugimi deležniki, predvsem v poudarjanje socialnih procesov, ki spodbujajo zadovoljevanje 

potreb partnerjev v menjavi. To je bistvo vrednot posameznikov, ki v organizaciji delujejo, in 

celotne organizacijske kulture (Biloslavo idr. 2012). 

Biloslavo (2008) opredeljuje pomembnost kulture v delovanju organizacij in poudarja, da je 

organizacijska kultura neformalna urejenost, ki temelji na interesih udeležencev, kar je 

pomembnejše kot normativna urejenost. Marketinška kultura pa je del organizacijske kulture, 

saj so marketinške vrednote vpete v organizacijsko kulturo in se odražajo kot premik 

osredotočenosti iz proizvoda na zadovoljevanje potreb odjemalca. 

Leta 1990 sta Narver in Slater raziskovala odnos med marketinško kulturo in dobičkonosnostjo, 

ki je eden od pokazateljev uspešnosti organizacij. Dokazala sta pozitiven učinek v proizvajalnih 

in storitvenih organizacijah, kakršne so v gradbeni dejavnosti. Zato lahko preizkus teorije o 

povezavi marketinške kulture in uspešnosti v proizvajalnih organizacijah povzamemo za 

opredelitev tega problema v gradbenih organizacijah. 

Pridobivanje in ohranjanje konkurenčne prednosti na lokalnih in globalnih trgih je bistvenega 

pomena za obstoj in uspešnost organizacije, za kar organizacije uporabljajo različne načine. 

Scholz idr. (1990) ugotavljajo, da je organizacijska kultura povezana z uspešnostjo, kar temelji 

na zaznani vlogi, ki jo ima kultura pri ustvarjanju konkurenčne prednosti. 

Zgodnji raziskovalci vsi po vrsti poudarjajo veliko vlogo organizacijske kulture pri uspešnosti 

organizacij. Nekateri (na primer Deal in Kennedy 1982; Ouchi 1981; Peters in Waterman 1982; 

Pascale in Athos 1981) so trdili, da se uspešne organizacije razlikujejo od povprečnih po 
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sposobnosti promoviranja organizacijskih vrednot, ki so v skladu z vpeljanimi strategijami 

(Biloslavo idr. 2012). 

Ogbonna (1993) navaja, da široko sprejete vrednote v organizaciji omogočajo managementu 

napovedovanje reakcij zaposlenih na določene strateške opcije in s tem zmanjšujejo vpliv 

neželenih posledic. 

V kasnejšem obdobju so kritičnejše presojali povezavo kulture z uspešnostjo. Denison (1990) 

ugotavlja, da obstajajo določene interakcije med nekaterimi značilnostmi organizacijske kulture 

ter uspešnostjo organizacije pod določenimi pogoji. Če v organizaciji vlada taka kultura, ki se 

je sposobna prilagajati spremembam v okolju, lahko zagotovi organizaciji določene prednosti 

in delovanje take organizacije vodi k uspešnemu poslovanju. Poleg tega, da mora biti 

organizacijska kultura močno razvita, mora imeti tudi take kvalitete, ki jih konkurenti ne morejo 

zlahka posnemati in zato nudi organizaciji konkurenčno prednost. 

Nekateri raziskovalci so kasneje celo ugotavljali, da je odnos med organizacijsko kulturo in 

uspešnostjo neizrazit (Hopfl idr. 1992; Lewis 1994; Lim 1995). 

Biloslavo idr. (2012) navajajo, da kar nekaj raziskovalcev dvomi o neposredni povezavi med 

organizacijsko kulturo in uspešnostjo, vendar obstajajo empirični dokazi, ki nakazujejo 

možnost povezave.  

Organizacije, ki v svoji strategiji sledijo dolgoročni uspešnosti, poizkušajo pridobiti 

konkurenčne prednosti, ki predstavljajo vrednost za organizacijo (Barney 1991; Fahy 2000): 

‒ s tem da izkoriščajo priložnosti v okolju in nevtralizirajo nevarnosti iz okolja; 

‒ so redke značilnosti sedanjih in možnih konkurentov v družbenem okolju; 

‒ jih dejanski in potencialni konkurenti težko posnemajo; 

‒ ni primernih substitutov zanje. 

Pitta idr. (2008) so v raziskavi Učinkovite kreativne kulture v marketinški organizaciji 

proučevali metode za spodbujanje kreativnih talentov v organizacijah. V uspešnih organizacijah 

naj bi ponujali takšno delovno okolje, ki bo postalo privlačno za kreativne sodelavce. Če so 

managerji dovolj spretni pri obvladovanju kreativnih posameznikov, naj bi bila organizacija 

konkurenčnejša. 

Če si v organizaciji prizadevajo za ohranitev tako pridobljene konkurenčne prednosti, naj bi 

uporabili mehanizme, ki ščitijo konkurenčne prednosti pred posnemanjem. To so zlasti (Tavčar 

2009): 

‒ konkurentom naj bi otežili dostop do vedenja, kako so dosegli določeno prednost; 

‒ konkurenčna prednost naj bo rezultat številnih virov; 

‒ konkurenčna prednost naj bo rezultat znanj in veščin, ki izhajajo iz učenja in 

implementacije tega; 
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‒ ustvarjanje konkurenčne prednosti zahteva daljše obdobje razvoja; 

‒ konkurenčno prednost se zaščiti z zakonodajnimi ovirami, s patentno zaščito. 

Ključni strateški namen managementa vsake organizacije naj bi bil ustvarjanje in ohranjanje 

konkurenčnih prednosti, kar je osnova za doseganje odličnih rezultatov poslovanja in s tem 

obstoja ter razvoja organizacije. Eden od pomembnih virov za ustvarjanje obstojnih 

konkurenčnih prednosti je dobro razvita marketinška kultura (Kasper 2002). 

Navedena spoznanja povzamemo v trditev, da je v poslovanju organizacije marketinška 

naravnanost ‒ kar pomeni razmišljanje in ravnanje, usmerjeno v družbeno okolje, odjemalca in 

trženje ‒ izredno pridobila na pomenu. Bistvo take naravnanosti je, da udeleženci v organizaciji 

zaradi zadovoljevanja lastnih potreb v svojem razmišljanju in ravnanju upoštevajo tudi potrebe 

in zahteve družbenega okolja in vseh ciljnih udeležencev (Gabrijan in Snoj 1996). 

2.4 Pregled dosedanjih raziskav na področju marketinške kulture v Republiki 

Sloveniji 

V globalnem turbulentnem ekonomskem okolju naj bi pridobitne in nepridobitne organizacije 

iskale svoje konkurenčne prednosti. Eden od dejavnikov, ki je organizacijam v pomoč, je tudi 

dobro razvita marketinška kultura, zato je tematika za teoretike, raziskovalce in praktike 

aktualna. Čeprav ima marketinška kultura po mnenju številnih avtorjev velik pomen na 

uspešnost poslovanja organizacije, je pogostost empiričnih raziskav na tem področju majhna.  

Ugotovili smo, da raziskav marketinške kulture v slovenskih podjetjih v preteklih letih skoraj 

ni. V slovenskem prostoru obstajata dve pomembnejši, ki smo jih v nadaljevanju predstavili. 

Avtorji Biloslavo, Trnavčevič, Kodrič, Snoj in Logaj (2007) so v raziskavi Marketinška kultura 

v vzgojno-izobraževalni dejavnosti in v znanstveni monografiji Ko država šepeta: marketinška 

kultura v šolah raziskovali razvitost marketinške kulture v srednjih šolah v Republiki Sloveniji. 

Namen raziskave je bil ugotoviti možnosti za doseganje bolj odzivnega šolskega sistema za 

odjemalce, s tem da bi se zmanjšala birokratizacija, prihranilo del javnih sredstev, hkrati pa 

izboljšalo rezultate dela v šolah. Avtorji teoretično opišejo organizacijsko kulturo in 

marketinško kulturo v splošnem. V nadaljevanju raziščejo marketinško kulturo v šoli in razloge 

za t. i. marketizacijo šolstva, iz katerih izhajajo potrebe po uvajanju procesa marketinga in 

marketinške miselnosti v šolah. Predstavijo kakovost in zadovoljstvo kot posledico delovanja 

marketinške kulture, ki ima za posledico zadovoljstvo ciljnih skupin. Raziskava je bila narejena 

na reprezentativnem vzorcu slovenskih srednjih šol. Rezultati raziskave so pokazali na 

razmeroma visoko razvitost marketinške kulture med izbranimi srednjimi šolami. 

Leta 2012 so avtorji Biloslavo, Faganel, Kodrič in Trnavčevič objavili znanstveno monografijo 

Marketinška kultura v storitveni dejavnosti, Izzivi za trajnosten razvoj, v kateri so utemeljili 

potrebo po razvoju marketinške kulture v globalno konkurenčnem podjetju. Na opredeljenih 
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teoretičnih izhodiščih so zasnovali teoretični model marketinške kulture na osnovi trajnostne 

konkurenčne prednosti podjetja. Razvili so instrument za presojanje marketinške kulture. Pri 

tem so izhajali iz podobnega instrumenta, ki ga je razvila Webstrova in ki smo ga uporabili tudi 

pri raziskavi naše magistrske naloge. Izsledki raziskave niso potrdili predpostavljenega 

večdimenzionalnega koncepta marketinške kulture, ki so ga sicer tuji raziskovalci potrdili, na 

primeru raziskav v slovenskih podjetjih pa se ni pokazal.  

Na nivoju magistrskih nalog, ki z raziskovanjem marketinške kulture v različnih dejavnostih 

želijo avtorji problematiko osvetliti tudi z vidika gospodarnosti in s tem organizacijam 

omogočiti, da lahko izkoristijo potencialne prednosti izsledkov raziskav. Izpostavili smo 

nekatere od njih:  

‒ v magistrski nalogi Strateški pomen marketinške kulture v živilsko predelovalni panogi 

Slovenije je avtorica Rupnik Tjaša (2008) raziskovala marketinško kulturo v živilsko 

predelovalni industriji, s katero je preverila, ali je marketinška kultura večdimenzionalen 

koncept ter ali pozitivno vpliva na finančno uspešnost podjetij v živilsko predelovalni 

dejavnosti v Sloveniji. Pri raziskavi se je pokazalo, da gre, v nasprotju s teorijo po 

Webstrovi, za enodimenzionalen pojav, kjer močno prevladuje en faktor. Avtorica pa je 

uspela dokazati pozitiven vpliv razvitosti marketinške kulture na dobičkonosnost v 

obravnavani dejavnosti; 

‒ Marketinška kultura in njen vpliv na uspešnost organizacij v zdravstvu; Kobe (2012) 

analizira razvitost marketinške kulture in njene povezanosti z uspešnostjo organizacij v 

zdravstvu v Sloveniji. Avtorica je raziskala razlike razvitosti marketinške kulture med 

različnimi izvajalci zdravstvenih storitev, razlike med posameznimi skupinami zaposlenih 

in vpliv marketinške kulture na uspešnost. Rezultat je pokazal sorazmerno dobro razvito 

marketinško kulturo v zdravstvenih organizacijah, bolj v organizacijah, ki niso javni 

zavodi. Značilne razlike je avtorica zaznala tudi pri različnih skupinah zaposlenih. Najvišjo 

stopnjo strinjanja je bilo zaznati pri vršnih managerjih. Z regresijsko analizo zbranih 

podatkov je bila dokazana povezava marketinške kulture in uspešnosti v zdravstvenih 

organizacijah; 

‒ avtorica Brina Lampreht Golob (2014) je po enoletnem bivanju na Kitajskem izdelala 

magistrsko nalogo z naslovom Vezana prosperiteta gospodarstva in marketinške kulture 

na primeru mesta Shenzen, v kateri obravnava marketinško kulturo v povezavi s kitajsko 

tradicionalno kulturo z aspektom sodobnega dogajanja. Avtorica je raziskovala vplive in 

povezanost marketinške kulture po principu oglaševanja in poglede na ekološko 

osveščenost prebivalstva ter posledično uspešnost razvoja mesta. Ugotovila je, da se je 

vodstvo mesta zavezano k ekološkemu osveščanju in marketinški naravnanosti. Pokazatelj 

uspešnosti je kvaliteta življenja v mestu, v primerjavi s primerljivimi mesti na Kitajskem, 

kjer tega zavedanja ni. 

‒ Pomen marketinške kulture in ugleda za finančno uspešnost organizacije je avtorica 

Moretti (2011) raziskovala z namenom proučiti povezavo marketinške kulture z 

uspešnostjo v zavarovalniški dejavnosti in določiti pozitivno povezanost marketinške 
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kulture in ugleda organizacije. Na podlagi intervjujev je ugotovila nedvoumno povezanost 

med marketinško kulturo in ugledom, korelacije med marketinško kulturo in uspešnostjo 

pa ni ugotavljala zaradi nezadostnega števila podatkov; 

‒ z magistrsko nalogo Razvitost marketinške kulture šole: študija primer, je avtor Jančič 

(2015) proučeval marketinško kulturo na primeru Srednje šole za kemijo, elektrotehniko 

in računalništvo v Celju. Raziskavo je izvedel kot študijo primera na podlagi 

polstrukturiranih intervjujev in ugotavljal razvitost marketinške kulture ter kako delovna 

doba in starost zaposlenih vplivata na marketinško kulturo. Študija je pokazala dobro 

razvitost marketinške kulture pri vseh starostnih strukturah zaposlenih ne glede na to, kako 

dolgo delovno dobo imajo v organizaciji, razen pri inoviranju, pred katerim imajo starejši 

zaposleni odpor. 

Ugotovili smo, da naj bi v Republiki Sloveniji, še posebej v obdobju nastopa krize oziroma po 

letu 2008, pri raziskovalcih družboslovnih ved (npr. poslovno-organizacijskih in ekonomskih 

ved) postalo še bolj aktualno raziskovanje tistih dejavnikov, ki naj bi organizacijam prinesli 

dodano vrednost in dodatne konkurenčne prednosti pri svojem delovanju in s tem tudi pri 

uspešnosti poslovanja, kar je bistvena vizija organizacij.  

Ugotovili smo, da so bile raziskave o marketinški kulturi pogoste predvsem v nepridobitnih 

dejavnostih. Raziskovalci so se v teh ukvarjali tudi z uspešnostjo. Identificirana je bila vrzel v 

raziskovanju marketinške kulture in povezava z uspešnostjo v pridobitnih dejavnostih, ki jo 

bomo z našo empirično raziskavo zapolnili. Z empirično raziskavo smo prišli do novih znanj s 

področja poslovno-organizacijskih znanosti in na ta način prispevali k razvoju managerske 

znanosti in stroke. 

2.5 Povzetek teoretičnih izhodišč 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo s pomočjo domače in tuje literature raziskovali že 

opisana spoznanja teoretikov, raziskovalcev in praktikov o pojmu organizacijska kultura. 

Najprej smo na podlagi opredelitev različnih avtorjev želeli razjasniti, kaj dejansko 

organizacijska kultura pomeni. Ugotovili smo, da je to relativno težko razložljiv pojem, ki ga 

opisuje veliko število avtorjev, vendar vsak s svojo definicijo, ki pa imajo skupne karakteristike. 

Iz skupine definicij, ki smo jih opisali v tabeli 2.1, lahko povzamemo nekaj stičnih točk tako, 

da ugotovimo, da je organizacijska kultura način obnašanja skupine ljudi, ki sledijo istim 

smotrom in ciljem in zastopajo enake vrednote. Organizacijska kultura se razvija postopoma, 

se zasidra v zavedno in nezavedno delovanje ljudi in se jo v odvisnosti od njene moči relativno 

težko spremeni. Če je to značilnost neke skupine ljudi, ki tvorijo organizacijo in delujejo v 

okviru te organizacije, govorimo o organizacijski kulturi.  

Organizacijska kultura je izraz skupinske izkušnje vsake definirane skupine, ki je združena v 

določenem zgodovinskem obdobju. Na nivoju organizacije to pomeni čas od nastanka 
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organizacije skozi celotno njeno delovanje. Lahko govorimo tako o razvoju organizacije, kot o 

razvoju organizacijske kulture znotraj take organizacije. Organizacijska kultura tako nastaja 

skupaj z organizacijo, se krepi, oblikuje delovanje organizacije in je odraz mišljenja in vrednot 

pomembnih deležnikov, običajno lastnikov ali managementa v organizaciji. Člani organizacije 

se pridružujejo, ali odhajajo in s tem sooblikujejo organizacijsko kulturo, tako da se poistovetijo 

z njo, jo krepijo s svojo udeležbo v organizaciji, ali jo želijo spreminjati po svojih merilih. 

Proučevanje organizacijske kulture nam pomaga razumeti in spoznati ožji pojem, ki je tematika 

naše magistrske naloge: marketinško kulturo. Tržne razmero so v globalni ekonomiji vedno 

bolj zahtevne, zato naj bi se organizacije prilagodile in poiskale nove konkurenčne prednosti, 

ki jim nudijo možnost tekmovanja s konkurenti na izbranem trgu.  

Smotri in cilji dolgoročno uspešnih organizacij naj bi se razširili na nove dimenzije, ki se 

raztezajo od poudarjanja maksimiranja dobička, k vedno pomembnejšemu poudarjanju 

dolgoročnih poslovnih odnosov med ponudniki in odjemalci ter drugimi udeleženci. 

Organizacije naj bi stremele k poudarjanju pomembnosti procesov, ki povezujejo vse dejavnike 

medsebojnih odnosov v smeri partnerskega izpopolnjevanja pričakovanj v menjavi. 

Osnovna značilnost marketinške kulture je marketinška ali tržna naravnanost, ki v prvo vrsto 

postavlja potrebe odjemalcev. Tržno naravnane organizacije prežema filozofija, usmerjena v 

tak način delovanja, ki kar najbolje prepoznava, zadovoljuje in uresničuje trenutne in še 

neprepoznane potrebe odjemalcev. 

Z dobro razvito marketinško kulturo si organizacije pridobijo temeljno konkurenčno prednost, 

ki ostaja konkurenčna prednost toliko časa, dokler je ne usvojijo tudi konkurenti. Potem postane 

nujna sestavina delovanja, od katere je odvisno preživetje organizacije.  

Organizacije naj bi vedno znova iskale nove konkurenčne prednosti, in če so pri tem uspešne, 

se to odraža tudi v uspešnosti poslovanja. Vpliv marketinške kulture kot odraz konkurenčne 

prednosti je pozitiven kazalnik uspešnosti poslovanja v organizacijah, posledično tudi v 

organizacijah v gradbeni dejavnosti. 

Po proučitvi obstoječe literature o marketinški kulturi, vključno z obstoječimi raziskavami v 

slovenskem prostoru, smo ugotovili, da je tematika v svetu pritegnila pozornost teoretikov, 

raziskovalcev in praktikov, v slovenskem prostoru pa je relativno skromno obdelana, še posebej 

v povezavi z uspešnostjo organizacij. Gradbeno dejavnost je v Sloveniji v zadnjem obdobju 

močno prizadela gospodarska kriza, zato je za gradbene organizacije še posebej pomembno, da 

uspejo poiskati svoje konkurenčne prednosti, ki so povezane tudi z marketinško kulturo. 

Zaznana vrzel nam je omogočila, da smo na podlagi teoretične raziskave o obstoječem stanju 

marketinške kulture v gradbeni dejavnosti v Sloveniji in povezave z uspešnostjo dodali 

prispevek k znanosti. 
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Raziskava v empiričnem delu magistrske naloge je v povezavi z objavljeno znanstveno 

literaturo iz obravnavanega področja iz teoretičnega dela podlaga za nova spoznanja iz področja 

marketinške kulture, ki bodo v prihodnje lahko pripomogla k izboljšanju uspešnosti 

organizacije.  
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3 RAZISKAVA O VPLIVU RAZVITOSTI MARKETINŠKE KULTURE NA 

ZADOVOLJSTVO IN USPEŠNOST 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo izpostavili teoretična izhodišča o pomenu 

marketinške kulture v organizacijah, kar nam bo nudilo osnovo za proučevanje specifičnosti te 

tematike v gradbeni dejavnosti. Pozorno smo proučili dosedanje empirične raziskave 

marketinške kulture v Sloveniji in strnili spoznanja v povzetku teoretičnih izhodišč s tega 

področja. V nadaljevanju smo lahko pristopili k izvedbi raziskave, ki nam je omogočila 

spoznanja iz teoretičnega dela povezati s konkretno problematiko. V tem poglavju bomo 

predstavili način izvedbe raziskave, ki nam je podala vpogled v razvitost marketinške kulture v 

slovenskih gradbenih organizacijah in preko postavljenih hipotez omogočila postaviti 

korelacijo med razvitostjo marketinške kulture in zadovoljstvom zaposlenih ter uspešnostjo 

obravnavanih organizacij. 

3.1 Uvod v kvantitativno analizo 

Osnova za analizo v empiričen delu magistrske naloge so bile kvantitativne statistične metode. 

Statistika je veda, ki proučuje množične pojave (Pfajfar in Arh, 2005) tako v naravoslovnih kot 

družboslovnih vedah. Namen analize je ugotoviti zakonitosti med posameznimi pojavi, ki se 

med seboj razlikujejo v mnogih značilnostih, kar je še posebej izrazito v družboslovnih vedah. 

Ker v analizo ne moremo vključiti vseh pojavov, naj bi kritično izbrali med celotno populacijo 

tak reprezentančni vzorec, ki nam bo omogočil verodostojno raziskavo, s katero bomo dodali 

nova spoznanja na podlagi testiranja resnice z odpravljanjem neresnic (Trnavčevič idr. 2009).  

V empiričnem delu smo s pomočjo prilagojenega vprašalnika zbrali podatke o razvitosti 

marketinške kulture v izbranih organizacijah gradbene dejavnosti. V naslednjem koraku smo 

podatke analizirali s pomočjo programske opreme SPSS (angl. Statistical Products and Service 

Solutions), ki je namenjena analiziranju podatkov, zbranih na podlagi različnih metod. Podatke 

smo obdelali s faktorsko analizo, katere rezultat nam je omogočil vpogled v obstoj in razvitost 

posameznih dimenzij marketinške kulture v obravnavanih organizacijah. S pomočjo regresijske 

analize smo v nadaljevanju preverili vpliv posameznih dimenzij marketinške kulture na 

zadovoljstvo zaposlenih. S tem smo preverili prvo hipotezo. V sklepnem delu empirične analize 

in za preveritev druge hipoteze smo z regresijsko analizo preverili vpliv razvitosti dejavnikov 

marketinške kulture na izbrana kazalnika gospodarnosti (dodano vrednost in čisti dobiček na 

zaposlenega), s čimer smo pokazali korelacijo z uspešnostjo organizacij. Podatke o kazalnikih 

gospodarnosti smo pridobili iz podatkov o boniteti poslovanja organizacij (bonitete.si 2014). 
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3.2 Zbiranje podatkov 

Za kvantitativne metode je značilno, da je proces zbiranja podatkov in informacij ločen od 

njihove analize (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 162). Najprej bomo predstavili 

uporabljene metode zbiranja primarnih in sekundarnih podatkov. 

Osnovna metoda zbiranja podatkov pri kvantitativni metodologiji je anketiranje posameznih 

enot populacije. Za izvedbo anketiranja smo uporabili vprašalnik zaprtega tipa, ki je bil v namen 

raziskovanja marketinške kulture pripravljen na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za 

management v Kopru. Sestavljen je kot modificirana verzija instrumenta za merjenje 

posameznih komponent marketinške kulture, ki ga je razvila Webstrova (1990). Na ta način 

smo zbrali primarne podatke o razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah. 

Za preveritev hipotez smo o obravnavanih organizacijah potrebovali tudi sekundarne podatke 

o uspešnosti organizacij, ki smo jih pridobili iz podatkov o njihovih kazalnikih gospodarnosti. 

3.2.1 Vprašalnik 

Marketinška kultura je opredeljena kot skupina vrednot, ki pomagajo zaposlenim razumeti 

marketinško kulturo organizacije (Webster 1995, 113). Je kompleksen problem, ki ga lahko 

opredelimo s sledečimi dimenzijami (Webster 1990; 1993; 1995): 

‒ z medsebojnimi odnosi; 

‒ s prodajnimi sposobnostmi; 

‒ z organiziranostjo; 

‒ z notranjo komunikacijo; 

‒ s kakovostjo izdelkov in storitev; 

‒ z inovativnostjo. 

Uporabili smo vprašalnik zaprtega tipa (Priloga 1), razdeljen je na šest dimenzij marketinške 

kulture po Webstrovi (1993), dodana pa je tudi dimenzija zadovoljstva udeležencev kot eno od 

temeljnih konceptov, ki generira uspešnost organizacij. Ima devet-stopenjsko lestvico. Vsebuje 

šest splošnih vprašanj in triinpetdeset vsebinskih. 

V prvem delu so vprašanja namenjena pridobitvi splošnih podatkov o anketirancu. Z odgovori 

na šest vprašanj anketiranec poda osebne podatke, kot so spol, delovno mesto, področje dela, 

čas zaposlitve v organizaciji, delovne izkušnje v letih in stopnjo pridobljene izobrazbe. 

Drugi del je instrument za merjenje razvitosti marketinške kulture. Vprašanja so razdeljena v 

sedem sklopov in so oblikovana v trditve, anketiranec pa z izborom devetih možnosti poda 

svoje videnje o veljavnosti trditve: 

‒ kakovost: v tem sklopu je osem trditev, namenjenih raziskavi kakovosti opravljenega dela, 

vpliv na odjemalce, odnos poslovodstva do kakovosti; 
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‒ zadovoljstvo: v tem sklopu je devet trditev, namenjenih raziskavi zadovoljstva udeležencev 

v organizaciji, predvsem odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev; 

‒ medsebojni odnosi: v tem sklopu je osem trditev, namenjenih raziskavi zadovoljstva 

zaposlenih z vidika medsebojnih odnosov; 

‒ prodajna usmerjenost: v tem sklopu je šest trditev, namenjenih raziskavi vpliva 

poslovodstva na delovanje zaposlenih in posledično odražanje do odjemalcev; 

‒ organiziranost: v tem sklopu je šest trditev, namenjenih raziskavi splošne organiziranosti 

organizacije z vidika načrtovanja; 

‒ interna komunikacija: v tem sklopu je enajst trditev, namenjenih raziskavi načina poteka 

medsebojne komunikacije na različnih nivojih organiziranosti v organizaciji; 

‒ inovativnost: v tem sklopu je pet trditev, namenjenih raziskavi dovzetnosti organizacije za 

uvajanje novosti. 

Anketiranci so svoje odgovore podali v sedmih možnih stopnjah pri katerih pomeni 1 ‒ nikakor 

ne velja za našo organizacijo, veljavnost trditve se stopnjuje do 7 ‒ popolnoma velja za našo 

organizacijo. Možna sta še odgovora: ocene ne morem podati in brez odgovora. 

Empirično raziskavo smo izvedli v letu 2011. Anketiranje je potekalo preko spletne strani. 

Udeležence smo kontaktirali osebno, telefonsko in preko elektronske pošte, kjer smo jim 

razložili osnovne informacije kot so: namen anketiranja, navodila za dostop do vprašalnika, 

navodila za izpolnitev vprašalnika in namen uporabe zbranih podatkov. Jamčili smo tudi za 

varnost podatkov in anonimnost ter zagotovili njihovo izključno uporabo kot celoto. 

Vprašalnik je bil posredovan 790 anketirancem, od katerih smo prejeli 106 ustrezno izpolnjenih, 

ki so bili primerni za nadaljnjo analizo. 

Za pridobitev sekundarnih podatkov o uspešnosti anketiranih organizacij smo uporabili 

internetno aplikacijo Boniteta.si (2014), kjer so zbrani bilančni podatki vseh registriranih 

slovenskih organizacij skozi obdobje več let. Osredotočili smo se na kazalnike gospodarnosti, 

med temi pa smo izbrali dva, in sicer: dodano vrednost na zaposlenega in čisti dobiček na 

zaposlenega. 

3.2.2 Izbira vzorca 

Populacija, iz katere smo izbrali vzorec, je obsegala poslovne subjekte, ki so izpolnjevali 

naslednje tri pogoje:  

‒ po Standardni klasifikaciji dejavnosti so registrirani za gradbeno dejavnost;  

‒ iz Poslovnega registra Republike Slovenije (AJPES, 2011) izhaja, da so registrirani v 

Republiki Sloveniji na dan 1. 9. 2011; 

‒ po Zakonu o gospodarskih družbah spadajo med srednje in velike organizacije.  
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Gradbena dejavnost v Republiki Sloveniji je na dan 1. 9. 2011 (AJPES) obsegala 158 poslovnih 

subjektov, ki so po Zakonu o gospodarskih družbah opredeljeni kot velike organizacije ali 

srednje organizacije in so predmet naše raziskave. Okvirno število zaposlenih v teh 

organizacijah je bilo 21.000, kar je predstavljalo kar 2,9 % vseh zaposlenih prebivalcev (SURS 

2011), kar je pomemben delež delovno intenzivne populacije. Osredotočili smo se na srednje 

in velike organizacije z namenom, pridobiti verodostojne podatke srednje in višje izobraženega 

kadra, ki deluje na različnih področjih in zadolžitvah znotraj organizacije. Predpostavili smo, 

da imajo srednje in velike gradbene organizacije zadostno število zaposlenih, da bodo 

obravnavane enote v vzorcu ustrezno razpršene in bodo rezultati ankete čim bolj odražali 

dejansko stanje. 

V vsaki obravnavani organizaciji smo vprašalnik namenili povprečno petim sodelavcem, ki 

smo jih zaprosili za sodelovanje bodisi preko elektronske pošte, ali smo jih naknadno še 

telefonsko kontaktirali. Vzorec je obsegal 790 enot v 158 poslovnih subjektih. Prejeli smo 106 

veljavno izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 13,40-% odzivnost. Vzorčna porazdelitev 

ocene parametra je približno normalna (centralni limitni izrek ali zakon velikih števil), zato je 

bil vzorec primeren za izvedbo analiz. 

3.3 Načrt analize podatkov, pridobljenih z anketiranjem 

V naslednjem poglavju se bomo opredelili glede teoretične podlage izbrane metodologije in 

opisali analitične spremenljivke raziskave. 

3.3.1 Teoretična izhodišča 

Izbrana metodologija nam je skozi raziskovalni proces omogočila nezavedni pogled na izbrano 

tematiko uzakoniti v znanstvene trditve (Trnavčevič idr. 2009) s tem, da smo skozi oblikovanje 

natančnih deduktivnih analiz in zaključkov pripomogli k razjasnitvi določenih dejavnikov. 

Metodološka paradigma temelji na predpostavkah, ki imajo osnovo v zbranih primarnih in 

sekundarnih podatkih in informacijah, ki preko metod statistične analize omogočajo potrditev 

oziroma zavrnitev postavljenih hipotez ter posledično tudi končne natančne, številčno podprte 

zaključke (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe, 2005). 

Na podlagi zbranih podatkov skozi prejete vprašalnike in analiziranja odgovorov smo sklepali, 

da podatki značilno odražajo lastnosti marketinške kulture celotne populacije gradbenih 

organizacij (Štiblar in Bajt 2002). V nadaljevanju bomo predstavili teoretično podlago 

uporabljene faktorske in regresijske analize. 
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Faktorska analiza 

Faktorska analiza spada med metode zmanjšanja razsežnosti podatkov. Gre za model, ki 

omogoča pojasnjevanje povezav med čim večjim številom spremenljivk s čim manjšim 

številom latentnih spremenljivk oziroma faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti. Število 

teh faktorjev (ki so neposredno nemerljivi) je vedno manjše od števila spremenljivk (Pfajfar in 

Arh 2005). Glavni cilj uporabe faktorske analize je odkritje skritih skupnih dimenzij 

spremenljivk; podajanje razlage vpliva v obliki skupnih faktorjev (Zikmund 1997, 669). Na 

merjene spremenljivke pa poleg teh skupnih faktorjev vplivajo še specifični dejavniki. Končno 

ugotovitev faktorske analize za posamezno spremenljivko je mogoče tako predstaviti kot 

linearno kombinacijo čim manjšega števila posredno opazovanih skupnih faktorjev in enega 

specifičnega dejavnika, ki vpliva samo na opazovano spremenljivko. Model v teoretični obliki 

zapišemo kot: 

 

Ocena faktorskega modela je podana v dveh korakih. Najprej za proučevane spremenljivke 

ocena deleža variance, ki ga je mogoče pojasniti s skupnimi faktorji. Varianco opazovane 

spremenljivke sestavlja del, katerega je mogoče pojasniti z vplivom skupnih latentnih faktorjev, 

ter del specifične variance, ki pa pojasnjuje vpliv specifičnega faktorja. Delež variance, 

pojasnjen s skupnimi faktorji, se imenuje komunaliteta (Kodrič 2006). Pri prvem koraku gre za 

razlago komunalitet, kar omogoča uporaba različnih metod (med njimi tudi metoda glavnih osi 

ali največjega verjetja). V tem koraku analize je tako že mogoča razlaga faktorskih uteži. V 

primeru, da s slednjimi skupnih faktorjev še ni mogoče smiselno pojasniti, možnost nadaljnje 

interpretacije podaja uporaba metode poševne in pravokotne rotacije. 

T-statistika 

S pomočjo t-testa preverjamo razlike med aritmetičnimi sredinami dveh vzorcev – ob 

predpostavkah enakosti varianc obeh vzorcev, numeričnih vrednosti in normalne porazdelitve 

odvisne spremenljivke. Uporabimo ga lahko za preverjanje statističnih razlik neodvisnih ali 

odvisnih spremenljivk. Na podlagi slednjih dveh izberemo tudi ustrezno metodo (Leskošek 

2006).  

Regresijska analiza 

O regresijski analizi govorimo, kadar želimo opisati povezanost dveh numeričnih spremenljivk. 

Operiramo s parom podatkov (xi, yi), kjer so xi vrednosti spremenljivke X, yi pa vrednosti 

spremenljivke Y. Če med seboj primerjamo dve različni seriji podatkov, govorimo o križni 

korelaciji, če pa serijo podatkov primerjamo samo s seboj, pa govorimo o avtokorelaciji. 

Intenzivnost in smer povezanosti med serijami izmerjenih podatkov nam opiše korelacijska in 

regresijska analiza. Osnovno informacijo o povezanosti dobimo z razsevnim diagramom. Če 

1

; 1,..., ;
k

i ir r i

i

X a F E i m k m
=

= + = <å



43 

točke v diagramu ležijo tako, da tvorijo premico, govorimo o linearni korelaciji, drugače pa o 

korelaciji, ki jo lahko opišemo s poljubnim polinomom. Najpogosteje uporabljene krivulje za 

opis korelacije so: 

premica: Y = a0 + a1X; 

parabola: Y = a0 + a1X + a2X
2; 

polinom tretje stopnje: Y = a0 + a1X + a2X
2 + a3X

3; 

polinom n-te stopnje: Y = a0 + a1X + a2X
2 + … + anX

n. 

Glede na obliko razsevnega diagrama se odločimo, s kakšno krivuljo bomo opisali korelacijo. 

V nadaljevanju določimo še mere korelacije:  

Regresijski koeficient, ki ga označimo z β, definira povprečno spremembo odvisne 

spremenljivke v primeru spremembe pojasnjevalne spremenljivke za eno enoto. 

Determinacijski koeficient, ki ga označimo z rxy
2, definira delež pojasnjene variance v celotni 

varianci modela oziroma definira delež variabilnosti odvisne spremenljivke, pojasnjen z 

linearno odvisnostjo od neodvisne spremenljivke. Njegova vrednost se giblje med 0 in 1. 

Moč in smer povezanosti med spremenljivkami nam pove korelacijski koeficient, ki ga 

označimo z rxy. Njegova vrednost se nahaja med ‒1 in 1.  

Večja je absolutna vrednost koeficientov, močnejša je korelacija. 

3.3.2 Analitične spremenljivke raziskave 

Empirični del raziskave marketinške kulture v gradbenih organizacijah temelji na uporabi 

modificirane verzije instrumenta za merjenje posameznih komponent v skladu z modelom, ki 

ga je razvila Webstrova (1990). Gre za večdimenzionalen koncept (Webster 1993) z 

obravnavanimi šestimi dimenzijami, ki jih opišemo kot spremenljivke. Poleg navedenih šestih 

spremenljivk smo dodali še sedmo – zadovoljstvo udeležencev, ki predstavlja temeljni koncept 

in generira uspešnost organizacij v povezavi z marketinško kulturo, kar bomo z našo raziskavo 

skušali skozi potrditev ali zavrnitev hipotez tudi dokazati. 

S pomočjo raziskave smo prišli do zaključka, da posamezniki različno dojemajo pojme 

marketinške kulture v svoji organizaciji in se v veliki meri slabo zavedajo pomembnosti vpliva 

na uspešnost organizacije. Vprašalnik je zasnovan tako, da odgovori podajajo posameznikovo 

lastno interpretacijo v skladu z njegovim nezavedno oblikovanim arhetipskih vzorcem. Na tej 
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podlagi je oblikovanih sedem vsebinskih sestavin v anketnem vprašalniku, ki predstavljajo šest 

dimenzij marketinške kulture po Webstrovi z dodano dimenzijo »zadovoljstvo«.  

Poleg ugotovitve marketinške kulture gradbenih organizacij na podlagi anketnega vprašalnika 

bomo opredelili povezanosti razvitosti marketinške kulture z opisanimi kazalniki 

gospodarnosti: dodano vrednost in čisti dobiček na zaposlenega. Pri tem izhajamo iz teoretične 

opredelitve notranje kakovosti proizvajanja, posledično zadovoljstva zaposlenih ter njihove 

nadaljnje pripadnosti ter produktivnosti (Vrčon Tratar in Snoj 2002, 211). 

Proučevane spremenljivke smo definirali v skladu z namenom magistrske naloge, in sicer na 

osnovi teoretične podlage definiranja marketinške kulture, ki jo je v svojih delih utemeljila 

Webstrova. Osnovni namen magistrske naloge – prepoznavnost ključnih značilnosti, ki 

determinirajo marketinško kulturo proučevanega vzorca, bomo tako poskusili ugotoviti s 

pomočjo faktorske analize na podlagi definiranih spremenljivk. Na tej osnovi bomo lahko 

nadalje v okviru analizirane marketinške kulture za gradbene organizacije podali tudi razvojne 

smernice. 

Kot indikatorje definiranih spremenljivk smo uporabili povprečno vrednost vseh trditev po 

posameznih sedmih dimenzijah marketinške kulture v skladu s prejetimi odgovori anketnih 

vprašalnikov. Pri posamezni dimenziji vsaka izmed trditev omogoča devet različnih odgovorov, 

ki jih v analizi opredelimo s številčnimi vrednostmi od 1 do 7 v naraščajočem odnosu, kjer 

predstavlja 1 ‒ nikakor ne velja za našo organizacijo in 7 ‒ popolnoma velja za našo 

organizacijo, odgovora »ocene ne morem podati« in »brez odgovora« pa sta brez vrednosti in 

se v analizi ne upoštevata. 

Vsaka posamezna spremenljivka vsebuje različne trditve, ki so jih ocenjevalci interpretirali na 

sebi lasten način poistovetenja. 

3.4 Rezultati anketiranja 

3.4.1 Demografski podatki o anketirancih 

Končni vzorec, ki smo ga v raziskavi proučevali, zajema 106 anketirancev ali 13,40 % vseh 

povabljenih, ki so s svojimi odgovori na anketni vprašalnik pristali na sodelovanje v raziskavi. 

Sodelujoči so bili zaposleni v 24 različnih gradbenih organizacijah, kar predstavlja 15,19 % 

zastopanost vseh registriranih organizacij v času izvedbe anketiranja.  

V nadaljevanju bomo predstavili strukturo vzorca po posameznih pomembnih dejavnikih glede 

na spol anketirancev, izobrazbo, področje dela in zaposlitev z ustreznim komentarjem in 

predstavitvijo omejitev in prednosti dobljenega vzorca za realnost rezultatov raziskave.  
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V vsaki obravnavani organizaciji smo vprašalnik razdelili med vršni in srednji management 

celotne strukture organiziranosti organizacije. Za tak način vzorčenja smo se odločili zaradi 

subjektivne ocene kadrovskih struktur v gradbeni dejavnosti, za katere smo presodili, da bodo 

obravnavano problematiko prepoznali v taki meri, da bodo prejeti odgovori realno uporabni v 

raziskavi. Zavedamo se, da tak način predstavlja omejitev, kajti za odnos do odjemalcev je 

pomemben vsak zaposlen, vendar je ta opustitev nujna za realno izpeljavo raziskave.  

Preglednica 7: Demografski podatki 

 Frekvenca – št. anketiranih Odstotek (%) anketiranih  

Spol anketiranca  
45,30 

54,70 

100 

Ženska 48 

Moški 58 

Skupaj 106 

Zaposlitev   

Uprava 28 26,40 

Srednji management 30 28,30 

Operativni management 22 20,80 

Drugo 26 24,50 

Skupaj 106 100 

Področje dela   

Marketing 51 48,10 

IT 1 0,90 

Finance 2 1,90 

Računovodstvo 2 1,90 

Kadrovska 3 2,80 

Drugo 47 44,30 

Skupaj 106 100 

Čas zaposlitve    

Do 5 let 25  23,60 

Od 5 do 15 let 33  31,10 

Nad 15 let 48  45,30 

Skupaj 106  100 

Delovne izkušnje    

Do 5 let 9  8,50 

Od 5 do 15 let 31  29,20 

Nad 15 let 66  62,30 

Skupaj 106  100 

   »se nadaljuje« 
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 Frekvenca – št. anketiranih Odstotek (%) anketiranih  

Izobrazba   

V ‒ srednješolska 21 19,80 

VI ‒ višješolska 21 19,80 

VII ‒ visokošolska 0 0 

Univerzitetna, spec. 61 57,50 

magistrska 0 0 

VIII ‒ doktorska 1 0,90 

Drugo 2 1,90 

Skupaj 106 100 

Glede na to, da gre za gradbeno dejavnost, je v vzorcu zastopan presenetljivo velik delež žensk. 

Ocenjujemo, da je v celotni populaciji udeleženih okvirno 12 % žensk. Ker smo vprašalnik 

namenili predvsem zaposlenim, katerih področje dela ni strogo fizično gradbena operativa, je 

zato razmerje med zastopanostjo žensk in moških enakovrednejše. To se odraža tudi v sami 

strukturi našega vzorca, kjer še vedno prevladujejo moški, vendar le za 9,40 %. Glede na 

enakomerno zastopanost obeh spolov, lahko trdimo, da je z vidika različnih pogledov »moški 

vidik ‒ ženski vidik« verodostojnost odgovorov zagotovljena. 

V proučevanem vzorcu je najbolj zastopan srednji management in uprava, nato si sledi drugo 

in operativni management. Rezultat odraža dojemanje marketinške kulture in pomembnosti te 

po strukturi zaposlenih glede na njihovo zaposlitev v organizaciji. Dejansko je poznavanje 

marketinške kulture najbolj izraženo ravno na nivoju srednjega managementa, saj se pri svojem 

delu ti zaposleni najpogosteje srečujejo z obravnavano problematiko. To je tudi razlog, zakaj je 

bila največja odzivnost ravno pri zaposlenih v srednjem managementu. 

Ne glede na to pa je številčno relativno majhna razlika med posameznimi strukturami po 

zaposlitvi, saj je frekvenca od najnižje zastopane kategorije do najvišje zastopane kategorije le 

osem enot. 

Ker je marketinška kultura tema naše magistrske naloge, je posledično razumljivo, da je največ 

odgovorov na vprašalnike prišlo ravno od zaposlenih s področja marketinga. V manjši meri so 

zastopane službe, ki v gradbeni dejavnosti predstavljajo spremljajoče procese, kot so finance, 

računovodstvo, kadrovska in IT. Zaposleni s področja marketinga so prispevali skoraj polovico 

vseh odgovorov ali 48,10 %. Kar 44,30 % odgovorov je opredeljenih v področje dela pod 

kategorijo »drugo«, kar v gradbeni dejavnosti pomeni operativni sektor. Tako je dejansko kar 

92,40 % anketirancev izhajalo iz takega področja dela, kjer se dejansko s posledicami razvitosti 

marketinške kulture srečujejo na vsakem koraku svojega delovanja, saj imajo dnevno stike z 

naročniki in se dnevno soočajo z vsemi dejavniki, ki vplivajo oziroma sooblikujejo marketinško 

kulturo organizacije. 
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Vse tri kategorije po času zaposlitve so v vzorcu dejansko enakomerno zastopane tako, da lahko 

ugotovimo, da je v odgovorih enako zastopan vidik tako mlajših, kot starejših zaposlenih. 

Nekoliko prevladuje kategorija »nad 15 let«, kar je razumljivo, saj je 75,50 % anketirancev 

zajetih iz nivoja uprave in managementa, za kar zaposleni potrebujejo določene izkušnje, kar 

praviloma pomeni, da so zaposleni že dalj časa.  

Pri delovnih izkušnjah zelo izrazito izstopa kategorija »nad 15 let«, kar še poudari trditev iz 

prejšnjega odstavka, da je zastopanost managementa v vzorcu prevladujoča in zato imajo tudi 

anketiranci, ki so odgovarjali na vprašanja, več delovnih izkušenj na podobnem delovnem 

mestu. Iz kumulative odstotkov je razvidno, da je le 37,70 % anketirancev imelo izkušnje do 

petnajst let, 62,30 % pa nad petnajst let. 

Glede na izobrazbo najbolj izstopajo anketiranci, ki imajo univerzitetno in specialistično 

izobrazbo. Teh je kar 57,50 %. Na splošno je za vzorec značilno, da prevladujejo zaposleni z 

boljšo izobrazbeno strukturo. Pod drugo sodita le dva anketiranca. Vsi ostali imajo vsaj 

srednješolsko izobrazbo. Ponovno je to odraz obravnavane tematike in izbranega vzorca, saj 

govorimo o populaciji, ki se v organizacijah nahaja v managementu. Dejansko se ta populacija 

bolj zaveda pomena marketinške kulture in so zato intenzivneje sodelovali pri anketiranju, ker 

je zavest in zavedanje o pomembnosti tematike na višjem nivoju kot v strogo proizvajalnem 

sektorju z nižjo stopnjo izobrazbe. 

V tabelarični predstavitvi izbranega vzorca smo prikazali vse pomembne podatke sodelujočih 

v anketiranju, ki nam dajo predstavo o zastopanosti posameznih kategorij v celotni populaciji. 

Razvidno je, da so ženske in moški približno enako zastopani, da skoraj vsi anketiranci dosegajo 

vsaj srednješolsko izobrazbo in so dalj časa poklicno aktivni ter imajo dolgoletne delovne 

izkušnje. Lahko povzamemo, da so iz celotne populacije izpadli nižje izobraženi in zaposleni z 

manj delovnimi izkušnjami, kar sicer predstavlja omejitev v interpretaciji rezultatov, vendar je 

za poznavanje in raziskavo naše tematike to dejstvo nepomembno, saj so se dejansko odzvali 

tisti zaposleni iz celotne populacije, ki obravnavano tematiko razumejo in se z njo srečujejo na 

svojem delovnem mestu. 

3.4.2 Analiza razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah in interpretacija 

rezultatov 

Z interpretacijo rezultatov raziskave bomo v nadaljevanju predstavili pridobljene informacije s 

pomočjo izbranih statističnih metod. Tako zbrani in obdelani podatki nam bodo v skladu s cilji 

magistrske naloge pomagali potrditi oziroma ovreči zastavljene hipoteze. Pomembne 

značilnosti, ki zaznamujejo marketinško kulturo v gradbenih organizacijah oziroma natančneje 

v proučevanem vzorcu, bomo definirali s faktorsko analizo.  
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S pomočjo faktorske analize bomo analizirali vzorec 106 sodelujočih zaposlenih v gradbeni 

dejavnosti in skušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni dejavniki, s katerimi je mogoče 

razložiti, potrditi oziroma zavrniti prvo zastavljeno hipotezo, da nivo razvitosti marketinške 

kulture v gradbenih organizacijah statistično značilno vpliva na nivo enega od bistvenih 

dejavnikov marketinške kulture ‒ zadovoljstvo notranjih in zunanjih udeležencev organizacije.  

Na podlagi rezultatov, zbranih v tabeli 3.7 lahko trdimo, da je stopnja razvitosti marketinške 

kulture v gradbenih organizacijah relativno visoka, saj nam to potrjuje visoka stopnja strinjanja 

pri večini odgovorov. 

Preglednica 8: Mejne in povprečne stopnje strinjanja po posameznih dejavnikih 

marketinške kulture 

Dejavnik marketinške kulture 

Minimalna 

vrednost 

strinjanja 

Maksimalna 

vrednost 

strinjanja 

Povprečna 
vrednost stopnje 

strinjanja 

Koeficient 

variabilnosti 

Kakovost 4,36 5,89 5,17 31,50 

Zadovoljstvo 3,68 5,86 4,88 35,13 

Medosebni odnosi 4,08 5,21 4,44 41,79 

Prodajna usmerjenost 3,44 5,21 4,51 40,70 

Organiziranost 4,54 5,09 4,69 32,57 

Interna komunikacija 4,04 5,30 4,55 41,88 

Inovativnost 3,78 4,82 4,19 40,44 

Tabela 3.2 podaja informacije o minimalni ter maksimalni vrednosti po posameznih dejavnikih 

marketinške kulture med vsemi anketiranimi v proučevanem vzorcu, mero srednje vrednosti – 

aritmetično sredino ‒ ter povprečen koeficient variabilnosti, ki nam kaže enotnost odgovorov 

posameznih anketirancev. 

Vse povprečne vrednosti stopnje strinjanja so izredno visoke, saj minimalna povprečna 

vrednost znaša 4,19 in je bila izražena pri dejavniku »inovativnost«. Glede na krizne razmere v 

gradbeni dejavnosti nikakor ni presenečenje, da je bila najnižja stopnja strinjanja izražena ravno 

pri tem dejavniku, saj je težko pričakovati, da ob pomanjkanju finančnih sredstev organizacije 

spodbujajo razvoj in inovativnost, čeprav bi prav to lahko predstavljalo pomembno 

konkurenčno prednost organizacije in posledično lažje obvladovanje tržnih razmer. 

Nasprotno pa se maksimalna povprečna vrednost stopnje strinjanja pojavi pri dejavniku 

»kakovost« in znaša 5,17. To nakazuje na veliko mero kadrovske strokovnosti in zavedanja o 

pozitivnih vrednotah in močno izraženi zavesti o zavezanosti odjemalcem. 

Relativno visoki povprečni koeficienti variabilnosti nam kažejo na precejšnje odstopanje pri 

vrednosti odgovorov posameznih anketirancev. Največja vrednost koeficienta variabilnosti se 

je pojavila pri dejavniku »interna komunikacija«, kar nam da vedeti, da so si anketiranci v 
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svojem mišljenju na tem segmentu zelo neenotni. To lahko razložimo s strukturo po zaposlitvi, 

saj so relativno enotno zastopani vsi nivoji managementa in tudi drugi, ki so na lestvici 

pooblastil, odločanja in delegiranja nalog na popolnoma različnih nivojih, zato prihaja do 

različnega pogleda na interno komuniciranje.  

Minimalna povprečna stopnja strinjanja je bila izražena pri dejavniku »Prodajna usmerjenost«, 

in sicer kot odgovor na vprašanje »Zaposleni imamo višje osebne dohodke, kot je povprečje v 

panogi« in je znašala 3,44. To nam nakazuje na takratno stanje v gradbenih organizacijah, ki so 

se že znašle v globoki krizi, kar se je odražalo tudi na izplačanih osebnih dohodkih. 

Maksimalna povprečna stopnja strinjanja je bila izražena na segmentu »kakovost«, in sicer kot 

odgovor na vprašanje »Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja poslovodstva« in je 

znašala 5,89. To nam kaže na veliko zavezanost zaposlenih do izpolnjevanja nalog in do 

izražanja pozitivne naravnanosti in pripadnosti organizaciji, kar je tudi odraz organizacijske 

kulture. 

V spodnji tabeli bomo analizirali in zbrali odgovore posameznih dejavnikov marketinške 

kulture, pri katerih so bile izražene minimalne in maksimalne vrednosti. 

Preglednica 9: Odgovori z mejno stopnjo strinjanja po posameznih dejavnikih 

marketinške kulture 

Dejavnik marketinške 
kulture 

Minimalna vrednost 

strinjanja 
Maksimalna vrednost strinjana 

Kakovost 

K1 ‒ v organizaciji imamo 

natančno opredeljeno, kaj 

je kakovostno opravljeno 

delo zaposlenih (4,36) 

K6 ‒ zaposleni si 
prizadevamo izpolniti 

pričakovanja poslovodstva 
organizacije (5,89) 

Zadovoljstvo 

Z4 ‒ v organizaciji redno 
merimo zadovoljstvo 

zaposlenih (3,68) 

Z7 ‒ zaposleni si 
prizadevamo izpolniti 

pričakovanja odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih 

vplivnih udeležencev (5,68) 

Medosebni odnosi 

MO1 ‒ management 
upošteva občutke 
sodelavcev (4,08) 

MO7 ‒ v organizaciji je 
pomemben vsak odjemalec, 

dobavitelj in drugi vplivni 

udeleženec (5,21) 

  »se nadaljuje« 
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Dejavnik marketinške 
kulture 

Minimalna vrednost 

strinjanja 
Maksimalna vrednost strinjana 

Prodajna usmerjenost 

PU6 ‒ zaposleni imamo 
višje osebne dohodke, kot 
je povprečje v panogi 
(3,44) 

PU5 ‒ zaposleni si s svojim 
delom prizadevamo za nove 

odjemalce (5,21) 

Organiziranost 

O2 ‒ zaposleni vsak dan 
natančno načrtujemo svoje 
delo (4,54) 

O3 ‒ zaposleni si pri delu 

postavljamo prioritete (5,09) 

Interna komunikacija 

IK7 ‒ poslovodstvo 
organizacije motivira 

sodelavce z orodji in 

metodami interne 

komunikacije (4,04) 

IK1 ‒ organizacija ima 
sprejeta interna pravila, s 

katerimi so seznanjeni vsi 

zaposleni (5,30) 

Inovativnost 

I5 ‒ organizacija med 
prvimi uvaja nove 

proizvode (3,78) 

I1 ‒ v organizaciji smo 

dovzetni za spremembe (4,82) 

Iz navedenih odgovorov lahko povzamemo, da je v gradbeni dejavnosti v ospredju zaveza 

izpolnjevanja zadovoljstva odjemalcev, šele v podrejeni vlogi je zadovoljstvo zaposlenih. 

V nadaljevanju bomo v tabelah prikazali osnovno analizo rezultatov anket po posameznih 

dejavnikih marketinške kulture. 

Preglednica 10: Opisna statistika dejavnika »kakovost« 

Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

K1 ‒ v organizaciji imamo natančno 
opredeljeno, kaj je kakovostno 

opravljeno delo zaposlenih 

1 7 4,36 41,36 

K2 ‒ poslovodstvo organizacije je 
predano zagotavljanju pogojev za 

kakovostno delo 

1 7 4,93 37,16 

K3 ‒ v organizaciji nadziramo kakovost 
dela zaposlenih  

1 7 4,73 38,07 

K4 ‒ zaposleni se pri svojem delu 
osredotočamo na izražene potrebe, želje 
in stališča odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev  

2 7 5,55 23,56 

K5 ‒ zaposleni verjamemo, da se naše 
vedenje odraža v podobi/ugledu 
organizacije  

 

1 

 

7 

 

5,80 

 

24,92 

K6 ‒ zaposleni si prizadevamo izpolniti 
pričakovanja poslovodstva organizacije  

1 7 5,89 20,33 

K7 ‒ poslovodstvo organizacije poudarja 
pomen komunikacijskih veščin 
zaposlenih 

1 7 4,69 39,83 

K8 ‒ zaposleni smo pozorni na 
podrobnosti pri svojem delu 

1 7 5,39 26,78 
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Preglednica 11: Opisna statistika dejavnika »zadovoljstvo« 

Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

Z1 ‒ v organizaciji je natančno 
opredeljeno, kaj ustvarja 

zadovoljne odjemalce, 

dobavitelje in druge vplivne 

udeležence 

1 7 4,60 37,93 

Z2 ‒ poslovodstvo organizacije 
je predano zagotavljanju 

zadovoljstva odjemalcev, 

dobaviteljev in drugih vplivnih 

udeležencev 

1 7 5,34 28,58 

Z3 ‒ v organizaciji redno merimo 

zadovoljstvo odjemalcev, 

dobaviteljev in drugih zunanjih 

vplivnih udeležencev 

1 7 4,67 40,38 

Z4 ‒ v organizaciji redno merimo 
zadovoljstvo zaposlenih  

1 7 3,68 51,97 

Z5 ‒ zaposleni si prizadevamo 
prepoznati tudi neizražene 
potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev in 

drugih vplivnih udeležencev 

1 7 4,80 31,85 

Z6 ‒ zaposleni verjamemo, da se 
naše vedenje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, 

dobaviteljev in drugih vplivnih 

udeležencev 

1 7 5,46 26,05 

Z7 ‒ zaposleni si prizadevamo 
izpolniti pričakovanja 
odjemalcev, dobaviteljev in 

drugih vplivnih udeležencev 

1 7 5,68 23,98 

Z8 ‒ poslovodstvo organizacije 
spodbuja ciljno komuniciranje 

sodelavcev z odjemalci, 

dobavitelji in drugimi vplivnimi 

udeleženci 

1 7 4,88 38,36 

Z9 ‒ v organizaciji redno 

spremljamo aktivnosti 

konkurenčnih organizacij in 
poskušamo bolje kot oni 
zadovoljiti potrebe odjemalcev, 

dobaviteljev in drugih vplivnih 

udeležencev 

1 7 4,85 37,07 
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Preglednica 12: Opisna statistika dejavnika »medosebni odnosi«  

Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

MO1 ‒ management upošteva 
občutke sodelavcev 

1 7 4,08 45,33 

MO2 ‒ v organizaciji se vsak 
zaposlen počuti kot njen 
pomemben del 

1 7 4,26 43,84 

MO3 ‒ zaposleni čutimo, da 
lahko vodstvu organizacije 

svobodno izražamo svoje 
mnenje  

1 7 4,27 46,55 

MO4 ‒ management vodi 
politiko »odprtih vrat«  

1 7 4,23 46,72 

MO5 ‒ management tesno 
sodeluje z ostalimi sodelavci 

1 7 4,39 44,19 

MO6 ‒ zaposleni v 

organizaciji se zavzemamo za 

skupno vizijo 

1 7 4,66 38,46 

MO7 ‒ v organizaciji je 
pomemben vsak odjemalec, 

dobavitelj in drugi vplivni 

udeleženec  

1 7 5,21 30,57 

MO8 ‒ v organizaciji si 
zaposleni, odjemalci, 

dobavitelji in drugi vplivni 

udeleženci med seboj zaupamo 

1 7 4,45 38,62 

Preglednica 13: Opisna statistika dejavnika »prodajna usmerjenost« 

Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

PU1 ‒ poslovodstvo organizacije daje 

poudarek na zaposlovanju pravih ljudi 

1 7 4,79 39,02 

PU2 ‒ poslovodstvo organizacije 
omogoča stalno strokovno 
izpopolnjevanje sodelavcev 

1 7 4,72 38,31 

PU3 ‒ poslovodstvo organizacije 
spodbuja kreativne pristope pri delu 

1 7 4,42 44,35 

PU4 ‒ poslovodstvo organizacije ceni 
zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne 
rezultate 

1 7 4,47 45,52 

PU5 ‒ zaposleni si s svojim delom 
prizadevamo za nove odjemalce 

1 7 5,21 30,68 

PU6 ‒ zaposleni imamo višje osebne 
dohodke, kot je povprečje v panogi 

1 7 3,44 46,31 
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Preglednica 14: Opisna statistika dejavnika »organiziranost« 

Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

O1 ‒ zaposleni smo pri svojem 
delu dobro organizirani 

1 7 4,60 33,09 

O2 ‒ zaposleni vsak dan 
natančno načrtujemo svoje delo 

1 7 4,54 32,27 

O3 ‒ zaposleni si pri delu 
postavljamo prioritete 

1 7 5,09 28,21 

O4 ‒ področja dela zaposlenih 
so dobro organizirana 

1 7 4,56 34,11 

O5 ‒ zaposleni dobro 
upravljamo s časom 

1 7 4,69 32,75 

O6 ‒ zaposleni svoje cilje in 
naloge usklajujemo z letnim 

poslovnim načrtom 

1 7 4,69 34,97 

Preglednica 15: Opisna statistika dejavnika »interna komunikacija« 

Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

IK1 ‒ organizacija ima 
sprejeta interna pravila, s 

katerimi so seznanjeni vsi 

zaposleni 

1 7 5,30 34,36 

IK2 ‒ poslovodstvo 
organizacije jasno pove, kaj 

pričakuje od sodelavcev 

1 7 5,02 35,52 

IK3 ‒ zaposleni razumemo 
poslanstvo in temeljne cilje 

organizacije  

1 7 5,08 33,47 

IK4 ‒ poslovodstvo 
organizacije posreduje 

sodelavcem informacije o 

finančnem poslovanju 
organizacije  

1 7 4,20 47,57 

IK5 ‒ poslovodstvo 
organizacije spodbuja 

sodelavce, da sodelujejo pri 

oblikovanju internih 

standardov delovanja 

1 7 4,26 45,03 

IK6 ‒ poslovodstvo 
organizacije si pri svojem delu 

prizadeva za usposabljanje 

sodelavcev 

1 7 4,58 38,76 

    »se nadaljuje« 
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Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

IK7 ‒ poslovodstvo 
organizacije motivira 

sodelavce z orodji in 

metodami interne 

komunikacije 

1 7 4,04 46,18 

IK8 ‒ poslovodstvo 
organizacije spodbuja kulturo 

dialoga med zaposlenimi 

1 7 4,18 47,41 

IK9 ‒ poslovodstvo 

organizacije poudarja pomen 

občutka pripadnosti 
sodelavcev organizaciji 

1 7 4,50 47,85 

IK10 ‒ v naši organizaciji si 
zaposleni med seboj zaupamo 

1 7 4,59 40,51 

IK11 ‒ v organizaciji se o 
pozitivnih in negativnih 

izkušnjah pogovorimo v 
odkritem dialogu 

1 7 4,31 43,97 

Preglednica 16: Opisna statistika dejavnika »inovativnost« 

Vprašanja 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

I1 ‒ v organizaciji smo 
dovzetni za spremembe 

1 7 4,82 31,57 

I2 ‒ zaposleni dajemo pobude 
za spremembe 

1 7 4,32 37,06 

I3 ‒ organizacija med prvimi 
uvaja nove tehnologije 

1 7 4,03 42,36 

I4 ‒ organizacija med prvimi 
uvaja novosti v poslovne 

procese 

1 7 3,99 42,58 

I5 ‒ organizacija med prvimi 

uvaja nove proizvode 

1 7 3,78 48,63 

Webstrova (1990, 1993) je v svojih raziskavah dokazala, da je marketinška kultura 

večdimenzionalen pojav, pri čemer je predpostavila, da so spremenljivke medsebojno 

neodvisne v skladu z modelom faktorske analize. 

Pred izbiro metode faktorske analize je potrebno preveriti, kakšna je porazdelitev obravnavanih 

spremenljivk. V danem primeru je pri večini spremenljivk (odgovorov na anketna vprašanja) 

zaznati porazdelitev, ki odstopa od normalne, zaradi česar je bolj priporočljivo uporabiti metodo 

glavnih osi (Priloga 2). 
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Predhodno smo izvedli KMO-test in Bartlettov preizkus, s katerima smo preverili primernost 

zbranih podatkov za izvedbo faktorske analize. Ko je vrednost po Bartlettovem preizkusu 

manjša od 0,05, dobimo ne enotsko korelacijsko matriko in s tem potrditev, da lahko 

nadaljujemo s faktorsko analizo naših zbranih podatkov. Prav tako nam visoka vrednost KMO-

kazalnika pove, da podatki ustrezajo. Vrednost KMO mora presegati 0,5 (Flere 2000), da so 

podatki primerni (če ne jih izločimo), optimalna vrednost pa je nad 0,8. 

Kot je razvidno iz priloge 3, smo v prvem koraku ocenili podatke in dobili rezultat Bartlettovega 

preizkusa, ki nam kaže, da korelacijska matrika ni enotska, kar odraža prisotnost skupnih 

faktorjev. Vrednost KMO-kazalnika je bila 0,69. 

Na podlagi ocen komunalitet v prvem koraku faktorske analize je v prilogi 3 razvidno, da je pri 

praktično vseh spremenljivkah večji del njihove variabilnosti mogoče pojasniti z vplivom 

skupnih dejavnikov. Odstopa le spremenljivka K8, pri kateri znaša vrednost 0,463, kar pa 

zavestno lahko zanemarimo. Skladno z navedeno ugotovitvijo bomo vse spremenljivke ohranili 

v modelu faktorske analize. 

Analiza celotne pojasnjene variance 

Na podlagi ocene celotne pojasnjene variabilnosti je razvidno, da je prisotnih kvečjemu sedem 

skupnih dejavnikov, pri čemer pa izrazito močno prevladuje vpliv prvega dejavnika, s katerim 

je mogoče pojasniti več kot polovico celotne variabilnosti vzorca. 

Glede na spodnje ocene bomo v nadaljevanju poskušali oceniti model s štirimi skupnimi 

faktorji, saj preostali faktorji doprinesejo relativno malo k celotni pojasnjeni varianci. 

Preglednica 17: Celotna pojasnjena variabilnost 

Faktor Začetna vrednost Skupna vrednost združenih dejavnikov 

Skupaj Odstotek variance Celotni 

odstotek 

Skupaj Odstotek variance Celotni odstotek 

1 28,926 54,577 54,577 28,717 54,183 54,183 

2 3,929 7,413 61,991 3,685 6,954 61,137 

3 3,028 5,714 67,704 2,824 5,328 66,464 

4 2,458 4,638 72,343 2,241 4,228 70,693 

5 2,010 3,792 76,134 1,780 3,359 74,052 

6 1,251 2,360 78,495 1,009 1,904 75,956 

7 1,030 1,943 80,437 0,783 1,477 77,433 

8 0,936 1,766 82,203    

9 0,828 1,561 83,764    

10 0,729 1,375 85,140    

11 0,672 1,267 86,407    

12 0,630 1,189 87,596    

13 0,590 1,113 88,709    

     »se nadaljuje« 
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Faktor Začetna vrednost Skupna vrednost združenih dejavnikov 

 Skupaj Odstotek 

variance 

Celotni 

odstotek 

Skupaj Odstotek 

variance 

Celotni 

odstotek 

14 0,525 0,991 89,700    

15 0,507 0,957 90,657    

16 0,439 0,829 91,486    

17 0,423 0,797 92,284    

18 0,377 0,712 92,996    

19 0,354 0,668 93,664    

20 0,316 0,597 94,261    

21 0,291 0,550 94,811    

22 0,271 0,511 95,322    

23 0,246 0,464 95,786    

24 0,244 0,461 96,246    

25 0,221 0,418 96,664    

26 0,183 0,345 97,009    

27 0,174 0,329 97,338    

28 0,158 0,298 97,636    

29 0,138 0,260 97,896    

30 0,129 0,244 98,139    

31 0,118 0,222 98,362    

32 0,104 0,196 98,558    

33 0,103 0,195 98,752    

34 0,100 0,189 98,941    

35 0,086 0,163 99,105    

36 0,071 0,134 99,238    

37 0,058 0,110 99,349    

38 0,051 0,096 99,445    

39 0,044 0,082 99,527    

40 0,043 0,081 99,608    

41 0,040 0,076 99,684    

42 0,038 0,071 99,755    

43 0,030 0,056 99,810    

44 0,028 0,052 99,863    

45 0,018 0,034 99,896    

46 0,016 0,030 99,926    

47 0,011 0,021 99,947    

48 0,010 0,018 99,965    

49 0,008 0,016 99,981    

50 0,005 0,010 99,991    

51 0,003 0,006 99,997    

52 0,001 0,002 99,999    

53 0,001 0,001 100,000    
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V drugem poizkusu smo oblikovali model s štirimi dejavniki. Ponovno smo v modelu ocenili 

komunalitete in v prilogi 3 je razvidno, da ponovno izstopa spremenljivka K8, pri kateri se je 

vrednost KMO celo znižala in znaša 0,429. Še nižjo vrednost KMO, neprimerno za nadaljnjo 

obravnavo, pa ima spremenljivka Z3, in sicer 0,394. V nadaljevanju bomo ponovili faktorsko 

analizo s štirimi dejavniki in izločenima neprimernima spremenljivkama.  

V tretjem poizkusu so vsi preostali podatki primerni in smo nadaljevali z rotacijo osi. 
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Slika 1: Rotirana faktorska rešitev (strukturne uteži) 

V našem modelu na podlagi izvedene faktorske analize lahko ugotovimo, da se je na podlagi 

zbranih podatkov izkazalo, da na marketinško kulturo v gradbeni dejavnosti vplivajo dejavniki 

zbrani v štiri faktorje; in sicer faktor 1: medsebojni odnosi, prodajna usmerjenost in 

komunikacija; faktor 2: zadovoljstvo in kakovost; faktor 3: inovativnost; in faktor 4: 

organiziranost. Ugotovimo, da gre za večdimenzionalen koncept, kot trdi Webstrova (1993). 

1 2 3 4

MEDOSEBNI ODNOSI [4. Management vodi politiko »odprtih vrat«. ] ,925 -,103 ,086 -,062

INTERNA KOMUNIKACIJA [8. Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi. ] ,921 ,003 ,027 -,056

INTERNA KOMUNIKACIJA [11. V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu.  ],918 -,037 -,008 ,001

PRODAJNA USMERJENOST [4. Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. ] ,910 ,163 ,031 -,116

MEDOSEBNI ODNOSI [3. Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje mnenje. ] ,897 -,022 ,069 -,078

MEDOSEBNI ODNOSI [5. Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci. ] ,869 -,040 ,086 -,011

INTERNA KOMUNIKACIJA [9. Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju. ],866 ,031 ,067 ,012

INTERNA KOMUNIKACIJA [7. Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije. ],840 ,149 -,016 ,010

PRODAJNA USMERJENOST [3. Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu. ] ,810 ,111 ,060 ,067

MEDOSEBNI ODNOSI [2. V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del. ] ,759 ,123 ,064 ,067

MEDOSEBNI ODNOSI [1. Management upošteva občutke sodelavcev. ] ,759 ,097 ,120 ,095

INTERNA KOMUNIKACIJA [10. V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo. ] ,741 -,158 -,079 ,216

INTERNA KOMUNIKACIJA [6. Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev. ],721 ,121 ,112 ,102

PRODAJNA USMERJENOST [1. Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi. ] ,688 ,082 ,093 ,135

INTERNA KOMUNIKACIJA [5. Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanja. ],657 ,063 -,012 ,298

MEDOSEBNI ODNOSI [6. Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo. ] ,620 ,013 ,057 ,286

MEDOSEBNI ODNOSI [8. V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni udeleženci med seboj zaupamo. ],617 ,075 ,111 ,197

INTERNA KOMUNIKACIJA [4. Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju podjetja.],608 ,123 -,019 ,253

KAKOVOST [7. Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih. ] ,595 ,404 -,106 ,073

PRODAJNA USMERJENOST [2. Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. ] ,541 ,198 ,409 -,158

INOVATIVNOST [2. Zaposleni dajemo pobude za spremembe. ] ,533 -,130 ,098 ,385

PRODAJNA USMERJENOST [6. Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je povprečje v panogi. ] ,486 ,259 ,104 ,153

PRODAJNA USMERJENOST [5. Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalce. ] ,472 ,052 -,041 ,422

ZADOVOLJSTVO [4. V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih. ] ,412 ,145 ,191 ,237

ZADOVOLJSTVO [8. Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udelež,409 ,268 ,040 ,321

ZADOVOLJSTVO [7. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ],125 ,785 ,039 -,107

ZADOVOLJSTVO [6. Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udel,148 ,753 -,010 -,083

KAKOVOST [4. Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugi-,027 ,720 ,194 -,022

KAKOVOST [3. V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih. ] ,001 ,719 ,123 ,019

KAKOVOST [6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja. ] -,013 ,707 ,067 -,070

ZADOVOLJSTVO [2. Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev,054 ,701 ,290 -,002

KAKOVOST [1. V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposlenih. ] ,244 ,577 -,221 ,284

KAKOVOST [5. Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v podobi/imidžu podjetja. ] ,204 ,570 -,403 ,303

ZADOVOLJSTVO [1. V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence,033 ,569 -,069 ,366

ZADOVOLJSTVO [5. Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in dru-,076 ,561 ,090 ,277

KAKOVOST [2. Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno delo.] ,467 ,473 -,044 ,004

INOVATIVNOST [4. Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese. ] ,033 ,027 ,880 ,109

INOVATIVNOST [5. Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode. ] -,033 ,056 ,880 ,163

INOVATIVNOST [3. Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije. ] ,102 ,054 ,841 ,004

INOVATIVNOST [1. V podjetju smo dovzetni za spremembe. ] ,202 ,091 ,597 ,035

MEDOSEBNI ODNOSI [7. V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni udeleženec. ],289 ,117 ,453 ,112

ORGANIZIRANOST [2. Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. ] ,140 -,032 ,098 ,749

ORGANIZIRANOST [1. Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani. ] ,264 -,124 ,006 ,749

ORGANIZIRANOST [5. Zaposleni dobro upravljamo s časom. ] ,164 -,041 ,152 ,739

INTERNA KOMUNIKACIJA [3. Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja. ] ,197 -,038 ,094 ,707

INTERNA KOMUNIKACIJA [1. Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni. ]-,265 ,326 ,027 ,706

ORGANIZIRANOST [3. Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete. ] ,238 -,046 ,067 ,662

ORGANIZIRANOST [6. Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim načrtom. ] ,201 ,000 ,066 ,659

ZADOVOLJSTVO [9. V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe od,031 ,152 ,264 ,572

ORGANIZIRANOST [4. Področja dela zaposlenih so dobro organizirana. ] ,284 ,162 ,099 ,536

INTERNA KOMUNIKACIJA [2. Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev. ] ,307 ,222 -,007 ,357

Pattern Matrix
a

Factor
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V nadaljevanju smo s pomočjo regresijske analize preverjali hipotezi: 

Hipoteza 1: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah statistično značilno 

vpliva na nivo enega od bistvenih dejavnikov marketinške kulture ‒ zadovoljstva notranjih in 

zunanjih udeležencev organizacije.  

Hipoteza 2: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah se odraža v 

naravnanosti k HPO, kar naj bi se izkazovalo v povezanosti med kazalci razvitosti marketinške 

kulture in izbranimi kazalniki gospodarnosti. 

3.4.3  Povezanost dejavnikov marketinške kulture in vpliv na zadovoljstvo udeležencev 

Z raziskavo smo želeli dokazati, da imajo dejavniki marketinške kulture izrazit vpliv na enega 

od izbranih dejavnikov, in sicer zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih udeležencev. S pomočjo 

faktorske analize smo dejavnike marketinške kulture strnili v štiri faktorje. V prid nadaljevanja 

analize se je izkazalo dejstvo, da sta se v faktor 2 združila ravno dejavnika zadovoljstvo in 

kakovost. Ta dva dejavnika sta sorodna, čemur v potrditev lahko uporabimo tudi razlago, na 

podlagi katere temelji standard kakovosti ISO 9001 (ISO 9001: 2015), kjer v točki 5.2 standard 

opredeljuje, da mora najvišje poslovodstvo zagotoviti, da so zahteve odjemalcev opredeljene in 

izpolnjene z namenom, da se poveča zadovoljstvo odjemalcev, v nadaljevanju pa v točki 7.2.1 

nalaga gospodarskim subjektom, da morajo jasno opredeliti zahteve v zvezi s proizvodom, 

predvsem v povezavi z zahtevami odjemalcev, in v točki 8.2.1 opredeljuje merjenje 

zadovoljstva odjemalcev kot ene od temeljnih zahtev standarda kakovosti. 

Hipotezo 1 (nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah statistično značilno 

vpliva na nivo enega od bistvenih dejavnikov marketinške kulture ‒ zadovoljstva notranjih in 

zunanjih udeležencev organizacije) smo preverili s pomočjo regresijske analize, pri čemer smo 

regresijski model opredelili na naslednji način: 

ZADKAK = a + b1  x  MOPUKOM + b2  x INOV + b3  x  ORG 

V navedeni formuli kratice pomenijo: 

ZADKAK: faktor 2 ‒ zadovoljstvo in kakovost; 

MOPUKOM: faktor 1 ‒ medsebojni odnosi, prodajna usmerjenost, komunikacija; 

INOV: faktor 3 ‒ inovativnost; 

ORG: faktor 4 ‒ organiziranost. 

Ocene parametrov regresijskega modela so v celoti podane v prilogi 4. V nadaljevanju 

izpostavljamo zgolj ključne ugotovitve.  
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Na podlagi ocene koeficienta multiple korelacije, ki znaša 0,527, je videti, da je povezanost 

med dejavniki marketinške kulture šibka oziroma srednje močna. 

Na podlagi ocene popravljenega determinacijskega koeficienta je mogoče razbrati, da je s 

pomočjo dejavnikov marketinške kulture mogoče pojasniti približno 24 % razlik v ocenah 

dejavnika zadovoljstva in kakovosti. Preostale razlike povzročajo dejavniki, ki jih v analizo 

neposredno nismo vključevali, so pa bili omenjeni v poglavjih 2.2.5 (Marketinška kultura v 

gradbeni dejavnosti) ter 2.3.3 (Vpliv marketinške kulture na uspešnost poslovanja gradbenih 

organizacij). 

Ocene regresijske hiperravnine oziroma rezultati preizkusov neodvisnosti kažejo, da dejavniki 

medsebojni odnosi, prodajna usmerjenost in komunikacija ter organiziranost statistično 

pomembno vplivajo na dejavnik zadovoljstva in kakovosti (α = 0,037 oziroma α = 0,034). Ni 

pa mogoče statistično pomembnega vpliva potrditi za dejavnik inovativnosti. Ker je 

inovativnost povezana z razvojno komponento, lahko predpostavimo, da so anketiranci svoje 

odgovore interpretirali skladno s trenutno perečo problematiko in kriznim stanjem, ki sta zajela 

gradbeno dejavnost v zadnjih letih. Glede na težke finančne razmere, v katerih so se znašla 

gradbene organizacije, ni prostora za razvojno politiko, ker gre v večini primerov za golo 

preživetje in je inovativnost v podrejenem položaju. Zaposleni niso motivirani in usmerjeni k 

inovativnemu razmišljanju. Nasprotno pa se v organizacijah, ki imajo dobro razvito 

organizacijsko kulturo in s tem tudi marketinško kulturo, posledično krepijo medsebojni odnosi 

in komunikacija, vse sile pa so uprte v prodajno usmerjenost, zato se krepi tudi zadovoljstvo 

vseh udeležencev, tako zaposlenih kot odjemalcev po principu povratne zanke pa se veča tudi 

kakovost organizacije.  

Glede na to, da je za dva dejavnika mogoče potrditi statistično pomemben vpliv, pri čemer eden 

izmed njiju po vsebini zajema celo tri vsebinske sklope po izvirni Webster opredelitvi, lahko 

zastavljeno hipotezo potrdimo. 

3.4.4 Kazalniki uspešnosti 

Drugo hipotezo ‒ nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah ‒ se odraža v 

naravnanosti k HPO, kar naj bi se izkazovalo v povezanosti med kazalci razvitosti marketinške 

kulture in izbranimi kazalniki gospodarnosti, smo preverili v nadaljevanju naše raziskave. V ta 

namen smo zbrali sekundarne podatke o uspešnosti obravnavanih gradbenih organizacij. 

Osredotočili smo se na dva kazalnika gospodarnosti, in sicer dobičkonosnost in dodano 

vrednost. Iz internetne aplikacije bonitete.si (bonitete.si 2014) smo povzeli kazalnika čisti 

dobiček na zaposlenega in dodano vrednost na zaposlenega od leta 2005 do leta 2013 za 

organizacije, katerih zaposleni so bili vključeni v anketiranje. 
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Čisti dobiček na zaposlenega je kazalnik, ki nam v skladu z AJPES 2011 pove, kakšen je bil 

čisti dobiček oziroma izguba v obravnavanem bilančnem obdobju na zaposlenega in se 

izračuna: 

čisti dobiček na zaposlenega = čisti dobiček (izguba)/število zaposlenih. 

Dodana vrednost je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter 

uspeha. Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila v 

enem letu. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na substanci. Kazalnik dodane 

vrednosti na zaposlenega izkazuje, kolikšna je povprečna novo ustvarjena vrednost na 

zaposlenega. Večja vrednost kazalnika ob izkazovanju dobička pomeni večjo kakovost 

poslovnih učinkov (proizvodov in storitev) ter tako uspešnejše poslovanje družbe. Izračuna se: 

dodana vrednost na zaposlenega = (čisti prihodki od prodaje – strošek materiala, 

blaga,storitev)/število zaposlenih. 

3.4.5 Uspešnost gradbene dejavnosti v Sloveniji 

Gradbena dejavnost je v Sloveniji ena vodilnih dejavnosti, ki zaposluje pretežen del aktivnega 

prebivalstva, in pomembno vpliva na gospodarsko rast. Ima velike multiplikativne učinke, saj 

je multiplikator v gradbenem sektorju od 2 do 2,5, kar pomeni, da ima gradbeništvo velik 

pozitiven vpliv tudi na rast drugih dejavnosti, ki so povezane z gradbeništvom, kot so na primer 

transport, predelovalne dejavnosti, poslovno-tehnične dejavnosti, trgovina in podobno 

(Špacapan 2008).  

Po letu 2001 je bilo gradbeništvo v Sloveniji v razcvetu. Investicije so bile v porastu in z 

graditvijo je bil omogočen razvoj gradbene in vseh drugih dejavnosti, ki so posredno in 

neposredno povezane z gradbeništvom. V obdobju od leta 2008 do 2015 je gospodarska kriza 

močno zaznamovala poslovanje gradbenih organizacij. V nadaljevanju bomo povzeli nekaj 

statističnih podatkov o uspešnosti gradbene dejavnosti, ki so bili objavljeni na spletni strani 

Statističnega urada Republike Slovenije: 

- Manjša dodana vrednost v gradbeništvu. 

Z zniževanjem vrednosti opravljenih gradbenih del se znižuje tudi dodana vrednost v 

gradbeništvu. V zadnjem četrtletju leta 2011 je bila dodana vrednost 15,5 % nižja kot v enakem 

četrtletju predhodnega leta. Čeprav je bil padec nekoliko manjši kot v prvih treh četrtletjih leta 

2011, zniževanje dodane vrednosti v gradbeništvu še vedno zelo negativno vpliva na rast BDP. 
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Slika 2: Delež dodane vrednosti gradbeništva glede na celotno dodano vrednost (%), 
Slovenija, 2000‒2011 

Vir: SURS. 

- Upad gradbene dejavnosti na območju EU, največji prav v Sloveniji.  

Januarja 2012 je bila vrednost opravljenih gradbenih del v EU-27 za 4,1 % nižja kot decembra 

2011. V nasprotju s preteklim mesecem se je vrednost gradbenih del na mesečni ravni najbolj 

povečala prav v Sloveniji (17,4 %). Največji upad vrednosti opravljenih gradbenih del so 

zabeležili na Češkem (‒20,1 %) in v Združenem kraljestvu (‒13,8 %).  

Čeprav je bila rast vrednosti opravljenih gradbenih del na mesečni ravni pri nas celo največja, 

pa se je vrednost opravljenih gradbenih del v januarju 2012 v primerjavi z januarjem 2011 

najbolj znižala prav v Sloveniji (‒19,7 %). Gradbena dejavnost je na letni ravni precej upadla 

tudi v Španiji (‒11,5 %) in na Portugalskem (‒11,9 %). Na Poljskem in v Romuniji pa se je 

vrednost gradbenih del na letni ravni najbolj povečala (na Poljskem za 34,2 %, v Romuniji za 

14,9 %). 

3.4.6 Primerjava rezultatov anket in analiza uspešnosti 

Z regresijsko analizo smo preverili povezanost razvitosti marketinške kulture v gradbeni 

dejavnosti z izbranimi kazalniki gospodarnosti, opisanimi v prejšnjem poglavju.  

Izračunali smo koeficiente, ki nam pokažejo statističen vpliv posameznih spremenljivk na 

izbrane pokazatelje gospodarske uspešnosti. Govorimo o regresijskem koeficientu, 

determinacijskem koeficientu in korelacijskem koeficientu, katerih pomen smo podrobneje 

predstavili v poglavju 3.3.1. 
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Na podlagi opravljenih regresijskih analiz, za katere so podrobnejši rezultati prikazani v prilogi 

5, ni mogoče potrditi statistično pomembnega vpliva nobenega izmed proučevanih dejavnikov 

marketinške kulture na izbrana kazalnika gospodarske uspešnosti.  

Izračunan determinacijski koeficient pri dokazovanju vpliva razvitosti marketinške kulture na 

dodano vrednost znaša le rxy
2 = 0,033, kar pomeni, da je 3,3 % dodane vrednosti na zaposlenega 

pojasnjene z razvitostjo marketinške kulture. Lahko povzamemo, da pretežni del vplivov na 

dodano vrednost izhaja iz drugih dejavnikov poslovanja in delovanja organizacije. 

Prav tako determinacijski koeficient pri dokazovanju vpliva razvitosti marketinške kulture na 

čisti dobiček na zaposlenega znaša rxy
2 = 0,009 in pomeni, da je le 0,9 % čistega dobička na 

zaposlenega pojasnjenega z razvitostjo marketinške kulture, kar je še bistveno nižji odstotek 

kot pri vplivu na dodano vrednost. Marketinška kultura v gradbeni dejavnosti v Sloveniji 

dejansko nima vpliva na dobiček. Razloge za uspešno oziroma neuspešno poslovanje naj bi 

iskati v drugih dejavnikih, ki so podrobneje opisani v točki 2.3.3 (Vpliv marketinške kulture na 

uspešnost poslovanja gradbenih organizacij). 

Druge hipoteze (nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah se odraža v 

naravnanosti k HPO, kar naj bi se izkazovalo v povezanosti med kazalci razvitosti marketinške 

kulture in izbranimi kazalniki gospodarnosti) z zbranimi podatki na podlagi opravljene 

raziskave ni mogoče potrditi. 

3.5 Ključne ugotovitve empiričnega dela raziskave 

V empiričnem delu raziskave smo preizkusili dve hipotezi: 

Hipoteza 1: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah statistično značilno 

vpliva na nivo enega od bistvenih dejavnikov marketinške kulture ‒ zadovoljstva notranjih in 

zunanjih udeležencev organizacije.  

V namen potrditve te hipoteze smo raziskali razvitost marketinške kulture v gradbenih 

organizacijah s pomočjo anketiranja zaposlenih. Z raziskavo smo želeli dokazati, da imajo 

dejavniki marketinške kulture izrazit vpliv na enega od izbranih dejavnikov, in sicer na 

zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih udeležencev. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je 

s pomočjo dejavnikov marketinške kulture mogoče pojasniti znaten delež vpliva na dejavnik 

zadovoljstva in kakovosti. Rezultati preizkusov neodvisnosti kažejo, da dejavnik medsebojnih 

odnosov, prodajne usmerjenosti in komunikacije ter organiziranosti statistično pomembno 

vplivajo na dejavnik zadovoljstva in kakovosti. Edini dejavnik marketinške kulture, za katerega 

ni mogoče statistično pomembnega vpliva potrditi, je inovativnost. Ker je inovativnost 

povezana z razvojno komponento, lahko predpostavimo, da so anketiranci svoje odgovore 

interpretirali skladno s trenutno perečo problematiko in kriznim stanjem, ki sta zajela gradbeno 

dejavnost v zadnjih letih. Glede na težke finančne razmere, v katerih so se znašle gradbene 
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organizacije, ni prostora za razvojno politiko, ker gre v večini primerov za golo preživetje in je 

inovativnost v podrejenem položaju. Zaposleni niso motivirani in usmerjeni k inovativnemu 

razmišljanju. Nasprotno pa se v organizacijah, ki imajo dobro razvito organizacijsko kulturo in 

s tem tudi marketinško kulturo, posledično krepijo medsebojni odnosi in komunikacija, vse sile 

pa so uprte v prodajno usmerjenost, zato se krepi tudi zadovoljstvo vseh udeležencev, tako 

zaposlenih kot odjemalcev, po principu povratne zanke pa se veča tudi kakovost organizacije.  

Glede na to, da je za dva dejavnika mogoče potrditi statistično pomemben vpliv, pri čemer eden 

izmed njiju po vsebini zajema celo tri vsebinske sklope po izvirni Webster opredelitvi, lahko 

prvo hipotezo potrdimo. 

Hipoteza 2: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah se odraža v 

naravnanosti k HPO, kar naj bi se izkazovalo v povezanosti med kazalci razvitosti marketinške 

kulture in izbranimi kazalniki gospodarnosti. 

Visoko zmogljiva organizacija (HPO) je organizacija, katere finančni in nefinančni rezultati so 

boljši od primerljivih organizacij v posamezni dejavnosti v daljšem časovnem obdobju, ki 

obsega vsaj pet let. Z raziskavo bomo skušali ugotoviti, če marketinška kultura organizacijam 

v gradbeni dejavnosti pomaga doseči take rezultate, da bi se lahko uvrstila v HPO. V ta namen 

smo zbrali sekundarne podatke o uspešnosti obravnavanih gradbenih organizacij. Osredotočili 

smo se na dva kazalnika gospodarnosti, in sicer dobičkonosnost in dodano vrednost. Z 

regresijsko analizo smo preverili povezanost razvitosti marketinške kulture v gradbeni 

dejavnosti z izbranimi kazalniki gospodarnosti. Analiza je pokazala, da sta pri obeh kazalnikih 

gospodarnosti determinacijska koeficienta tako nizkih vrednosti, da na podlagi zbranih 

podatkov ne moremo trditi, da ima razvitost marketinške kulture v gradbeni dejavnosti značilen 

vpliv na izbrana kazalnika gospodarnosti. Razloge za uspešnost ali neuspešnost naj bi v 

slovenskem gradbeništvu iskali v drugih dejavnikih in ne v razvitosti marketinške kulture. 

Druge hipoteze na podlagi zbranih podatkov z našo raziskavo ne moremo potrditi. 
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4 SKLEP 

S sklepom smo povzeli temeljne ugotovitve o organizacijski kulturi, zbrane na podlagi 

obravnavane literature. Opredelili smo pojem marketinške kulture in povezanost le-te z 

uspešnostjo. Ugotovitve iz teoretičnega dela smo podprli z empirično raziskavo na primeru 

gradbene dejavnosti s ciljem preveritve zastavljenih hipotez in na koncu podali priporočila. 

4.1 Povzetek celotne raziskave 

Organizacije se ustanavljajo z namenom združevanja udeležencev, ki preko skupnih smotrov 

in ciljev skušajo delovati na tak način, da kar najbolje spoznajo in zadovoljijo potrebe 

odjemalcev, s tem pa uresničujejo svoje interese. Bistvo vsake uspešne organizacije je 

zadovoljevanje potreb ključnih udeležencev.  

Organizacijo sestavlja skupina ljudi, ki skupaj opravljajo določne procese. Naloga vsakega 

posameznika v organizaciji naj bi bila točno določena. Naloga managerjev je usmerjanje 

zaposlenih k doseganju zastavljenih smotrov in ciljev tako, da organizacija na najboljši možen 

način deluje kot homogen organizem in si prizadeva za skupno vizijo in poslanstvo. 

Urejenost organizacije opišemo kot skupek vrednot udeležencev, ki se odraža v organizacijski 

kulturi. Organizacijska kultura je način delovanja organizacije v medsebojnem odnosu 

zaposlenih in odnosu glede na zunanje okolje. To je relativno težko razložljiv pojem, ki ga 

opisuje veliko število avtorjev, vendar vsak s svojo definicijo, ki pa imajo skupne karakteristike. 

Organizacijska kultura je način obnašanja skupine ljudi, ki sledijo istim ciljem in zastopajo 

enake vrednote. Organizacijska kultura se razvija postopoma, se zasidra v zavedno in 

nezavedno delovanje ljudi in se jo v odvisnosti od njene moči relativno težko spremeni. Če je 

to značilnost neke skupine ljudi, ki tvorijo organizacijo in delujejo v okviru te organizacije, 

govorimo o organizacijski kulturi.  

Organizacijska kultura je izraz skupinske izkušnje vsake definirane skupine, ki je združena v 

določenem zgodovinskem obdobju. Na nivoju organizacije to pomeni čas od nastanka 

organizacije skozi celotno njeno delovanje. Govorimo tako o razvoju organizacije kot o razvoju 

organizacijske kulture znotraj take organizacije. Organizacijska kultura tako nastaja skupaj z 

organizacijo, se krepi, oblikuje delovanje organizacije in je odraz mišljenja in vrednot 

pomembnih udeležencev, običajno lastnikov, managerjev in drugih članov v organizaciji. Člani 

organizacije se pridružujejo ali odhajajo in s tem sooblikujejo organizacijsko kulturo tako, da 

se poistovetijo z njo, jo krepijo s svojo udeležbo v organizaciji ali jo želijo spreminjati po svojih 

merilih. 

Proučevanje organizacijske kulture nam pomaga razumeti in spoznati ožji pojem, ki je tematika 

naše magistrske naloge: marketinška kultura. V današnjem poslovnem svetu je zaradi 

globalnega konkuriranja, sprememb tehnologije, naraščajočih pričakovanj odjemalcev in 
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podobnih naprednih teženj vedno večja potreba po prilagajanju organizacijske kulture in 

delovanja organizacij. Tržne razmere so v globalni ekonomiji vedno bolj zahtevne, zato naj bi 

se organizacije prilagodile in poiskale nove konkurenčne prednosti, ki jim nudijo možnost 

tekmovanja s konkurenti na izbranem trgu.  

Dolgoročno uspešne organizacije so od poudarjanja maksimiranja dobička prešle k poudarjanju 

dolgoročnih poslovnih odnosov med ponudniki in odjemalci ter drugimi udeleženci v 

poudarjanje pomembnosti procesov, ki povezujejo vse dejavnike medsebojnih odnosov v smeri 

partnerskega izpopolnjevanja pričakovanj v menjavi. Osnovna značilnost marketinške kulture 

je marketinška ali tržna naravnanost, ki v prvo vrsto postavlja potrebe odjemalcev. Je filozofija 

tržno naravnanih organizacij, usmerjena v prepoznavanje takega načina delovanja, da kar 

najbolje zadovoljuje in uresničuje potrebe odjemalcev. To je kratka definicija marketinške 

kulture. 

Marketinška kultura je skupek prepričanj in vrednot, ki zaposlenim v organizaciji pomagajo 

razumeti pomen in funkcijo marketinga in jim tako določajo način obnašanja v organizaciji, ki 

je marketinško naravnana. Ne smemo pomešati dveh različnih pojmov: marketinška kultura in 

marketinška orientiranost. Organizacija je marketinško orientirana, če ima marketinški koncept. 

Marketinška kultura pa je temeljni koncept, ki združuje marketinški koncept, inovacije, tehnični 

napredek in podobno. Za spodbujanje marketinškega koncepta in s tem marketinške 

učinkovitosti je pomembno, da ima organizacija močno marketinško kulturo. Marketinška 

kultura in marketinška naravnanost sta povezana koncepta, saj ju povezuje poseben način 

razmišljanja. Marketinška kultura je v bistvu organizacijska kultura, za katero je značilna 

marketinška naravnanost, ki se je udejanjila v vrednotah zaposlenih in postala notranja zavest, 

ki usmerja delovanje zaposlenih v organizaciji v prid zadovoljevanja potreb odjemalcev in 

osvajanja trga. Marketinško naravnane organizacije v svojem delovanju uresničujejo potrebe 

vseh udeležencev, tako notranjih in zunanjih. Bistvo takšnega koncepta naravnanosti je, da 

organizacije, v želji bolje zadovoljiti lastne potrebe, v svojem razmišljanju in ravnanju 

upoštevajo tudi potrebe svojega okolja. 

Zaradi dobro razvite marketinške kulture organizacija dosega konkurenčne prednosti na trgu, 

vsaj dokler je ne povzamejo konkurenti. Ko se to zgodi, pa marketinška kultura ni več 

konkurenčna prednost, ampak je za organizacijo nujno, da usvoji marketinško kulturo zaradi 

uspešnega nastopanja na trgu in posledično uspešnega poslovanja in obstoja organizacije. 

Organizacije naj bi vedno znova iskale nove konkurenčne prednosti in če so pri tem uspešne, 

se to odraža tudi v uspešnosti poslovanja. Vpliv marketinške kulture je kot odraz konkurenčne 

prednosti lahko pozitiven kazalnik uspešnosti poslovanja v organizacijah, posledično tudi v 

gospodarskih družbah v gradbeni dejavnosti. 

Gradbeno dejavnost v Sloveniji je v zadnjem obdobju močno prizadela gospodarska kriza, zato 

je za gradbena podjetja še posebej pomembno, da uspejo poiskati svoje konkurenčne prednosti, 

ki so lahko povezane tudi z marketinško kulturo.  
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V empiričnem delu smo raziskali razvitost marketinške kulture v gradbenih podjetjih v 

Sloveniji in dobljene rezultate primerjali z uspešnostjo organizacij, za kar smo uporabili dva 

kazalnika gospodarnosti. 

V empiričnem delu raziskave smo s pomočjo analize zbranih odgovorov iz vprašalnika in 

sekundarnih bilančnih podatkov na primeru gradbenih organizacij preizkusili dve hipotezi, in 

sicer: 

Hipoteza 1: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah statistično značilno 

vpliva na nivo enega od bistvenih dejavnikov marketinške kulture ‒ zadovoljstva notranjih in 

zunanjih udeležencev organizacije.  

Hipoteza 2: nivo razvitosti marketinške kulture v gradbenih organizacijah se odraža v 

naravnanosti k HPO, kar naj bi se izkazovalo v povezanosti med kazalci razvitosti marketinške 

kulture in izbranimi kazalniki gospodarnosti. 

Raziskali smo razvitost marketinške kulture v gradbenih organizacijah s pomočjo anketiranja 

zaposlenih. Z raziskavo smo želeli dokazati, da imajo dejavniki marketinške kulture izrazit 

vpliv na enega od izbranih dejavnikov, in sicer zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih 

udeležencev. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da je s pomočjo dejavnikov marketinške 

kulture mogoče pojasniti znaten delež vpliva na dejavnik zadovoljstva in kakovosti. Rezultati 

preizkusov neodvisnosti kažejo, da dejavnik medsebojni odnosi, prodajna usmerjenost in 

komunikacija ter organiziranost statistično pomembno vpliva na dejavnik zadovoljstva in 

kakovosti. Edini dejavnik marketinške kulture, za katerega ni mogoče statistično pomembnega 

vpliva potrditi, je inovativnost. Ker je inovativnost povezana z razvojno komponento, lahko 

predpostavimo, da so anketiranci svoje odgovore interpretirali skladno s trenutnim stanjem, ki 

je zajelo gradbeno stroko v zadnjih letih. Glede na težke finančne razmere, v katerih so se znašle 

gradbene organizacije, ni prostora za razvojno politiko, ker gre v večini primerov za golo 

preživetje in je inovativnost v podrejenem položaju, ker zaposleni niso motivirani in usmerjeni 

k inovativnemu razmišljanju. Nasprotno pa se v organizacijah, ki imajo dobro razvito 

organizacijsko kulturo in s tem tudi marketinško kulturo posledično krepijo medsebojni odnosi 

in komunikacija, vse sile pa so uprte v prodajno usmerjenost, zato se krepi tudi zadovoljstvo 

vseh udeležencev, tako zaposlenih kot odjemalcev, po principu povratne zanke pa se veča tudi 

kakovost organizacije.  

Na podlago statistično obdelanih podatkov pri obravnavanem primeru gradbenih organizacij v 

Sloveniji smo prvo hipotezo potrdili. Lahko trdimo, da dobro razvita marketinška kultura vpliva 

na zadovoljstvo notranjih in zunanjih udeležencev v gradbeni dejavnosti v Sloveniji. 

Visoko zmogljiva organizacija (HPO) je organizacija, katere finančni in nefinančni rezultati so 

boljši od primerljivih organizacij v posamezni dejavnosti v daljšem časovnem obdobju, ki 

obsega vsaj pet let. Z raziskavo bomo skušali ugotoviti, če marketinška kultura organizacijam 
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v gradbeni dejavnosti pomaga doseči take rezultate, da bi se taka organizacija lahko uvrstila v 

HPO. V ta namen smo zbrali sekundarne podatke o uspešnosti obravnavanih gradbenih 

organizacij. Osredotočili smo se na dva kazalnika gospodarnosti, in sicer dobičkonosnost in 

dodano vrednost. S statističnimi metodami smo preverili povezanost razvitosti marketinške 

kulture v gradbeni dejavnosti z izbranimi kazalniki gospodarnosti. Analiza je pokazala, da so 

vrednosti povezanosti tako nizke, da na podlagi zbranih podatkov ne moremo trditi, da ima 

razvitost marketinške kulture v gradbeni dejavnosti značilen vpliv na izbrana kazalnika 

gospodarnosti. Druge hipoteze z raziskavo nismo potrdili. Razloge za uspešnost ali neuspešnost 

naj bi v slovenskem gradbeništvu iskati v drugih dejavnikih in ne v razvitosti marketinške 

kulture. Ne glede na to pa je priporočljivo, da se marketinška kultura usvoji in razvije tudi v 

gradbeni dejavnosti, saj bi v bodoče lahko to postala pomembna konkurenčna prednost za 

organizacije, katerih zaposleni bi svoje vrednote poenotili v tržni naravnanosti in marketinški 

kulturi. 

4.2 Predlogi za izboljšanje stanja 

Z raziskavo smo dokazali, da dejavniki marketinške kulture močno vplivajo na zadovoljstvo 

notranjih in zunanjih udeležencev in seveda tudi obratno, kajti zadovoljstvo je eden od 

indikatorjev marketinške kulture. Sicer nismo mogli potrditi, da je razvitost marketinške kulture 

povezana z uspešnostjo gradbenih organizacij, pa vendarle uspešnosti ne more škoditi. 

Kot priporočilo za delovanje gradbenih organizacij navajamo nekaj ugotovitev, ki naj bi 

pomagale pri krepitvi marketinške kulture v organizaciji: 

‒ v gradbeni organizaciji naj v svoje poslovanje uvedejo enega od standardov kakovosti, ki 

zaposlene spodbuja k organiziranemu kakovostnemu managementu procesov, ki privedejo 

do kakovostnih izdelkov in storitev; 

‒ v gradbeni organizaciji naj v čim večji meri skušajo prepoznati vse potrebe odjemalcev in 

preko zadovoljevanja potreb odjemalcev dosežejo tudi zadovoljevanje potreb zaposlenih 

(stabilno delovno okolje, plačilo, nagrade …); 

‒ v gradbeni organizaciji naj se redno meri zadovoljstvo zaposlenih in spoznanja uporabi kot 

orodje za prepoznavanje in spodbujanje pozitivne klime v organizaciji; 

‒ v gradbenih organizacijah naj predvsem management najprej poskrbi za dobre odnose med 

zaposlenimi z upoštevanjem predlogov zaposlenih in svobodne volje izražanja mnenj, s 

krepitvijo skupne vizije. Poleg krepitve dobrih odnosov znotraj organizacije, pa je potrebno 

spodbujati zavest o zadovoljstvu vsakega odjemalca, dobavitelja in drugega zunanjega 

udeleženca in krepiti njihovo zaupanje v organizacijo; 

‒ v gradbeni organizaciji naj bi management oblikoval pošten sistem plačila, kar bi povečalo 

zadovoljstvo zaposlenih; 

‒ v gradbeni organizaciji naj bi spodbujali zaposlene h kreativnemu pristopu k trženju 

proizvodov in procesov z namenom pridobivanja novih odjemalcev in osvajanja novih 

trgov; 
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‒ v gradbeni organizaciji naj bi posebej velik poudarek namenili organiziranosti procesov in 

projektov, tako da zaposleni natančno načrtujejo svoje delo; 

‒ v gradbeni organizaciji naj bi se uvedel učinkovit sistem notranjega komuniciranja s 

pomočjo IT, ki bi vsem zaposlenim omogočil vpogled v bistvene elemente poslovanja in 

delovanja organizacije. 

V gradbeni organizaciji naj bi spodbujali razvoj in stalno inoviranje s področja gradbene stroke 

za zagotovitev novih konkurenčnih prednosti. Z upoštevanjem gornjih priporočil na področju 

marketinške kulture naj bi v gradbeni organizaciji dosegli konkurenčne prednosti. 

4.3 Prispevek k znanosti 

Ugotovitve iz raziskave o marketinški kulturi v gradbeni dejavnosti prinašajo teoretični in 

praktični prispevek k znanosti.  

Z magistrsko nalogo smo prispevali tudi k razvoju teorije in znanosti na obravnavanem 

področju, saj smo opravili sistematični pregled domače in tuje strokovne literature o 

marketinški kulturi. Na ta način smo na enem mestu prikazali teoretična izhodišča pojmov, kot 

so npr. kultura, organizacijska kultura in marketinška kultura, kar predstavlja teoretični 

prispevek k znanosti.  

Opravili smo tudi prvo raziskavo marketinške kulture v gradbeni dejavnosti v Sloveniji, ki 

obravnava gradbene organizacije v času gospodarske krize. V nadaljevanju bomo nanizali nekaj 

navedb, zaradi katerih lahko izsledke magistrske naloge štejemo kot prispevek k znanosti: 

‒ v Sloveniji pred tem še ni bila narejena raziskava marketinške kulture v gradbeni dejavnosti 

v Sloveniji v obdobju gospodarske krize, ki bi obravnavala povezanost z uspešnostjo; 

‒ magistrska naloga razišče in opredeli pomen zadovoljstva notranjih in zunanjih 

udeležencev v gradbenih organizacijah in dokaže povezanost z marketinško kulturo; 

‒ prispeva k razumevanju pomena marketinške kulture v gradbeni dejavnosti; 

‒ prispeva k definiranju pojma marketinške kulture kot večdimenzionalnega koncepta po 

teoriji Webstrove, kar se izkaže v gradbeni dejavnosti za pravilno predpostavko; 

‒ prispeva k razjasnitvi povezanosti dejavnikov marketinške kulture; 

‒ pokaže, da je uspešnost gradbenih organizacij odvisna od drugih dejavnikov in da 

marketinška kultura v gradbeni dejavnosti v slovenskem prostoru na uspešnost nima 

izrazitega vpliva. 

Z raziskavo smo dosegli namen ‒ dokazati razvitost in pomen marketinške kulture v gradbeni 

dejavnosti, njen vpliv na zadovoljstvo deležnikov v gradbeni dejavnosti v Sloveniji in osvetliti 

vpliv na uspešnost (ali neuspešnost) gradbenih organizacijah v obdobju, ko je raziskava 

nastajala. Na podlagi navedenih izsledkov raziskave v teoretičnem in empiričnem delu 

magistrske naloge smo utemeljili izvirnost prispevka k znanosti. Na podlagi teoretičnega in 
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empiričnega prispevka smo izdelali predloge za izboljšanje marketinške kulture v gradbeni 

organizaciji, ki bodo imeli tudi praktične koristi za celotno gradbeno dejavnost v Republiki 

Sloveniji. 

4.4 Omejitve raziskave 

Ključne omejitve raziskave so metodološkega značaja, vsebinskega značaja in subjektivnega 

značaja. V omejitve metodološkega značaja spadajo tiste omejitve, ki so pogojene z načinom 

izbora metodologije izvedbe predvsem empiričnega dela raziskave, vsebinskega značaja so 

tiste, ki so pogojene s samo vsebino pridobljenih podatkov, subjektivne pa izvirajo iz osebne 

vpletenosti raziskovalca v problematiko.  

Ključna omejitev je bila izbor strokovne literature, ki je bila prepuščena presoji raziskovalca. 

Pri empiričnem delu raziskave smo se odločili za anketiranje, ki je le ena od možnih metod 

zbiranja primarnih podatkov. Kot eno od metodoloških omejitev lahko omenimo tudi dejstvo, 

da smo se oprli na modificirano verzijo instrumenta za merjenje posameznih komponent 

marketinške kulture, ki ga je razvila Webstrova (1990), kajti lahko bi izbrali model katerega od 

drugih številnih avtorjev.  

Naslednja omejitev je način anketiranja, ki smo ga izvedli preko spletne povezave, udeležence 

pa smo kontaktirali tudi osebno (za spodbudo k udeležbi).  

Omejitve vsebinskega značaja v empiričnem delu izhajajo iz samega izbora vzorca in števila 

pridobljenih izpolnjenih vprašalnikov ter strukture anketirancev, ki so sodelovali v raziskavi. V 

našem primeru smo izbrali velike in srednje gradbene organizacije, ki so bile v Sloveniji 

registrirane na dan 1. 9. 2011 po standardni klasifikaciji za gradbeno dejavnost. Omejili smo se 

glede na velikost in časovno komponento. V teh organizacijah smo se osredotočili na srednje 

in višje od srednje izobraženega kadra. Predpostavili smo, da imajo srednje in velike gradbene 

organizacije zadostno število zaposlenih, da bodo obravnavane enote v vzorcu ustrezno 

razpršene in bodo rezultati ankete čim bolj odražali dejansko stanje. V vsaki obravnavani 

organizaciji smo vprašalnik namenili povprečno petim sodelavcem. Vse navedeno lahko 

štejemo kot vsebinsko omejitev, ki izhaja iz vzorčenja. Iz navedenega vzorca 790 razdeljenih 

vprašalnikov smo prejeli 106 odgovorov, kar je bilo še na meji primernosti za analizo. Pri 

presojanju uspešnosti gradbene dejavnosti smo se omejili zgolj na dva najpomembnejša 

kazalnika gospodarnosti (dodano vrednost in čisti dobiček), ki nam le delno podata presojo o 

računovodski uspešnosti poslovanja. Tako smo se odločili zaradi poenostavitve obdelave 

podatkov, da smo dobili primerno strukturo podatkov za izdelavo regresijske analize.  

Kot omejitve subjektivnega značaja naj bi omenili, da je raziskovalka zaposlena v eni od velikih 

gradbenih organizacij kot vodja marketinga, zato je skozi prakso vsakodnevno vpletena v 

problematiko, ki je tema magistrske naloge, zato je predpostaviti, da se lahko osebni odnos do 
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problematike odraža pri povzemanju točno določenih konceptov in povezovanju teoretičnega 

dela s praktičnim primerom. 

Bistvena omejitev je tudi časovna komponenta opravljene raziskave. Ta je bila izvedena že leta 

2011. Lahko predpostavimo, da bi v sedanjem obdobju dobili drugačne odgovore anketirancev, 

saj je gradbena dejavnost v Sloveniji v preteklih petih letih prešla skozi izredno turbulentno 

poslovno okolje in se je zaradi tega spremenila struktura gradbenih organizacij, posledično 

temu pa je možno, da se je spremenila tudi marketinška kultura. 

Vse navedene omejitve v tem poglavju so bile osnovno izhodišče končnim presojam, 

zaključkom ter priporočilom. 

4.5 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Ugotovili smo, da je marketinška kultura pomemben dejavnik v delovanju organizacij, ki je v 

slovenskem prostoru relativno slabo raziskan. Ker je marketinška kultura skupek vrednot, ki 

zaposlenim pomagajo razumeti funkcijo marketinga tako, da so prepoznane in zadovoljene 

potrebe udeležencev organizacije, je razumevanje koncepta za razvoj organizacij pomembno.  

Ker se je v naši raziskavi izkazalo, da je instrument merjenja marketinške kulture ustrezen, ker 

smo potrdili večdimenzionalnost, saj so se vsi dejavniki marketinške kulture združili v štiri 

faktorje, bodočim raziskovalcem predlagamo, da ga uporabijo pri nadaljnjih raziskavah.  

Predvsem bi se bilo potrebno bolj usmeriti na marketinško kulturo v proizvajalnih dejavnostih, 

ker na tem področju do sedaj raziskav praktično ni, razvijanje konkurenčnih prednosti pa je v 

pridobitnih dejavnostih še bolj pomembno kot v nepridobitnih. 

Ker s pričujočo raziskavo nismo mogli potrditi povezanosti marketinške kulture z uspešnostjo 

gradbenih podjetij v Sloveniji, priporočamo, da se v nadaljnjih raziskavah poizkuša poiskati 

druge dejavnike, ki vplivajo na uspešnost, kar bi bilo v gradbeni dejavnosti zelo priporočljivo 

glede na to, da je v zadnjem obdobju veliko število velikih in srednjih gradbenih podjetij 

zaključilo svoje poslovanje s stečajem. 
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Primernost podatkov za faktorsko analizo – KMO-kazalnik in Bartlettov preizkus 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,690 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4304,198 

df 1378 

Sig. ,000 

Priporočljiva vrednost KMO je nekje med 0,6 in 0,8. Prav tako izid Bartlettovega preizkusa 
kaže, da korelacijska matrika ni enotska, kar odraža prisotnost skupnih faktorjev. 

Na podlagi ocen komunalitet v spodnji preglednici je razvidno, da je pri praktično vseh 
spremenljivkah mogoče večji del njihove variabilnosti pojasniti z vplivom skupnih dejavnikov. 
Skladno z navedeno ugotovitvijo bomo vse spremenljivke ohranili v modelu. 

Communalities 

 Initial Extraction 

KAKOVOST [1. V organizaciji imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno 
opravljeno delo zaposlenih. ] 

,969 ,831 

KAKOVOST [2. Poslovodstvo organizacije je predano zagotavljanju pogojev za 

kakovostno delo.] 
,980 ,749 

KAKOVOST [3. V organizaciji nadziramo kakovost dela zaposlenih. ] ,961 ,741 

KAKOVOST [4. Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, 
želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,963 ,683 

KAKOVOST [5. Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v podobi/imidžu 
organizacije. ] 

,971 ,728 

KAKOVOST [6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja poslovodstva 
organizacije. ] 

,963 ,740 

KAKOVOST [7. Poslovodstvo organizacije poudarja pomen komunikacijskih veščin 
zaposlenih. ] 

,977 ,792 

KAKOVOST [8. Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu. ] ,917 ,463 

ZADOVOLJSTVO [1. V organizaciji je natančno opredeljeno, kaj ustvarja 
zadovoljne odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence. ] 

,952 ,750 

ZADOVOLJSTVO [2. Poslovodstvo organizacije je predano zagotavljanju 

zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 
,965 ,800 

ZADOVOLJSTVO [3. V organizaciji redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, 

dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev. ] 
,952 ,531 

ZADOVOLJSTVO [4. V organizaciji redno merimo zadovoljstvo zaposlenih. ] ,972 ,626 

ZADOVOLJSTVO [5. Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, 
želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,953 ,664 

ZADOVOLJSTVO [6. Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,971 ,803 

ZADOVOLJSTVO [7. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, 

dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 
,990 ,899 
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ZADOVOLJSTVO [8. Poslovodstvo organizacije spodbuja ciljno komuniciranje 

sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci.] 
,981 ,733 

ZADOVOLJSTVO [9. V organizaciji redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih 
organizacij in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev 
in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,977 ,636 

MEDOSEBNI ODNOSI [1. Management upošteva občutke sodelavcev. ] ,992 ,867 

MEDOSEBNI ODNOSI [2. V organizaciji se vsak zaposlen počuti kot njegov 
pomemben del. ] 

,989 ,826 

MEDOSEBNI ODNOSI [3. Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu organizacije 
svobodno izražamo svoje mnenje. ] 

,993 ,863 

MEDOSEBNI ODNOSI [4. Management vodi politiko »odprtih vrat«. ] ,989 ,874 

MEDOSEBNI ODNOSI [5. Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci. ] ,984 ,859 

MEDOSEBNI ODNOSI [6. Zaposleni v organizaciji se zavzemamo za skupno vizijo. 

] 
,973 ,758 

MEDOSEBNI ODNOSI [7. V organizaciji je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj 

in drugi vplivni udeleženec. ] 
,968 ,590 

MEDOSEBNI ODNOSI [8. V organizaciji si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in 

drugi vplivni udeleženci med seboj zaupamo. ] 
,987 ,798 

PRODAJNA USMERJENOST [1. Poslovodstvo organizacije daje poudarek 

zaposlovanju pravih ljudi. ] 
,993 ,809 

PRODAJNA USMERJENOST [2. Poslovodstvo organizacije omogoča stalno 
strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. ] 

,961 ,785 

PRODAJNA USMERJENOST [3. Poslovodstvo organizacije spodbuja kreativne 

pristope pri delu. ] 
,989 ,907 

PRODAJNA USMERJENOST [4. Poslovodstvo organizacije ceni zaposlene, ki 

dosegajo nadpovprečne rezultate. ] 
,998 ,906 

PRODAJNA USMERJENOST [5. Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove 

odjemalce. ] 
,970 ,747 

PRODAJNA USMERJENOST [6. Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je 
povprečje v panogi. ] 

,964 ,658 

ORGANIZIRANOST [1. Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani. ] ,988 ,812 

ORGANIZIRANOST [2. Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. ] ,966 ,811 

ORGANIZIRANOST [3. Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete. ] ,973 ,835 

ORGANIZIRANOST [4. Področja dela zaposlenih so dobro organizirana. ] ,992 ,762 

ORGANIZIRANOST [5. Zaposleni dobro upravljamo s časom. ] ,982 ,804 

ORGANIZIRANOST [6. Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim 

poslovnim načrtom. ] 
,983 ,705 

INTERNA KOMUNIKACIJA [1. Organizacija ima sprejeta interna pravila, s 

katerimi so seznanjeni vsi zaposleni. ] 
,965 ,788 

INTERNA KOMUNIKACIJA [2. Poslovodstvo organizacije jasno pove, kaj 

pričakuje od sodelavcev. ] 
,981 ,600 

INTERNA KOMUNIKACIJA [3. Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje 

organizacije. ] 
,990 ,828 

INTERNA KOMUNIKACIJA [4. Poslovodstvo organizacije posreduje sodelavcem 

informacije o finančnem poslovanju organizacije.] 
,978 ,774 
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INTERNA KOMUNIKACIJA [5. Poslovodstvo organizacije spodbuja sodelavce, da 

sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanja. ] 
,980 ,879 

INTERNA KOMUNIKACIJA [6. Poslovodstvo organizacije si pri svojem delu 

prizadeva za usposabljanje sodelavcev. ] 
,977 ,900 

INTERNA KOMUNIKACIJA [7. Poslovodstvo organizacije motivira sodelavce z 

orodji in metodami interne komunikacije. ] 
,991 ,867 

INTERNA KOMUNIKACIJA [8. Poslovodstvo organizacije spodbuja kulturo 

dialoga med zaposlenimi. ] 
,994 ,858 

INTERNA KOMUNIKACIJA [9. Poslovodstvo organizacije poudarja pomen 

občutka pripadnosti sodelavcev organizaciji. ] 
,969 ,867 

INTERNA KOMUNIKACIJA [10. V našem organizaciji si zaposleni med seboj 
zaupamo. ] 

,974 ,711 

INTERNA KOMUNIKACIJA [11. V organizaciji se o pozitivnih in negativnih 

izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu. ] 
,987 ,846 

INOVATIVNOST [1. V organizaciji smo dovzetni za spremembe. ] ,951 ,644 

INOVATIVNOST [2. Zaposleni dajemo pobude za spremembe. ] ,967 ,725 

INOVATIVNOST [3. Organizacija med prvimi uvaja nove tehnologije. ] ,989 ,813 

INOVATIVNOST [4. Organizacija med prvimi uvaja novosti v poslovne procese. ] ,997 ,914 

INOVATIVNOST [5. Organizacija med prvimi uvaja nove proizvode. ] ,993 ,878 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Analiza celotne pojasnjene variance 

Na podlagi ocene celotne pojasnjene variabilnosti je razvidno, da je prisotnih kvečjemu 7 

skupnih dejavnikov, pri čemer pa izrazito močno prevladuje vpliv prvega dejavnika, s katerim 

je mogoče pojasniti več kot polovico celotne variabilnosti vzorca. 

Glede na spodnje ocene bomo v nadaljevanju poskušali oceniti model s 4 skupnimi faktorji, saj 

preostali faktorji doprinesejo relativno malo k celotni pojasnjeni varianci. 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 28,926 54,577 54,577 28,717 54,183 54,183 

2 3,929 7,413 61,991 3,685 6,954 61,137 

3 3,028 5,714 67,704 2,824 5,328 66,464 

4 2,458 4,638 72,343 2,241 4,228 70,693 

5 2,010 3,792 76,134 1,780 3,359 74,052 

6 1,251 2,360 78,495 1,009 1,904 75,956 

7 1,030 1,943 80,437 ,783 1,477 77,433 

8 ,936 1,766 82,203    

9 ,828 1,561 83,764    
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10 ,729 1,375 85,140    

11 ,672 1,267 86,407    

12 ,630 1,189 87,596    

13 ,590 1,113 88,709    

14 ,525 ,991 89,700    

15 ,507 ,957 90,657    

16 ,439 ,829 91,486    

17 ,423 ,797 92,284    

18 ,377 ,712 92,996    

19 ,354 ,668 93,664    

20 ,316 ,597 94,261    

21 ,291 ,550 94,811    

22 ,271 ,511 95,322    

23 ,246 ,464 95,786    

24 ,244 ,461 96,246    

25 ,221 ,418 96,664    

26 ,183 ,345 97,009    

27 ,174 ,329 97,338    

28 ,158 ,298 97,636    

29 ,138 ,260 97,896    

30 ,129 ,244 98,139    

31 ,118 ,222 98,362    

32 ,104 ,196 98,558    

33 ,103 ,195 98,752    

34 ,100 ,189 98,941    

35 ,086 ,163 99,105    

36 ,071 ,134 99,238    

37 ,058 ,110 99,349    

38 ,051 ,096 99,445    

39 ,044 ,082 99,527    

40 ,043 ,081 99,608    

41 ,040 ,076 99,684    

42 ,038 ,071 99,755    

43 ,030 ,056 99,810    

44 ,028 ,052 99,863    

45 ,018 ,034 99,896    

46 ,016 ,030 99,926    

47 ,011 ,021 99,947    

48 ,010 ,018 99,965    

49 ,008 ,016 99,981    
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50 ,005 ,010 99,991    

51 ,003 ,006 99,997    

52 ,001 ,002 99,999    

53 ,001 ,001 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Faktorska analiza – drugi poskus (model s 4 dejavniki) 

Communalities 

 Initial Extraction 

KAKOVOST [1. V organizaciji imamo natančno opredeljeno, kaj je 
kakovostno opravljeno delo zaposlenih. ] 

,969 ,719 

KAKOVOST [2. Poslovodstvo organizacije je predano zagotavljanju pogojev 

za kakovostno delo.] 
,980 ,597 

KAKOVOST [3. V organizaciji nadziramo kakovost dela zaposlenih. ] ,961 ,615 

KAKOVOST [4. Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene 
potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev. ] 

,963 ,603 

KAKOVOST [5. Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v 
podobi/imidžu organizacije. ] 

,971 ,696 

KAKOVOST [6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja 
poslovodstva organizacije. ] 

,963 ,534 

KAKOVOST [7. Poslovodstvo organizacije poudarja pomen komunikacijskih 

veščin zaposlenih. ] 
,977 ,733 

KAKOVOST [8. Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu. ] ,917 ,429 

ZADOVOLJSTVO [1. V organizaciji je natančno opredeljeno, kaj ustvarja 
zadovoljne odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence. ] 

,952 ,628 

ZADOVOLJSTVO [2. Poslovodstvo organizacije je predano zagotavljanju 

zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 
,965 ,741 

ZADOVOLJSTVO [3. V organizaciji redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, 

dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev. ] 
,952 ,394 

ZADOVOLJSTVO [4. V organizaciji redno merimo zadovoljstvo zaposlenih. 

] 
,972 ,601 

ZADOVOLJSTVO [5. Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene 
potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev. ] 

,953 ,471 

ZADOVOLJSTVO [6. Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,971 ,661 

ZADOVOLJSTVO [7. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,990 ,743 

ZADOVOLJSTVO [8. Poslovodstvo organizacije spodbuja ciljno 

komuniciranje sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi 

udeleženci.] 
,981 ,697 

ZADOVOLJSTVO [9. V organizaciji redno spremljamo aktivnosti 

konkurenčnih organizacij in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,977 ,619 
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MEDOSEBNI ODNOSI [1. Management upošteva občutke sodelavcev. ] ,992 ,858 

MEDOSEBNI ODNOSI [2. V organizaciji se vsak zaposlen počuti kot njegov 
pomemben del. ] 

,989 ,812 

MEDOSEBNI ODNOSI [3. Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu organizacije 

svobodno izražamo svoje mnenje. ] 
,993 ,796 

MEDOSEBNI ODNOSI [4. Management vodi politiko »odprtih vrat«. ] ,989 ,816 

MEDOSEBNI ODNOSI [5. Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci. 

] 
,984 ,801 

MEDOSEBNI ODNOSI [6. Zaposleni v organizaciji se zavzemamo za skupno 

vizijo. ] 
,973 ,732 

MEDOSEBNI ODNOSI [7. V organizaciji je pomemben vsak odjemalec, 

dobavitelj in drugi vplivni udeleženec. ] 
,968 ,561 

MEDOSEBNI ODNOSI [8. V organizaciji si zaposleni, odjemalci, dobavitelji 

in drugi vplivni udeleženci med seboj zaupamo. ] 
,987 ,715 

PRODAJNA USMERJENOST [1. Poslovodstvo organizacije daje poudarek 

zaposlovanju pravih ljudi. ] 
,993 ,739 

PRODAJNA USMERJENOST [2. Poslovodstvo organizacije omogoča stalno 
strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. ] 

,961 ,700 

PRODAJNA USMERJENOST [3. Poslovodstvo organizacije spodbuja 

kreativne pristope pri delu. ] 
,989 ,865 

PRODAJNA USMERJENOST [4. Poslovodstvo organizacije ceni zaposlene, 

ki dosegajo nadpovprečne rezultate. ] 
,998 ,892 

PRODAJNA USMERJENOST [5. Zaposleni si s svojim delom prizadevamo 

za nove odjemalce. ] 
,970 ,654 

PRODAJNA USMERJENOST [6. Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot 
je povprečje v panogi. ] 

,964 ,637 

ORGANIZIRANOST [1. Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani. ] ,988 ,742 

ORGANIZIRANOST [2. Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. 
] 

,966 ,679 

ORGANIZIRANOST [3. Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete. ] ,973 ,636 

ORGANIZIRANOST [4. Področja dela zaposlenih so dobro organizirana. ] ,992 ,747 

ORGANIZIRANOST [5. Zaposleni dobro upravljamo s časom. ] ,982 ,735 

ORGANIZIRANOST [6. Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim 

poslovnim načrtom. ] 
,983 ,693 

INTERNA KOMUNIKACIJA [1. Organizacija ima sprejeta interna pravila, s 

katerimi so seznanjeni vsi zaposleni. ] 
,965 ,657 

INTERNA KOMUNIKACIJA [2. Poslovodstvo organizacije jasno pove, kaj 

pričakuje od sodelavcev. ] 
,981 ,526 

INTERNA KOMUNIKACIJA [3. Zaposleni razumemo poslanstvo in 

temeljne cilje organizacije. ] 
,990 ,745 

INTERNA KOMUNIKACIJA [4. Poslovodstvo organizacije posreduje 

sodelavcem informacije o finančnem poslovanju organizacije.] 
,978 ,710 

INTERNA KOMUNIKACIJA [5. Poslovodstvo organizacije spodbuja 

sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanja. ] 
,980 ,800 

INTERNA KOMUNIKACIJA [6. Poslovodstvo organizacije si pri svojem 

delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev. ] 
,977 ,810 
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INTERNA KOMUNIKACIJA [7. Poslovodstvo organizacije motivira 

sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije. ] 
,991 ,814 

INTERNA KOMUNIKACIJA [8. Poslovodstvo organizacije spodbuja kulturo 

dialoga med zaposlenimi. ] 
,994 ,786 

INTERNA KOMUNIKACIJA [9. Poslovodstvo organizacije poudarja pomen 

občutka pripadnosti sodelavcev organizaciji. ] 
,969 ,831 

INTERNA KOMUNIKACIJA [10. V našem organizaciji si zaposleni med 
seboj zaupamo. ] 

,974 ,624 

INTERNA KOMUNIKACIJA [11. V organizaciji se o pozitivnih in 

negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu. ] 
,987 ,807 

INOVATIVNOST [1. V organizaciji smo dovzetni za spremembe. ] ,951 ,552 

INOVATIVNOST [2. Zaposleni dajemo pobude za spremembe. ] ,967 ,639 

INOVATIVNOST [3. Organizacija med prvimi uvaja nove tehnologije. ] ,989 ,812 

INOVATIVNOST [4. Organizacija med prvimi uvaja novosti v poslovne 

procese. ] 
,997 ,915 

INOVATIVNOST [5. Organizacija med prvimi uvaja nove proizvode. ] ,993 ,847 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Faktorska analiza – tretji poskus (model s 4 dejavniki in izločeni 2 zgoraj rumeno obarvani 

spremenljivki) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,743 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4143,394 

df 1275 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

KAKOVOST [1. V organizaciji imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno 

opravljeno delo zaposlenih. ] 
,961 ,722 

KAKOVOST [2. Poslovodstvo organizacije je predano zagotavljanju pogojev za 

kakovostno delo.] 
,970 ,622 

KAKOVOST [3. V organizaciji nadziramo kakovost dela zaposlenih. ] ,959 ,597 

KAKOVOST [4. Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, 
želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,961 ,603 

KAKOVOST [5. Zaposleni verjamemo, da se naše vednje odraža v podobi/imidžu 
organizacije. ] 

,963 ,686 

KAKOVOST [6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja poslovodstva 
organizacije. ] 

,947 ,485 

KAKOVOST [7. Poslovodstvo organizacije poudarja pomen komunikacijskih 

veščin zaposlenih. ] 
,966 ,748 
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ZADOVOLJSTVO [1. V organizaciji je natančno opredeljeno, kaj ustvarja 
zadovoljne odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence. ] 

,947 ,632 

ZADOVOLJSTVO [2. Poslovodstvo organizacije je predano zagotavljanju 

zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 
,962 ,744 

ZADOVOLJSTVO [4. V organizaciji redno merimo zadovoljstvo zaposlenih. ] ,963 ,587 

ZADOVOLJSTVO [5. Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene 
potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 
] 

,937 ,505 

ZADOVOLJSTVO [6. Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,963 ,627 

ZADOVOLJSTVO [7. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,982 ,670 

ZADOVOLJSTVO [8. Poslovodstvo organizacije spodbuja ciljno komuniciranje 

sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci.] 
,962 ,699 

ZADOVOLJSTVO [9. V organizaciji redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih 
organizacij in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. ] 

,976 ,619 

MEDOSEBNI ODNOSI [1. Management upošteva občutke sodelavcev. ] ,985 ,860 

MEDOSEBNI ODNOSI [2. V organizaciji se vsak zaposlen počuti kot njegov 
pomemben del. ] 

,987 ,801 

MEDOSEBNI ODNOSI [3. Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu organizacije 
svobodno izražamo svoje mnenje. ] 

,983 ,766 

MEDOSEBNI ODNOSI [4. Management vodi politiko »odprtih vrat«. ] ,987 ,788 

MEDOSEBNI ODNOSI [5. Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci. ] ,978 ,783 

MEDOSEBNI ODNOSI [6. Zaposleni v organizaciji se zavzemamo za skupno 

vizijo. ] 
,970 ,729 

MEDOSEBNI ODNOSI [7. V organizaciji je pomemben vsak odjemalec, 

dobavitelj in drugi vplivni udeleženec. ] 
,964 ,562 

MEDOSEBNI ODNOSI [8. V organizaciji si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in 

drugi vplivni udeleženci med seboj zaupamo. ] 
,978 ,710 

PRODAJNA USMERJENOST [1. Poslovodstvo organizacije daje poudarek 

zaposlovanju pravih ljudi. ] 
,990 ,742 

PRODAJNA USMERJENOST [2. Poslovodstvo organizacije omogoča stalno 
strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. ] 

,961 ,702 

PRODAJNA USMERJENOST [3. Poslovodstvo organizacije spodbuja kreativne 

pristope pri delu. ] 
,983 ,876 

PRODAJNA USMERJENOST [4. Poslovodstvo organizacije ceni zaposlene, ki 

dosegajo nadpovprečne rezultate. ] 
,997 ,891 

PRODAJNA USMERJENOST [5. Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za 

nove odjemalce. ] 
,969 ,656 

PRODAJNA USMERJENOST [6. Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je 
povprečje v panogi. ] 

,944 ,640 

ORGANIZIRANOST [1. Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani. ] ,975 ,776 

ORGANIZIRANOST [2. Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. ] ,961 ,736 

ORGANIZIRANOST [3. Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete. ] ,971 ,685 

ORGANIZIRANOST [4. Področja dela zaposlenih so dobro organizirana. ] ,982 ,757 
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ORGANIZIRANOST [5. Zaposleni dobro upravljamo s časom. ] ,975 ,779 

ORGANIZIRANOST [6. Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim 

poslovnim načrtom. ] 
,965 ,669 

INTERNA KOMUNIKACIJA [1. Organizacija ima sprejeta interna pravila, s 

katerimi so seznanjeni vsi zaposleni. ] 
,958 ,574 

INTERNA KOMUNIKACIJA [2. Poslovodstvo organizacije jasno pove, kaj 

pričakuje od sodelavcev. ] 
,975 ,526 

INTERNA KOMUNIKACIJA [3. Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne 

cilje organizacije. ] 
,975 ,728 

INTERNA KOMUNIKACIJA [4. Poslovodstvo organizacije posreduje 

sodelavcem informacije o finančnem poslovanju organizacije.] 
,961 ,714 

INTERNA KOMUNIKACIJA [5. Poslovodstvo organizacije spodbuja sodelavce, 

da sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanja. ] 
,966 ,802 

INTERNA KOMUNIKACIJA [6. Poslovodstvo organizacije si pri svojem delu 

prizadeva za usposabljanje sodelavcev. ] 
,975 ,818 

INTERNA KOMUNIKACIJA [7. Poslovodstvo organizacije motivira sodelavce z 

orodji in metodami interne komunikacije. ] 
,978 ,840 

INTERNA KOMUNIKACIJA [8. Poslovodstvo organizacije spodbuja kulturo 

dialoga med zaposlenimi. ] 
,989 ,814 

INTERNA KOMUNIKACIJA [9. Poslovodstvo organizacije poudarja pomen 

občutka pripadnosti sodelavcev organizaciji. ] 
,962 ,844 

INTERNA KOMUNIKACIJA [10. V našem organizaciji si zaposleni med seboj 
zaupamo. ] 

,959 ,630 

INTERNA KOMUNIKACIJA [11. V organizaciji se o pozitivnih in negativnih 

izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu. ] 
,986 ,809 

INOVATIVNOST [1. V organizaciji smo dovzetni za spremembe. ] ,948 ,579 

INOVATIVNOST [2. Zaposleni dajemo pobude za spremembe. ] ,959 ,651 

INOVATIVNOST [3. Organizacija med prvimi uvaja nove tehnologije. ] ,981 ,828 

INOVATIVNOST [4. Organizacija med prvimi uvaja novosti v poslovne procese. 

] 
,996 ,880 

INOVATIVNOST [5. Organizacija med prvimi uvaja nove proizvode. ] ,993 ,875 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Ocena parametrov regresijskega modela 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,527a ,277 ,239 ,85070925 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 4 for analysis 1, 

REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 1 for 

analysis 1 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 15,822 3 5,274 7,288 ,000b 

Residual 41,251 57 ,724   

Total 57,073 60    

a. Dependent Variable: REGR factor score 2 for analysis 1 

b. Predictors: (Constant), REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for 

analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,003E-013 ,109  ,000 1,000 

REGR factor score 1 for 

analysis 1 

,258 ,142 ,269 1,822 ,074 

REGR factor score 3 for 

analysis 1 

,126 ,123 ,128 1,023 ,311 

REGR factor score 4 for 

analysis 1 

,251 ,135 ,255 1,866 ,067 

a. Dependent Variable: REGR factor score 2 for analysis 1 
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Rezultati regresijske analize 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,181a ,033 -,036 22581,48771 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 2 for analysis 1, 

REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 4 for 

analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
963994788,79

9 

4 240998697,20

0 

,473 ,756b 

Residual 
28555720877,

859 

56 509923587,10

5 

  

Total 
29519715666,

658 

60    

a. Dependent Variable: VAR00001 

b. Predictors: (Constant), REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 3 for 

analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 36030,953 2891,263  12,462 ,000 

REGR factor score 1 for 

analysis 1 

2644,637 3867,583 ,121 ,684 ,497 

REGR factor score 3 for 

analysis 1 

-1730,487 3291,805 -,078 -,526 ,601 

REGR factor score 4 for 

analysis 1 

-3978,637 3682,584 -,177 -1,080 ,285 

REGR factor score 2 for 

analysis 1 

3116,449 3515,879 ,137 ,886 ,379 

a. Dependent Variable: VAR00001 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,094a ,009 -,062 10481,90968 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 2 for analysis 1, 

REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 4 for 

analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 55245571,207 4 13811392,802 ,126 ,973b 

Residual 
6152744109,5

76 

56 109870430,52

8 

  

Total 
6207989680,7

83 

60    

a. Dependent Variable: CIST_DOB_ZAP 

b. Predictors: (Constant), REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 3 for 

analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1324,971 1342,071  ,987 ,328 

REGR factor score 1 for 

analysis 1 

-532,569 1795,261 -,053 -,297 ,768 

REGR factor score 3 for 

analysis 1 

-31,399 1527,995 -,003 -,021 ,984 

REGR factor score 4 for 

analysis 1 

135,258 1709,388 ,013 ,079 ,937 

REGR factor score 2 for 

analysis 1 

1080,775 1632,006 ,104 ,662 ,511 

a. Dependent Variable: CIST_DOB_ZAP 

 

 


