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POVZETEK

Zaključna projektna naloga obravnava vpliv kulture in njenega delovanja na uspešnost 

organizacije. Namen zaključne naloge je bil predstaviti pojem organizacijske kulture in njene 

razsežnosti ter opredeliti dejansko kulturo v izbranem podjetju. Za razumevanje koncepta 

organizacijske kulture in njenih značilnosti je prvi del zaključne naloge teoretičen, v 

nadaljevanju podajam izsledke empiričnega dela raziskave. V raziskavi je ugotovljena 

organizacijska kultura, pogled na vpliv njenega delovanja na uspešnost organizacije ter 

povezanost pomena ustrezne organizacijske kulture in konkurenčne prednosti organizacije.

Analiza je opravljena na podlagi anketnega vprašalnika OCAI, ki je merilni instrument 

organizacijske kulture.

Ključne besede: organizacijska kultura, vpliv in delovanje, zaposleni v podjetju, vodenje, 

komuniciranje, konkurenčna prednost, uspešnost podjetja.

SUMMARY

Final project work deals with the influence of culture and its operation in success of an 

organization. The purpose of written work is to present the concept of organizational culture 

and its dimensions and to define the actual culture of the selected company. To understand the 

concept of organizational culture and its features the first part is theoretical, below outlines

the results of empirical research. The study identified organizational culture, look at the

impact of its operations on the performance of the organization and coherence, appropriate 

organizational culture and competitive advantages in the organization. The analysis was 

performed on the basis of a questionnaire OCAI which is the measuring instrument of 

organizational culture.

Key words: organizational culture, impact and performance, company`s employees, 

leadership, communication, competitive advantage, business performance.

UDK: 005.73:331.1(043.2)
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč

V zaključni projektni nalogi bom skušala predstaviti organizacijsko kulturo in njen vpliv na 

delovanje in uspešnost organizacije.

Kultura podjetja je pomembna za podjetja vseh velikosti, vse vrste industrij, državnih in 

političnih ureditev ter je glavni in odločilni dejavnik uspeha podjetja. Oblikovanje prave 

kulture je tako za organizacijo odločilnega strateškega pomena, kajti prav kultura omogoča in 

spodbuja ali pa zavira rast in razvoj podjetja (Korelc 2007). 

Spodbudna organizacijska kultura, ki bo ustrezna za intenzivno učenje in zlasti inoviranje, 

hitro prilagajanje spremembam, celosten razvoj zaposlenih in podobno, bo vedno povečevala 

rast, razvoj, profitabilnost in tudi konkurenčnost organizacije (Mihalič 2007, 106).

Pojem organizacijske kulture srečujemo v strokovni literaturi o organizaciji in vodenju že 

nekaj desetletij. Vendar je do povečanja pomena organizacijske kulture in zanimanja zanjo 

prišlo v zadnjem desetletju predvsem zaradi težav pri uresničevanju sprememb v organizaciji 

(Černetič 2007, 274).

V zadnjih dveh desetletjih razvoja tržnih gospodarstev je organizacijska kultura ena izmed 

najbolj proučevanih spremenljivk organizacijske učinkovitosti in uspešnosti. Ustrezno 

oblikovana organizacijska kultura nadomešča formalno in togo birokratsko organiziranost s 

fleksibilno optimalno organiziranostjo, ki zagotavlja uspešnost in učinkovitost organizacij v 

zaostrenih razmerah dela in poslovanja (Ivanko 2008, 268).

Tavčar (2005, 59) tako ugotavlja, da je močna kultura lahko pomemben vir konkurenčnosti, 

saj so edinstvene skupne vrednote lahko vir za močno identiteto organizacije, spodbujajo 

kolektivno zavzetost, ustvarjajo stabilen družbeni sistem in zmanjšujejo potrebe po formalnih 

in birokratskih obvladovanjih.

Kultura kot konkurenčna prednost organizacije krepi rast, razvoj in splošni napredek, 

spodbuja k stalnemu izboljšanju, podpira demokratično komuniciranje in spodbuja 

inovativnost. Tako je lahko cilj vsake uspešne organizacije in njenih voditeljev vzpostaviti 

okolje, v katerem zaposleni lahko razvijejo in uresničujejo inovativnost, fleksibilnost ter 

sodelovanje, da dohajajo spremembe na trgu.
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1.2 Namen in cilj zaključne projektne naloge

Namen zaključne projektne naloge je v teoretičnem delu predstavitev pojma organizacijske 

kulture in njene razsežnosti. V praktičnem, raziskovalnem delu naloge pa je namen ugotoviti 

organizacijsko kulturo v izbranem podjetju in na osnovi analize pridobljenih podatkov podati 

predloge za izoblikovanje določenih sestavin kulture. Ugotovitve bi omogočale vodstvu in 

zaposlenim seznanitev o kulturi, ki je prisotna v njihovi organizaciji, ter vplivu na delovno 

uspešnost.

Cilj zaključne projektne naloge je spoznati koncept organizacijske kulture in njenih 

značilnosti s pomočjo proučevanja domače in tuje literature ter ta pridobljena znanja uporabiti 

za nadaljnjo raziskavo obstoječe organizacijske kulture v izbranem podjetju. Z raziskavo 

želim ugotoviti pomembnost organizacijske kulture, vpliv njenega delovanja na uspešnost 

podjetja in druge dejavnike organizacije ter povezanost pomena prave organizacijske kulture 

in konkurenčne prednosti podjetja.

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge

Zaključna projektna naloga bo sestavljena iz dveh delov. Prvi del naloge bo sestavljen iz 

teoretičnega znanja o organizacijski kulturi, kjer bom uporabila deskriptivno metodo 

raziskave, s katero bom proučila relevantne podatke. S to metodo bom predstavila ugotovitve 

domačih in tujih avtorjev o izbrani temi. V drugem delu bom uporabila analizo poizvedovanja 

s pomočjo anketnega vprašalnika OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument, ki 

je merilni instrument organizacijske kulture. Z anketnim vprašalnikom bom pridobila ocene 

zaposlenih v podjetju o posameznih sklopih organizacijske kulture ter sedanje stanje in želeno 

stanje kulture izbranega podjetja. Raziskovana populacija bodo zaposleni izbranega podjetja.

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge

Pri zbiranju literature za izbrano temo menim, da ne bom imela težav, saj je na razpolago 

dovolj dostopne domače in tuje strokovne literature ter člankov. Za opravljanje raziskave sem 

pridobila soglasje vodilnih v podjetju in predpostavljam, da pri zbiranju informacij z 

anketnim vprašalnikom pri zaposlenih ne bo večjih težav. Ovira, ki se lahko pojavi, je 

neiskrenost ocenjevanja posameznih sklopov organizacijske kulture, kar privede do 

nerealnega prikaza in stanja kulture v podjetju. Glede na to, da je anketni vprašalnik 

anonimen in bo delo vsakega posameznika organizacije, predpostavljam, da do tega ne bo 

prišlo in bodo podatki relevantni za analizo in ugotovitve dejanskega stanja.
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2 VSEBINA, VLOGA IN SPREMEMBE ORGANIZACIJSKE KULTURE

2.1 Opredelitve organizacijske kulture

V zadnjem desetletju se je pojem organizacijska kultura močno razmahnil in je predmet 

obravnav številnih organizacijskih teoretikov. Kljub intenzivnejšemu proučevanju v zadnjih 

letih pa ne gre za nov pojav. Že leta 1938 je namreč Bernard opozoril, da ima vsaka 

organizacija svoj sistem vrednot, Katz in Kahn pa sta leta 1966 opozorila, da vsaka 

organizacija oblikuje svojo lastno kulturo. V ameriški strokovni literaturi je organizacijska 

kultura zastopana od leta 1979 dalje.

K povečanju zanimanja za organizacijsko kulturo je privedla tudi kriza, ki jo je povzročil 

naftni šok leta 1972 in kasneje. Takratni pogoji so pokazali bistvene razlike med 

organizacijami v različnih deželah z načinom prilagoditve, ki je bil pri nekaterih zelo hiter, pri 

drugih zelo počasen. Med vzroke za razširitev pojma bi lahko navedli tudi prodor japonskega 

gospodarstva na svetovni trg in konkurenčnost na številnih področjih. Raziskovalci so takrat 

usmerili proučevanje in povezovanje zunanjega kulturnega okolja z notranjo organizacijsko 

kulturo podjetij in v tej povezavi poskušali poiskati odgovor na japonsko gospodarsko 

uspešnost. 

Prav tako je do povečanja pomena organizacijske kulture v zadnjem desetletju prišlo 

predvsem zaradi težav pri uresničevanju sprememb v organizaciji. V vse bolj nestalnem 

okolju je organizacija kot odprt sistem vse bolj izpostavljena nujnostnim spremembam. 

Vendar navajanje sprememb naleti na vrsto ovir. Navajajo se primeri, ko so bili v organizaciji 

izpolnjeni vsi »klasični« pogoji za uresničitev sprememb, pa do teh ni prišlo (Kavčič v 

Černetič 2007, 274).

Ugotovili so, da spremembe v vrednotah in vpliv le-teh na uspešnost organizacije odkriva 

nove dimenzije, ki jih je mogoče združiti v pojem organizacijska kultura.

Beseda kultura izvira iz latinskega jezika. V širšem pomenu označuje vse tisto, kar je človek 

ustvaril skozi stoletja in kar se ceni kot izredno v umetnosti, književnosti, običajih, znanosti 

(Vorina 2007, 66).

Organizacijsko kulturo opredeljujemo kot celostni korporativni sistem vrednot, norm, pravil, 

stališč, prepričanj, skupnih lastnosti, načinov izvajanja procesov in postopkov, vedenja in 

načinov delovanja zaposlenih, skupnih ciljev ter vrste in oblike interakcij tako znotraj 

poslovnega sistema kot z njegovim zunanjim okoljem, ki v sedanjosti odražajo prakso skupne 

preteklosti in so obenem tudi pod vplivom občutka predvidene skupne prihodnosti 

pripadnikov posameznega sistema (Mihalič 2007, 5).
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Slika 1: Temeljni elementi celotnega sistema organizacijske kulture.

Vir: Mihalič 2007, 6.

Tavčar (2000, 57) ugotavlja, da je kultura skupnost materialnih in duhovnih vrednot, ki jih je 

človek ustvaril v svoji družbeno-zgodovinski praksi z namenom obvladovanja naravnih sil, za 

razvoj proizvodnje in reševanje nalog družbe nasploh. 

Materialna kultura je tista, ki opredeljuje sredstva za proizvodnjo in ostale materialne dobrine. 

Duhovna kultura je skupnost dosežkov znanosti, umetnosti in filozofije, morale in običajev.

Duhovna kultura kot mehka resničnost podjetja vključuje pomen, smisel in vrednote podjetja 

za delavce, njihovo subjektivno doživljanje podjetja, medsebojno sporazumevanje, opažanje 

in razlage, njihova mnenja in predstave o podjetju, pričakovanja in želje, izkušnje in znanje, 

njihovo razmerje in občutke do podjetja, medsebojna razmerja in vedenje zaposlenih, 

čustveno ozračje, razpoloženje v podjetju ter nenapisana pravila medsebojnega vedenja. 

Scheinova definicija kulture opredeli kulturo kot vzorec temeljnih predpostavk, ki jih je 

odkrila ali razvila določena skupina takrat, ko se je naučila obvladovati probleme svoje 

eksterne adaptacije in interne integracije, vzorec, ki se je pokazal, pa je dovolj dober, da ga 

ocenjujejo kot validnega, zato nove člane učijo po tem vzorcu dojemati, misliti in čutiti te 

probleme (Schein v Ivanko in Stare 2007, 92).

Dve leti za tem je isti avtor organizacijsko kulturo definiral kot globljo raven temeljnih 

predpostavk in prepričanj, ki so skupne članom organizacije in ki delujejo na nezavedni ravni 

ter so temeljni samoumevni način percepcije samega sebe in svojega okolja (Schein v Ivanko 

in Stare 2007, 92).

      

      KULTURA

ORGANIZACIJE
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Hunt je mnenja, da organizacijska kultura v splošnem vedno temelji na predstavah 

posameznikov o tem, kaj je za organizacijo oziroma določen sistem pomembno in zlasti dobro 

(Hunt v Mihalič 2007, 6).

Lipovec (1987, 213217) opisuje, da ljudje, ki stopajo v medsebojni stik in s tem oblikujejo 

medsebojna razmerja, pa naj bodo le-ta še tako prehodna in trenutna, spreminjajo svoja 

stališča in navade, in kot kaže, ljudje tudi želijo ali pa vsaj pristajajo na spremembe navad iz 

lastnih interesov. S postopnim spreminjanjem navad, stališč se postopno izoblikujejo neka 

pravila in norme, ki določajo pogoje za kontinuirano in vzajemno delovanje. Torej se kot 

posledica delovanja ljudi v skupini oblikujejo neka pravila in norme, ki usmerjajo delovanja 

sodelujočih in po katerih se sodelujoči ravnajo, ko naletijo na problem, saj so se ta pravila 

oziroma rešitve v preteklosti izkazale kot uspešne.

Vila (1994, 17) ugotavlja, da je organizacijska kultura izdelek najnovejšega časa znanosti o 

organizaciji in menedžmentu. Je vpeljana družbena praksa in pomeni celoto spoznanj 

zaposlenih, ki oblikuje njihovo prihodnje delovanje.

Organizacijsko kulturo kot tako torej lahko opredelimo kot kulturo posamezne organizacije. 

Ta za organizacijo lahko pomeni enako kot osebnost za posameznika. Organizacijska kultura 

je tista, ki usmerja ljudi pri njihovem ravnanju v negotovih položajih. Ko se podjetja soočajo 

z dvomljivimi, negotovimi in stalno spreminjajočim se poslovnim okoljem, je kultura tisto 

vezivo, ki drži organizacijo skupaj.

2.2 Sestavine organizacijske kulture

Skupina ljudi, ki živi in deluje v kakšnem okolju, si deli nekatere izmed svojih vrednot in te 

vrednote so korenine kulture organizacije ali deželnega okolja. 

Najpogosteje uporabljena je Scheinova razlaga (Schein v Rusjan et al. 2008, 4) nastajanja 

skupnih vrednot, ki pravi, da se člani soočajo s problemi, iščejo in najdejo rešitve, in če se te 

odločitve pokažejo kot ustrezne in učinkovite, jih ponavljajo in vanje usmerjajo tudi druge. 

Tako se razvijejo skupne vrednote, mnenje, kako je treba delati, »tako se to dela pri nas«.

Vrednote opažamo po pojavnih znakih, artefaktih, simbolih, ki obsegajo predvsem značilnosti 

obnašanja ljudi, tako posameznikov kot skupin in razmerij med njimi. In ker se torej kažejo 

kot znaki, simptomi vrednot, lahko opazujemo predvsem te, torej ceremonije, slogane, zgodbe 

itd. 
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Slika 2: Nekatere pojavne oblike kulture 

Vir: Tavčar 2006, 42.

Schein (v Mesner Andolšek 1995, 22) je organizacijsko kulturo strukturiral v tri različne 

ravni, kjer se raven nanaša na stopnjo, do katere so elementi kulture opazovalcu vidni. Ravni 

kulture prehajajo od vidnih, jasnih elementov kulture, ki jih posamezniki lahko občutijo in 

vidijo, do globoko vtisnjenih, podzavednih osnovnih predpostavk, ki predstavljajo bistvo 

kulture. Med temi so številne sprejete vrednote, norme, pravila, ki jih člani kulture sprejemajo 

in uporabljajo kot način upodobitve kulture njim samim in drugim.
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Vidne organizacijske strukture in procesi

(vidno, težko razložljivo)

Strategije, cilji, filozofija organizacije

(delno vidno)

Nezavedna in samoumevna prepričanja, 

zaznavanja, mišljenja, občutenja; temeljni vir 

resničnih vrednot in dejanj

(nevidno)

Slika 3: Struktura pojma organizacijske kulture po Scheinu

Vir: Mesner Andolšek 1995, 23.

Po Scheinu (v Mesner Andolšek 1995, 22) v prvo raven sodijo vidne organizacijske strukture 

in procesi, torej vse, kar lahko vidimo, slišimo ali čutimo, ko pridemo v neko organizacijo. 

Vidni elementi so sestavljeni iz verbalnega izražanja (jeziki, zgodbe, miti), načina oblačenja, 

ritualov in slovesnosti, fizičnega okolja, uporabljene tehnologije itd. Ta raven vključuje 

načine, kako ljudje pristopajo drug k drugemu, izdane dokumente vrednot ter proizvode 

organizacije.  

Vidni sestavni deli te ravni kulture imajo visoko stopnjo prepoznavnosti in takojšen vpliv na 

posameznika, stopnja razumljivosti pa je najnižja. 

Druga raven po Scheinu (v Mesner Andolšek 1995, 23) vključuje skupne vrednote. 

Vrednota je nekaj kot kakovost želenega in je sestavina filozofije podjetja. So usvojena 

stališča, po katerih odločevalec izbira merila in sodila. Sprejete ali sekundarne vrednote so 

tiste, o katerih zaposleni govorijo, jih promovirajo in jih poskušajo živeti. Vrednote, ki jih 

podjetje sprejme, postanejo norme, po katerih se je treba ravnati. Vrednote morajo izhajati 

usklajeno iz etike in poslovne uspešnosti. S pomočjo izraženih vrednot se v organizaciji 

standardizirajo pričakovanja o zaželenih načinih vedenja. 
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Tavčar (2000, 251) ugotavlja, da je kultura odsev vrednot, ki so najpomembnejše 

spremenljivke kulture. Vrednote temeljijo na osvojenih podmenah, ki jih večinoma pozabimo, 

vrednot pa se zavedamo. Izhajajo iz potreb posameznika, skupine, organizacije ali širše 

skupnosti.

Allport (v Tavčar 2006, 39) je vrednote razvrstil v šest tipov:

- teoretične (zavzetost za odkrivanje resnice s sklepanjem in urejenim razmišljanjem),

- ekonomske (zavzetost za uporabnost in praktičnost, vključno z zbiranjem premoženja),

- estetske (zavzetost za lepoto, obliko in umetniško skladnost),

- družbene (zavzetost za ljudi in ljubezen kot razmerje med ljudmi),

- interesne – politične (zavzetost za moč in vpliv na druge ljudi),

- verske (zavzemanje za celovitost in razumevanje sveta).

McKinseyjev model (v Kralj 1999, 206) združuje prevladujoče vrednote odličnih podjetij, in 

sicer prepričanje o pomembnosti ljudi kot posameznikov, prepričanje v vrhunsko kakovost in 

storitev, prepričanje, da morajo biti vsi člani organizacije inovatorji, prepričanje o 

neformalnosti komuniciranja za izboljšanje informiranja ter posebna prepričanost in priznanja 

pomena ekonomske rasti in dobička in prav tako razumevanje za neuspeh.

Vendar ni nujno, da so sprejete vrednote skladne z obstoječimi, kar se odraža v vedenju 

zaposlenih, ki lahko še vedno ostane nerazumljivo. Tu prihaja v ospredje skladnost 

individualnih vrednot, ki jih posameznik ima že pred prihodom v organizacijo, ter skupnih 

vrednot, ki so že vtkane v kulturo določene organizacije (Mihelič v Rusjan et al. 2008, 34).

Po sprejetih vrednotah še ne moremo govoriti o organizacijski kulturi, kajti sprejete vrednote 

so včasih nasprotne obstoječi kulturi. Velik del obnašanja še vedno ostane nejasen in 

nerazumljiv, in če ga želimo razumeti, moramo spoznati najglobljo raven kulture, to pa so 

temeljne predpostavke. 

Tretjo raven kulture po Scheinu (v Mesner Andolšek 1995, 23) tvorijo temeljne predpostavke 

in prepričanja kot nevidni in nezavedni del organizacijske kulture. Ta raven vključuje 

najgloblje predpostavke, razlage o resničnosti ter osebni pogled na osnovna prepričanja o 

ljudeh in svetu. Da lahko razumemo raven temeljnih predpostavk, moramo organizacijo 

gledati z zgodovinskega vidika ter ugotoviti vrednote, prepričanja in predpostavke 

ustanovitvenih menedžerjev ali ključnih menedžerjev, ki so organizacijo naredili uspešno. Ti 

so organizacijo in njene člane oblikovali s svojimi vrednotami, predpostavkami in prepričanji. 

V kolikor se ta prepričanja izkažejo za uspešna v razvoju podjetja, postanejo samoumevna, 

člani začnejo verjeti v te vrednote, predpostavke, prepričanja. Predpostavke tako postanejo 

skupne in temeljne za člane organizacije ter sčasoma postanejo samoumevne. Postopoma 

prepričanje in nato predpostavka pade iz zavesti na raven podzavednega, torej na raven 
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praktične zavesti. Torej predpostavko lahko opredelimo kot konstantno rešitev problema, ker 

ta rešitev večkrat uspešno deluje in tako postane samoumevna.

Schein (v Mesner Andolšek 1995, 26) zaključuje, da je bistvo kulture v skupno naučenih 

vrednotah, prepričanjih in predpostavkah, ki so skupni vsem članom ter jih imajo za temeljne, 

če je organizacija na osnovi le-teh še naprej uspešna. Skupne predpostavke, prepričanja in 

vrednote so rezultat procesa skupnega učenja, saj so bile najprej v glavah ustanoviteljev, 

menedžerjev ali vodij. Ko člani organizacije ugotovijo, da so ta prepričanja, predpostavke in 

vrednote odgovorne za uspeh organizacije, postanejo te šele takrat temeljne in skupne vsem 

članom organizacije.

2.3 Vloga organizacijske kulture

Kultura združbe ima nekaj osnovnih značilnosti, s pomočjo katerih opravlja več funkcij v 

podjetju. Poznavanje funkcij je prav tako pomembno, če hočemo razumeti vlogo in pomen 

kulture združbe in vpliv na uspešnost poslovanja organizacije.

Ivanko in Stare (2007, 109) opisujeta naslednje funkcije organizacijske kulture:

- določanje mej,

- zmanjševanje strahu in napetosti,

- občutek identitete,

- povečanje stabilnosti družbenega sistema,

- oblikuje vedenje zaposlenih.

Kultura ima najprej vlogo razmejevalca, loči eno organizacijo od druge. S kulturo se namreč 

ustvarjajo razlike, ki ločijo organizacije med seboj. Hofstede (v Rusjan et al. 2008, 11) je 

kulturo opredelil kot skupinsko programiranje razmišljanja, po katerem se člani ene skupine 

ali vrste ljudi razlikujejo od druge.

Druga funkcija je povezana z zmanjševanjem strahu in napetosti, ki ju posameznik doživi, ko 

se sooča z negotovostjo in informacijsko preobremenjenostjo. Organizacijsko kulturo v tem 

primeru razumemo kot »sito«, ki članom pomaga zaznavati in osredotočiti se na pomembne 

dele njihovega okolja v organizaciji in zunaj nje. Brez sita oziroma izbranih določitev bi 

namreč občutili precejšnjo negotovost in preobremenjenost. Ko pa je enkrat kulturni vzorec 

sprejet, dobijo s tem tudi rešitev za te probleme in se lahko do določene mere sprostijo. Jasni 

vzorci obnašanja namreč omogočajo, da se v nenehnih, spreminjajočih se interakcijah z 

odjemalci vselej odzovejo na ustrezen način in tako prispevajo k višji zaznani vrednosti 

storitev. 
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Tretja funkcija se nanaša na vzpostavljanje občutka identitete pri članih organizacije. Pri 

vzpostavitvi dovolj močne kulture podjetja lahko govorimo o poistovetenju zaposlenih s 

kulturo podjetja. Kultura lahko pospešuje sodelovanje članov pri uresničevanju veliko širših 

interesov, kot so njihovi osebni. Torej spodbujanje, da gredo prek lastnih interesov in so 

predani »nečemu več«. Uspešno delovanje kulture podjetja je torej v njeni vlogi, ki ustvarja 

»notranjo« motivacijo. V idealnih primerih povzroči, da sodelavci med oblikovanjem in 

uresničevanjem svojih lastnih ciljev zavestno ali podzavestno mislijo in delujejo kot 

oblikovalci in uresničevalci ciljev podjetja. Lipičnik (2002, 208) meni, da nas kultura mora 

usposobiti, da kljub svoji različnosti, ki je zaželena in nujna, »vlečemo isto vrv«.

Četrta funkcija je v povečevanju stabilnosti družbenega sistema v organizaciji, saj s svojimi 

sestavinami, kot so nazori, vrednote, pravila vedenja, norme, simboli itd. pripomore k 

usmerjanju in oblikovanju ustreznih standardov, ki se nanašajo na to, kaj je v organizaciji 

dopustno reči in narediti. 

Robbins in Judge (v Rusjan et al. 2008, 33) menita, da je kultura »lepilo«, ki pomaga pri 

ohranjanju enovitosti organizacije, tako da določi standarde za vedenje in komunikacijo 

zaposlenih. Ob tem kultura deluje kot nadzorni mehanizem, ki vodi in oblikuje stališča 

zaposlenih.

Zadnja funkcija se nanaša na vidik kulture kot usmerjevalnega in nadzornega mehanizma, s 

katerim se usmerja in oblikuje vedenje zaposlenih (Treven v Ivanko 2008, 109). Moč kulture 

vpliva na vedenja zaposlenih v podjetju, zato ima kultura velik vpliv na zadovoljstvo, 

učinkovitost in odsotnost z dela. Te značilnosti zaposlenih se potem izražajo v večji ali manjši 

uspešnosti poslovanja podjetja.
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3 SPREMINJANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Nujnosti spreminjanja organizacijske kulture je posledica hitro spreminjajočega se zunanjega 

okolja ter uvajanja novih strategij, ki so potrebne, če želi podjetje preživeti. Ena najtežjih 

nalog sodobnega menedžmenta je zato povezana s pravočasnim in primernim spreminjanjem 

kulture podjetja oziroma spreminjanjem vsebine in obsega družabnosti in racionalnosti ob 

upoštevanju oziroma izkoriščanju tradicije, ko je to primerno (Jaklič 1999, 318). Kavčič je 

mnenja, da so potrebne spremembe povezane tudi z življenjskim ciklom organizacije in 

stagnacijo svoje kulture, kar pomeni, da obstoječe stanje kulture ne ustreza več (Kavčič 2008, 

121).

Splet navedenih dejavnikov pa povzroča zapleten in dolgotrajen postopek spreminjanja 

kulture, še posebej glede na dejstvo, da s spreminjanjem kulture ob tem to dejansko ponovno 

oblikujemo.

3.1 Uvajanje sprememb

Organizacije spreminjajo svojo kulturo zaradi uresničitve strateških ciljev. Če ugotovimo, da 

se strategija in kultura skladata, poskušamo obstoječo organizacijsko kulturo ohranjati z 

utrjevanjem ključnih dejavnikov organizacijske kulture. Če pa ugotovimo, da strategija in 

kultura nista usklajeni, poskušamo obstoječo organizacijsko kulturo spremeniti.

Organizacijska kultura je relativno trden pojav in jo je težko spremeniti. Vendar pa velja, da v 

organizaciji ni možno izvesti večjih sprememb, ne da bi obenem prišlo do spremembe kultur. 

Seveda pa je organizacijska kultura spremenljiva. Brez tega organizacija ne bi mogla 

preživeti, saj se ne bi mogla prilagajati okolju (Černetič 2007, 291).

Gagliardi (v Mesner Andolšek 1995, 110) je spremembo kulture označil kot postopen proces, 

v katerem je uresničevanje nove strategije osnovano na vrednotah in prepričanjih, ki pa niso 

neposredno protislovne že obstoječim vrednotam, temveč so samo različne od njih. Strategija 

organizacije in nova kultura v organizaciji morata povečati organizacijske sposobnosti v 

soočanju s problemi prilagajanja na zunanje okolje in s problemom notranje integracije 

zaposlenih. Te pridobljene organizacijske sposobnosti morajo prispevati k večji učinkovitosti 

in uspešnosti celotne organizacije.

Potreba po spremembi organizacijske kulture se lahko pojavi iz različnih vzrokov. Zaradi 

nenehnih sprememb v okolju kultura čez čas postane nefunkcionalna in se zato organizacije 

znajdejo v težavah ali celo na robu preživetja. Takrat kulturna sprememba postane

neizogibna. Vendar je spreminjanje obstoječe kulture zelo težavno in včasih neuspešno. 
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Kropp (v Mihalič 2007, 72) meni, da je ob izvedbi spreminjanja kulture treba upoštevati, da je 

oblikovanje kulture dinamičen in evolutiven proces, ki se nanaša na naravo relacij med 

organizacijo in okoljem. Vse to pa povzroča zapleten in dolgotrajen postopek spreminjanja 

kulture, še zlasti glede na dejstvo, da s spreminjanem kulture ob tem le-to dejansko ponovno 

oblikujemo.

Številni dejavniki bolj ali manj vplivajo na spreminjanje kulture v organizaciji. Nekateri 

izmed teh dejavnikov spodbujajo spreminjanje kulture v sistemu, drugi pa ga zavirajo. 

Elementi, ki omogočajo in spodbujajo spreminjanje kulture, so naslednji (Mesner Andolšek v 

Mihalič 2007, 73):

- vidnost in prepoznavanje kriterijev za merjenje uspešnosti,

- razporeditev moči oziroma politična kultura v sistemu,

- spremembe vodstva kot izhodiščna točka razvoja sistema,

- nova strategija sistema (strateški pregled ciljev, vrednot in delovanja.

Prav tako je velikega pomena to, da poznamo tudi tiste elemente, ki obratno vplivajo na 

spreminjanje organizacijske kulture. Ti dejavniki, ki onemogočajo in zavirajo spreminjanje 

organizacijske kulture, so naslednji (Mesner Andolšek v Mihalič 2007, 72):

- strah pred neznanim in spremembami,

- obstoječe percepcije in navade,

- nezaupanje in negotovost med zaposlenimi,

- vznemirjanje družbenih odnosov v sistemu,

- sprememba strukture moči in investiranih interesov,

- pomanjkanje virov za spreminjanje,

- različni pogledi oziroma interni dogovori med zaposlenimi.

Ob številnih načinih spreminjanja kulture v poslovnih sistemih moramo v vsakem primeru 

upoštevati osnovni model spreminjanja kulture, ki vključuje naslednje faze postopka (Schein 

v Mihalič 2007, 72):

- pridobivanje konsenza o zavezanosti spremembam s strani vodstva,

- izvedba sestanka z najširšo skupino udeležencev procesa preobrazbe,

- preverjanje, ali se vrednote podskupine ujemajo s celotno skupino,

- kategorizacija predpostavk glede na spodbujevalni ali zaviralni učinek,

- poročanje o identificiranih predpostavkah,

- končna skupna analiza.
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3.2 Strategije za uvajanje kulturnih sprememb

Razlogi za spreminjanje organizacijske kulture so največkrat v uvajanju novih strategij. 

Velikokrat se izkaže, da je sprememba kulture le posledica vpeljave novih metod dela, 

sistemov in struktur v organizaciji. To spremembe pa pogosto zahtevajo spremembo celotne 

organizacijske kulture, kar je seveda teže od uvedbe posameznih sprememb zgolj posameznih 

segmentov. Mihaličeva (2007, 73) navaja, da se je treba zavedati, da je za vse to potrebna 

sprememba vrednot, stališč, prepričanj in splošnega načina razmišljanja ter delovanje vseh 

zaposlenih v organizaciji. Pri izvedbi spreminjanja organizacijske kulture je pomembna sama 

motiviranost za uvajanje sprememb in dovzetnost zanje, upanje na boljše pogoje in večja 

učinkovitost, pripravljenost na izboljšanje medsebojnih odnosov, pričakovanje večjega 

zadovoljstva pri delu in pozitiven odnos do uvajalcev sprememb. 

Modelov spreminjanja organizacijske kulture je več. Po Gagliardiju (v Černetič 2007, 292) do 

sprememb pride v štirih stopnjah:

- V prvi fazi vodstvo organizacije ponudi novo vizijo cilja in njemu prirejene vloge 

posameznih članov.

- Druga faza nastopi takrat, ko se nova vizija začne uresničevati, ko člani organizacije 

začnejo delati po novem. To je kritična faza. Če je novi član uspešen, se postopoma 

uveljavi prepričanje, da je koristen. Člani ga počasi sprejmejo kot prakso. Če se izkaže za 

neuspešnega, pa je to priložnost, da vodstvo ponudi novo možnost, sicer se odvija 

vračanje na stare obrazce.

- Tretja faza je obdobje, ko se novi način počasi utrjuje in potrjuje. V tej fazi se organizacija 

preusmeri od učinkov na vzroke – učinki se začnejo razumevati kot vzroki. 

- Četrta faza je nov način delovanja. Ta se je že toliko spremenil, da se člani organizacije 

novosti niti ne zavedajo več. V tej končni fazi se je novi način delovanja tako spremenil v  

vrednoto, da se člani novosti niti ne zavedajo več. Če vodstvo ne ponudi novih rešitev, ali 

pa če se te pokažejo za neuspešne, se organizacija lahko zaplete v začaran krog neuspeha, 

ki se lahko konča s propadom organizacije.

Mesner Andolšek (1995, 139) navaja najpogostejše načine, kako organizacije sprožajo 

spremembe, oblikujejo oziroma spreminjajo organizacijsko kulturo. Te strategije so naslednje: 

kadrovske spremembe; poskus neposrednega vplivanja na spremembo stališč, prepričanj in 

vrednot zaposlenih; spreminjanje struktur, sistemov in tehnologij; podoba podjetja.

3.2.1 Kadrovske spremembe

Dotok novih ljudi predstavlja največjo možnost uvajanja novih stališč, prepričanj in novih 

načinov obnašanja. Kadrovanje, selekcija in presežki zaposlenih so pomemben del procesa 

kulturnega spreminjanja. Po eni strani skušamo v organizacijo pridobiti nove ljudi, ki bodo 
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podpirali postavljene vrednote, in na drugi strani odpraviti ljudi z drugačnimi stališči. Tu gre 

predvsem za osebne procese, ki se odražajo v socialni varnosti posameznika, zato moramo biti 

pri izpeljavi postopkov menjave kadra pazljivi. Občutke negotovosti in anksioznosti, ki pri 

tem nastajajo, moramo zmanjševati ter spodbujati pripadnost in identifikacijo, ki jo želimo 

vzpostaviti ob kulturni spremembi. Spremembe v vodenju zato lahko prinesejo nove ideje in 

vizije prihodnosti, ki združene z močjo lahko delujejo kot glavni spodbujevalec kulturne 

spremembe.

3.2.2 Poskus neposrednega vplivanja na spremembo stališč, prepričanj in vrednot 

zaposlenih

Neposredna interakcija, komunikacija in participacija so odločilne pri oblikovanju 

spreminjanju novih kulturnih predpostavk. Pri tem se uporabljajo praktične metode, kot so 

oblikovanje vlog, participativne skupinske metode, formalna komunikacija, svetovanje, 

izobraževanje. Z oblikovanjem pozitivnih vlog vodilni v podjetju vodijo k uspešni podobi in 

rezultatom. Zaposleni se učijo z opazovanjem in z identifikacijo ter posnemajo tiste oblik 

vedenja, za katere so prepričani, da vodijo k pozitivnim rezultatom. Participacija ali skupinska 

pripadnost je tista oblika spreminjanja, ki naj bi omogočala zaposlenim večjo pripadnost in 

privrženost skupni nalogi, skupini in organizaciji. Gre za skupinsko uvajanje sprememb, ki 

naj bi s komunikacijo med zaposlenimi še povečale participacijo, hkrati pa izboljšale pretok 

informacij in s tem tudi nadzor nad njimi. Skupinsko reševanje problemov je tudi eden 

najboljših načinov za oblikovanje skupnih prepričanj in stališč. Med najpomembnejše 

dejavnike, ki določajo izziv teh oblik, spadajo narava in vsebina diskusije, sestava skupine, 

klima in sposobnost vodje. S formalno komunikacijo organizacije poskušajo spremeniti 

stališča in prepričanja zaposlenih. Pri uvajanju strateških sprememb organizacije uporabljajo 

vse vrste in različne kanale komuniciranja, kot so pisni, vizualni, avdio in računalniški mediji 

ter notranje in zunanje komunikacije. S svetovanjem poskušajo organizacije takrat, kadar 

formalne komunikacije ne dajejo ustreznih rezultatov. Je močnejša oblika, kjer gre za 

medosebne odnose s posamezniki, in je potrebna v izredno kompleksnih okoliščinah, kjer je 

potrebna višja stopnja zaupanja. Primer kompleksne okoliščine je odpustitev določenega 

števila delavcev, kjer ima lahko formalna komunikacija prej negativne učinke in lahko 

povzroča predvsem napetost, nezaupanje in negotovost. Z izobraževanjem na poti do 

uspešnega uvajanja sprememb. Pri tem je zelo pomembno izobraževanje vodstva, prav tako je 

treba izobraževanje vpeljati skozi vse ravni menedžmenta organizacije. Z izobraževanjem, 

pridobivanjem novih spretnost in posredovanjem novega znanja ljudje spremenijo svoja 

stališča glede lastnih sposobnosti in potencialov ter iščejo nove načine obvladovanja in 

reševanja težav v vsakdanjem življenju v organizaciji.
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3.2.3 Spreminjanje struktur, sistemov in tehnologij

Prestrukturiranje, spreminjanje sistema nagrajevanja in uvajanje novih tehnologij so eni izmed 

najpogostejših vzrokov za začetek spreminjanja kulture podjetja. Reorganizacija lahko 

predstavlja dejavnik kulturne spremembe, saj formalna struktura vpliva na komunikacijsko 

mrežo in ne samo na delo in funkcionalno združevanje ljudi. Nova struktura je običajno 

posledica kulture in ne njen vzrok, zato samo strukturne spremembe niso posebno učinkovite 

pri uvajanju kulturnih sprememb. Vendar pa vsekakor spremembe strukture ne smemo 

izpustiti, ko želimo spremeniti kulturo organizacije. Sistemi nagrajevanja, nadzora financ in 

kadrovanja so sistemi, ki imajo močan vpliv na usmerjanje in delovanje organizacije, zato so 

tudi pomembni mehanizmi pri oblikovanju in sporočanju kulturnih predpostavk. Ti sistemi 

morajo biti med seboj usklajeni, saj so formalni mehanizmi in formalizirajo tisto, kar vodstvo 

sporoča na neformalen način, s simbolnim vedenjem, kot je nagrajevanje uspešnosti, visoke 

motiviranosti in samoinciativnosti itd. Če so ti sistemi med sabo usklajeni, lahko služijo kot 

močni sporočilni signali in močni oblikovalci kulture. Tehnološke spremembe – tehnološke 

inovacije lahko sprožijo različne oblike akulturacije oziroma spremembe celotne kulture. 

Novo ravnanje, ki ga zahtevajo nove tehnologije, lahko povzroči oblikovanje novih 

prepričanj, vrednot in temeljnih predpostavk.

3.2.4 Podoba podjetja

S svojo novo zunanjo podobo želijo organizacije vplivati in oblikovati pozitivna stališča tako 

pri zaposlenih kot tudi pri kupcih in ostalih javnostih. Zaposleni naj bi se poistovetili z novo 

zunanjo podobo in ji tako postali bolj privrženi. Seveda pa to ni vedno nujno. Poleg tega 

pozitivno stališče do organizacije še ne pomeni tudi pozitivnega stališča do dela, kvalitete 

proizvodov, absentizma ali določenih obrazcev obnašanja.

3.3 Oblikovanje kulture podjetja 

Razumevanje kulture kot orodja strategije poudarja osrednjo vlogo menedžmenta pri 

razvijanju in oblikovanju kulture podjetja. Kavčič (1991, 135) meni, da ima vodstvo 

organizacije ključno vlogo pri oblikovanju organizacijske kulture. Vodstvo ima na razpolago 

vrsto mehanizmov, prek katerih vpliva na oblikovanje in vzdrževanje organizacijske kulture. 

Kavčič (2008, 130) v nadaljevanju meni, da spremembe morajo voditi ljudje, ki so dovolj 

visoko na položajih, da imajo dovolj moči. Voditelji morajo uživati zaupanje pri zaposlenih, 

tako, da jim verjamejo. Obenem pa morajo tisti, ki spremembe vodijo, imeti zadostno 

strokovno znanje, uživati morajo ugled najboljših strokovnjakov v organizaciji in širše. 

Vodstvo organizacije razpolaga z večino vzvodov, s katerimi lahko vpliva na dogajanje v 

organizaciji. Zato je razumljivo, da lahko bistveno vpliva tudi na organizacijsko kulturo, 

bodisi na njeno ohranjevanje bodisi na spreminjanje, s tem tudi na moč kulture. Vpliv 
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vodilnih na organizacijsko kulturo poteka predvsem prek treh kanalov, in sicer prek (Kavčič 

2008, 119):

- posredovanje kulture s svojim zgledom (za zaposlene je najprepričljivejši argument tisto, 

kar vodstveni kader dejansko počne. Zaposleni zelo natančno in kritično spremljajo, kaj 

vodilni dejansko delajo in kaj govorijo, zato je izredno pomembno, da člani vodstva 

skrbno pazijo na kar največjo skladnost besed in dejanj. Na praktičnem primeru bi lahko 

rekli, da bodo zaposleni svojemu vodilnemu verjeli, da je potrebno obiskovati pomembne 

stranke, če jih bodo obiskovali najprej šefi sami);

- posredovanje kulture s simboli (simboli so sredstvo, s katerim menedžerji dosegajo svoje 

delovne cilje. Po Brownu (v Kavčič 2008, 120) so najpogosteje uporabljene vrste 

simbolov uporaba časa (čemur menedžerji posvečajo največ svojega časa, je za zaposlene 

pomembnejše), uporaba jezika (z uporabljenim jezikom menedžerji usmerjajo zaposlene 

glede tega, kaj mislijo in čutijo o sodelavcih, delu in drugih vidikih organizacijskega 

življenja). Tu ni pomembna samo vsebina govorjenja, temveč tudi način, uporaba 

sestankov, določanje dnevnih redov, uporaba zapisnikov (s tem menedžerji kažejo, s čim 

se ukvarjajo, kolikšen pomen čemu pripisujejo, kdaj se jim zdi primerno sklicati sestanek 

itd.), okoliščine (s tem, v katerih delih organizacije se menedžerji pojavljajo in ob kakšnih 

priložnostih, zaposlenim sporočajo svoje prioritete. Uporaba prostorov za sestanke, 

opremljenost njihovih pisarn, vse to izraža njihovo delovno filozofijo));

- uporaba obredov (obredi so načrtovane in organizirane aktivnosti, ki so običajno precej 

dramatične in služijo za sporočanje kulturnih karakteristik. Brown (v Kavčič 2008, 120) 

med pomembnejšimi navaja obred prehoda od »vajenca« v »pravega« zaposlenega, obred 

zmanjšanja konfliktov (temu so navadno namenjene različne proslave, pikniki, športne 

tekme in druge oblike nedelovnega druženja, ki naj bi okrepile medčloveške odnose med 

zaposlenimi mimo formalnih statusnih razlik), obredi degradacije (v nekaterih 

organizacijah kot npr. v vojski imajo razvite posebne obrede degradacije, kot je odvzem 

čina, npr. zaradi prekrška. Tako posredujejo preostalim strogo zavezanost organizacije in 

vseh zaposlenih nekaterim vrednotam in normam), obredi integracije (gre za različne, 

pogosto neformalne aktivnosti, ki naj bi povečale kohezivnost zaposlenih), obredi prenove 

(nekatere organizacije uporabljajo občasno obnavljanje socialnih struktur z namenom 

vzdrževanja obstoječe kulture; seveda z namenom ohranjanja ali povečevanja 

učinkovitosti).

Na drugi strani pa formalno vodstvo podjetja nima monopola pri oblikovanju kulture v njem, 

kljub temu pa mu položaj moči in informiranosti daje prednost pri razvoju sistema vrednot in 

prepričanj (Mesner Andolšek 1995, 145). Rozman (2000, 64) navaja, da imajo zaposleni prav 

tako vso možnost vpliva na proces nastajanja in spreminjanja kulture v podjetju, bodisi kot 

neformalni voditelji ali kot člani. Mihaličeva (2007, 98) v nadaljevanju meni, da 

organizacijsko kulturo ustvarjajo vsi zaposleni skupaj, in sicer s svojim delovanjem v okviru 

organizacije, z načinom vedenja in podobno. Vsako delo, odločitev, akcija, odziv, vse to 
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posredno in neposredno vpliva na ustvarjanje in vzpostavljanje organizacijske kulture. Vsak 

posameznik se mora zavedati, da s svojim delovanjem in vedenjem prek vpliva na kulturo v 

končni fazi vpliva tudi na vse ostale zaposlene in na celotno organizacijo.

Izhodišče za oblikovanje želene kulture v organizaciji so predhodno pridobljeni rezultati dveh 

faz, in sicer analiza kulture ter vrednotenja kulture. Če je bilo ugotovljeno, da sta sedanja in 

želena kultura organizacije enaki, mora biti delovanje usmerjeno na ohranjanje obstoječe 

kulture. V primeru, da so odstopanja od sedanje in želene kulture, sprožimo postopek 

spreminjanja obstoječe kulture organizacije.

V prvi fazi analize kulture sta osnova prikaz in ugotavljanje različnih izraznih oblik obstoječe 

organizacijske kulture (Rozman et al. 1993, 174). Z analizo kulture ugotavljamo različne 

dejavnike, in sicer glede na dejavnike okolja (tehnološke in ekonomske determinante ter 

družbene in kulturne determinante), glede na dejavnike menedžmenta (strategije, cilji, 

strukture, procesi in sistem vodenja) in glede na ključne dejavnike kulture (osebnostne 

značilnosti menedžerjev, običaji in simboli ter komuniciranje). V tem primeru ugotavljamo 

predvsem stopnjo homogenosti doseženih rezultatov o vrednotah, normah in videnju podjetja 

(Rozman et al. 1993, 175).

Analiza kulture po elementih prispeva k temu, da postane bolj jasno, kaj je potrebno 

spremeniti, predvsem so pomembna vprašanja, kako globoke spremembe so potrebne, katere 

spremembe imajo prioritetno in težavnostno vrednost. Za spremembo kulture organizacije je 

ključnega pomena, da se vsi zavedajo nujnosti sprememb in potrebnih korakov, ki jih mora v 

tej smeri narediti posameznik (Hočevar et al. 2003, 93).

Organizacijsko kulturo proučujemo na različne načine, s katerimi lahko sklepamo o kulturi v 

organizaciji. Ti so:

- opazovanje in opazovanje z udeležbo,

- interaktivni intervjuji,

- anketni vprašalniki,

- organizacijska struktura,

- sistemi informiranja in nadzora,

- sistemi nagrajevanja in sankcij,

- zgodbe in miti,

- različni dokumenti in pravilniki (Mesner Andolšek 1995, 127).

Druga faza je vrednotenje kulture, kjer sistematično proučimo strategije in cilje podjetja in si 

zastavimo vprašanje, katere zahteve postavljajo strategije in cilji ter katere ostali situacijski 

dejavniki v povezavi z ugotovljenimi normami in vrednotami v podjetju. Pridobljeni rezultati 

vrednotenja nam lahko pokažejo, da so strategije, cilji in organizacijska kulture med seboj 
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usklajeni, ali da organizacijska kultura ne ustreza strategiji in ciljem, ter da izrazita 

organizacijska kultura ne obstaja (Rozman 2000, 140). Tako smo v prvi fazi analize kulture 

ugotovili tip in značilnosti obstoječe kulture, v drugi fazi vrednotenja pa želeno kulturo in s 

tem razliko med obstoječo in želeno kulturo.

3.4 Vodenje sprememb 

Kowalski (v Mihalič 2007, 93) navaja, da vodenje že v osnovni funkciji vključuje usmerjanje 

organizacijske kulture. Vodje imajo zato nedvomno zelo pomembno vlogo v ustvarjanju in 

vzdrževanju organizacijske kulture ter še zlasti pri njenem spreminjanju.

Kavčič (2008, 130) je mnenja, da spremembe morajo voditi ljudje, ki so dovolj visoko na 

položajih, da imajo dovolj moči. Nadalje morajo uživati zaupanje pri zaposlenih tako, da jim 

verjamejo – v preteklosti so zaposleni spoznali, da so imeli prav. Obenem morajo tisti, ki 

spremembe vodijo, imeti zadostno strokovno znanje, uživati morajo ugled najboljših 

strokovnjakov v organizaciji in širše.

Temeljni namen upravljanja kulture in vodenja sprememb je, da se razvoj kulture ne prepušča 

nenadzorovanemu samorazvoju, temveč da se k njenemu razvoju nastopi načrtno, 

sistematično in celostno. Kulturo se analizira, načrtuje, koordinira in usmerja v želeno smer. 

Torej razvijati ustrezno kulturo, ki bo z načrtovanim in usmerjevalnimi učinki spodbudno 

delovali tako na posameznika kot na celotno organizacijo.

Brodova (2004, 76) navaja, da čeprav se organizacije nenehno odločajo za uvajanje novosti 

ali spreminjanje obstoječega stanja, poznamo veliko primerov, ko se želene spremembe ne 

uresničijo. Samo zavedanje o nujnosti neke spremembe je sicer prisotno, stanje pa ostaja 

nespremenjeno. Ti neuspeli poskusi v uvajanju sprememb so mnoge teoretike in praktike 

vodili do ugotavljanja vzrokov za neuspeh. Predvsem na osnovi napak so se oblikovali razni 

modeli vodenja sprememb. 

Eden izmed pomembnejših je Kotterjev (v Brod 2004, 76) model vodenja sprememb, ki je 

zasnovan kot osemstopenjski pristop:

- prva faza: vzpostavitev občutka nujnosti,

- druga faza: oblikovanje usmerjevalne koalicije,

- tretja faza: oblikovanje vizije in strategije,

- četrta faza: komuniciranje vizije,

- peta faza: opolnomočenje zaposlenih za prevzemanje akcij,

- šesta faza: ustvarjanje vmesnih zalog,

- sedma faza: usklajevanje dosežkov in ustvarjanje še več sprememb,

- osma faza: sidranje novih pristopov.
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3.4.1 Vzpostavitev občutka nujnosti

Organizacije imajo pogosto visoko stopnjo samozadostnosti, ki blokira napredek. In če 

potreba po spremembi res ni tako visoka, da drugače ne bi preživeli, bomo teže oblikovali 

takšno skupino, ki bo imela dovolj kredibilnosti in zaupanja s strani zaposlenih. Torej je 

naloga preseči samozadostnost organizacije, ki se kaže v vedenju njenih zaposlenih, in sicer 

nespoštovanje kupcev, tekmecev, dobaviteljev, prenašanje odgovornosti iz oddelka v oddelek 

in nepovezanost. Razlogov za samozadostnost je več in ti se kažejo v nizkih standardih

uspešnosti, zaposleni so usmerjeni v doseganje ozkih ciljev, sistem merjenja uspešnosti ne 

vsebujejo ustrezne indikatorje za merjenje uspeha, pomanjkanje zadostnih povratnih 

informacij o doseganju uspešnosti, na vidiku ni očitne krize, preveč resursov za izkoriščanje. 

Za uspešno uvajanje zavesti moramo razširiti zavest o nujnosti spremembe na čim večje 

število zaposlenih. Treba je zbrati dokaze in jih predstaviti. Na ta način dobimo zaveznike, ki 

jih bomo potrebovali v naslednjih fazah.

3.4.2 Oblikovanje usmerjevalne koalicije

Potrebno je oblikovanje skupine, ki jo sestavljajo ustrezni posamezniki, med katerimi se bodo

oblikovali visoka stopnja zaupanja in skupni cilji. Skupina, ki bo imela zadosti moči za 

vodenje sprememb ter visoko stopnjo kredibilnosti, da bodo njihove odločitve tudi sprejete. 

Za oblikovanje takšne skupine moramo zadostiti naslednjim pogojem, in sicer pozicija moči

(potrebno je sodelovanje ključnih kadrov, vrhnje in linijsko vodstvo, da kasneje ne bo mogoče

ustaviti njihovih odločitev), znanje (vezano mora biti na nalogo in enakomerno porazdeljeno), 

kredibilnost (člani skupine morajo uživati velik ugled pri drugih, da jim bodo zaposleni verjeli 

in sledili), voditeljstvo (skupina mora biti močan pogon napredka).

3.4.3 Oblikovanje vizije in strategije

Oblikovanje vizije, ki bo usmerjala poskuse spreminjanja. Poglavitni cilj vizije je, da pojasni 

osnovno usmeritev za spremembo; spodbudi ljudi, da delujejo v pravi smeri, ter pomaga 

usklajevati aktivnosti večjega števila ljudi. Razvijanje strategij za dosego vizije.

3.4.4 Komuniciranje vizije

Pomembnost izkoriščanja vseh komunikacijskih kanalov za informiranje o novi viziji in 

strategijah ter oblikovanje vedenjskega vzorca usmerjevalne koalicije kot model, ki bo sprejet 

med zaposlenimi. Komuniciranje vizije mora biti enostavno, člani vodstva naj se vedejo v 

smeri vizije in pojasnjujejo morebitne nejasnosti ter sprejemajo povratne informacije 

poslušalcev.
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3.4.5 Opolnomočenje zaposlenih za prevzemanje akcij

Prvotno odstranjevanje ovir, ki blokirajo sodelovanje zaposlenih. Najpogostejše ovire, na 

katere lahko naletimo, so neustrezna struktura, ki onemogoča sodelovanje izven običajnih 

okvirjev; pomanjkanje ustreznih veščin, ki bi bile potrebne; kadrovski in informacijski sistemi 

ovirajo delovanje; vodje ne dajejo zadostne podpore za prevzemanje aktivnosti. V 

nadaljevanju spreminjanje sistemov in struktur, ki ovirajo uvajanje sprememb ter spodbujanje 

tveganih odločitev in ne tradicionalnih idej, aktivnosti in akcij. Torej je potrebno voditi odprt 

dialog z linijskimi in drugimi vodji, da bodo spremenili ustaljen način dela in dali podrejenim 

več prostora, odgovornosti in pooblastil za izvajanje aktivnosti v skladu z vizijo.

3.4.6 Ustvarjanje vmesnih zalog

Za dosego vidnejših rezultatov je pogosto potrebno več časa, pogosto je ovira slika končnega 

cilja. Zato je treba upoštevati kratkoročne zmage, ki predstavljajo vmesne dosežke. Postavimo 

si ustrezne indikatorje, s katerimi merimo dosežene cilje in te komuniciramo naprej. S tem 

postavljamo vmesne cilje, tudi vzdržujemo pritisk in občutek nujnosti za spremembo. Biti 

moramo previdni, da pritisk ni premočan in ne povzroča nasprotnega učinka, torej ne 

demotivira zaposlenih. 

3.4.7 Usklajevanje dosežkov in ustvarjanje še več sprememb

Vmesne zmage lahko povzročijo tudi ovire, saj povzročajo mišljenje, da je večina trdega dela 

že za nami in da se ni treba več toliko truditi. Pritisk je treba vzdrževati vse do takrat, dokler 

želena sprememba ni v celoti uresničena. Uporabimo povečano kredibilnosti za spremembo 

vseh sistemov, struktur in politik, ki se ne skladajo in ne podpirajo želene spremembe. Prav 

tako je potrebno najemanje, napredovanje in razvijanje ljudi, ki lahko implementirajo vizijo, 

torej dograjevanje obstoječih procesov z novimi projekti, vsebinami in ljudmi.

3.4.8 Sidranje novih pristopov

Po doseženem cilju lahko ugotovimo, da se rezultati ne odražajo v praksi. Izkaže se lahko, da 

novi vedenjski vzorci niso zaživeli v kulturi. Skupne vrednote in prepričanja, ki se ob tem 

oblikujejo, se morajo najprej močno zasidrati v zavest zaposlenih, le-ti morajo imeti dovolj 

časa, da nove vrednote sprejmejo za svoje. Vodstvo mora dodatno komunicirati o teh novih 

vzorcih in vrednotah, ki nastajajo, da jih ljudje prepoznajo in tudi vzamejo za svoje. 
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4 TIPOLOGIJE KULTUR

4.1 Močne in šibke organizacijske kulture

Brodova (2004, 43) navaja, da vzroki za razvrščanje na močne in šibke organizacijske kulture 

izhajajo iz vpliva, ki ga ima eden ali drugi tip kulture na vedenje zaposlenih. Razlikovanje se 

nanaša glede na stopnjo razpršenosti sestavin kulture med člani skupine ali organizacije in 

glede na stopnjo, do katere se člani držijo le-teh. Gre torej za tiste sestavine organizacijske 

kulture, ki jih spremljajo pozitivne ali negativne sankcije. Robbins (v Brod 2004, 43) meni, da 

se za močno kulturo predpostavlja, da v večji meri vpliva na vedenje članov organizacije. V 

močni organizacijski kulturi so pomembne vrednote vključene v miselni vzorec vseh 

zaposlenih, torej splošno sprejete. Čim bolj člani organizacije te pomembne vrednote 

sprejmejo in jim zaupajo, tem močnejša je kultura. Ker jo sprejmejo vsi člani, s tem 

vzpostavlja tudi primerno ozračje za visoko stopnjo kontrole njihovega vedenja. Med člani 

organizacije je namreč doseženo soglasje o tem, za kaj si je v njihovi organizaciji vredno 

prizadevati. Taka soglasnost glede ciljev in namena ustvarja med člani organizacije zaupanje, 

povezanost in lojalnost organizaciji.

4.2 Tipologija po De Cocku

De Cock razlikuje štiri vrste organizacijske kulture (Vilfan v Ivanko 2008, 280):

- Kultura, ki podpira posameznika: v takšni kulturi prihaja do odločitev, predvsem po 

neformalnih poteh. Odločitve, ki so nujne za delovanje organizacije, so podrejene 

odločitvam, ki vplivajo na način dela in življenja posameznikov. Slog vodenja je 

posamičen, poudarjeni so medsebojni odnosi. Ljudje, ki jim družbeno stiki veliko 

pomenijo, se v takih organizacijah odlično počutijo. V organizaciji je malo formalnih 

sestankov. Dejavnost, ki podpirajo delovanje organizacije, niso strukturirane. 

Komunikacija je večinoma ustna in poteka od zgoraj navzdol. Reševanje nasprotij, ki 

izhajajo iz medsebojnih odnosov, ima prednost pred tistimi, ki se nanašajo na delovanje 

organizacije. Skrb za podrejene, posameznike in skupine je zelo izrazita. Organizirane so 

številne dejavnosti ob delu. Novozaposleni težko razumejo to neformalno organiziranost 

in se težko znajdejo v njej. V organizacijah s takšno kulturo obstaja nevarnost, da bo 

postala »klub« in da bo prenehala biti prava organizacija.

- Inovativna, v naloge in delo usmerjena kultura: tu sta značilna decentralizacija in 

delegiranje odgovornosti. V organizaciji velja domneva, da se vsi podrejeni sami od sebe 

trudijo uresničevati organizacijske cilje, zato ni potreben nadzor od zunaj. Nagle 

spremembe povzročajo pri ljudeh strese. Novi projekti si lahko sledijo tako hitro, da 

morajo spremembe zavestno zavreti. Ne glede na to pa ljudje čutijo, da so svobodni in da 

imajo prostor za samouresničevanje in ustvarjalnost. Struktura organizacije je kot mreža.
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Moč leži na stičiščih mreže in temelji na znanju in sposobnostih. Spore gladijo s 

posvetovanji in jih jemljejo kot nauk za prihodnost. Komuniciranje je razvito v vseh 

smereh. Slog vodenja je usmerjenost k cilju. Pri kadrovskem prijemu gre za sinergijo med 

ljudmi in organizacijo. Ker poteka veliko dejavnosti, ki niso povsem nadzorovane, obstaja 

nevarnost, da inovativna organizacijska kultura povzroči kaotično stanje v organizaciji. V 

kulturi spoštovanja pravil gre predvsem za red in sistematično delo, zelo pomembna so 

sporočila in poročila, komunikacija je predvsem pisna.

- Kultura spoštovanja pravil: pri takšni kulturi gre predvsem za hierarhično organizacijsko 

zgradbo, ki skrbi za kontinuiteto organizacije. Centralizacija je prisotna na vseh področjih. 

Treba je spoštovati strogo predpisane postopke, kar prinaša moč in je pomembnejše kot pa 

uresničevanje ciljev organizacije. Za vodje je bistveno, da upoštevajo postopke. Spore 

rešujejo z izdajanjem novih predpisov in navodil. Tudi kadrovska služba varuje zaposlene 

predvsem s predpisi. Ljudje, ki želijo predvsem varnost, se v taki organizaciji dobro 

počutijo. Nevarnost, ki jo organizaciji prinaša kultura pravil, je postopna okostenitev 

organizacije.

- Ciljno usmerjena, informacijska in integrirana kultura: v organizacijah s tovrstno kulturo 

skrbijo predvsem za to, da si postavijo prave cilje in iščejo načine, kako bi jih uresničili. 

Vodje so pomembne osebnosti, ki si skupaj s podrejenimi prizadevajo za najboljše 

izkoristke vseh razpoložljivih virov. Vodje izdajajo navodila, ki usmerjajo k natančno 

določenim ciljem. Slog vodenja pa je usmerjen zlasti k ciljem. Tisti, ki prispevajo k 

uresničevanju ciljev, so nagrajeni. Organizacije z opisano kulturo so najprimernejše za 

ljudi, ki iščejo priznanje in moč. Organizacije s ciljno usmerjeno, informacijsko 

integrirano organizacijsko kulturo lahko postanejo ozke.

4.3 Tipologija po Ansoffu

Ansoffova (v Ivanko in Stare 2007, 102) tipologija organizacijsko kulturo opredeljuje na 

podlagi dveh lastnosti, in sicer ekstravertiranosti – introvertiranosti članov (usmerjenost v 

organizacijo ali v okolje) ter časovne perspektive (usmerjenost v preteklost, sedanjost ali 

prihodnost), ki se povezuje z naklonjenostjo oziroma nenaklonjenostjo spremembam.

V nadaljevanju Ansoff (v Ivanko in Stare 2007, 102103) organizacijsko kulturo deli na pet 

različnih tipov:

- Stabilnega: za takšen tip organizacijske kulture je značilna introvertiranost članov 

organizacije in usmerjenost v preteklost, ki je do neke mere idealizirajo. Imajo velik odpor do 

sprememb in težnjo po ohranjanju obstoječe organizacijske kulture.

- Reaktivnega: tudi ta tip kulture je introvertiran, vendar je usmerjen v sedanjost in so 

pripravljeni na minimalno tveganje pri spremembah. 
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- Anticipativnega: člani organizacije z anticipativno kulturo so lahko intro ali ekstrovertirani. 

Sprejemajo tveganje, vendar le tedaj, ko so popolnoma prepričani v uspeh. Velik pomen 

pripisujejo vnaprejšnjemu načrtovanju.

- Eksploativnega: v eksploativnem tipu so člani usmerjeni navzven in nenehno iščejo 

spremembe. Njihov cilj je s spremembami zmanjšati nepričakovane nevarnosti.

- Ustvarjalnega: za ta tip kulture je značilna ekstrovertiranost članov organizacije in njihova 

usmerjenost v prihodnost, ki jo želijo sami oblikovati oziroma se vsaj pripraviti na prihajajoče 

spremembe.

4.4 Tipologija po Cameronu in Quinnu

Cameron in Quinn (v Tavčar 2006, 4748) sta zasnovala eno novejših razvrstitev kultur. Ta

izhaja iz dveh razsežnosti. Prva sega od prožnosti in samostojnosti do stabilnosti in 

obvladovanja, druga pa od notranjega okolja in integriranja do zunanjega okolja in 

diferenciranja. Razsežnosti določajo štiri tipe kultur, in sicer skupina, adhokracija, hierarhija 

in tržišče.

Tipologija po Cameronu in Quinnu temelji na teoretičnem modelu, imenovanem »The 

Competing Values Framework« (CVF) – model konkurenčnih vrednot, na podlagi katerega 

sta določila štiri tipe organizacijskih kultur. Ta model je hkrati tudi teoretična podlaga 

vprašalniku »The Organizational Culture Assessment« (OCAI) – merilni instrument 

organizacijske kulture.

Poudariti je treba, da gre pri navedenih štirih tipih organizacijskih kultur za idealne tipe, torej 

čiste tipe, ki v praksi ne obstajajo. Praktično je organizacijska kultura vsake posamezne 

organizacije mešanica vseh štirih tipov (Kavčič 2008, 146).
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                    Notranje okolje – integriranje                             Zunanje okolje  diferenciranje

Slika 4: Cameronova in Quinnova razvrstitev kultur (1999)

Vir: Tavčar 2006, 46.

4.5 Tipologija po Dealu in Kennedyju

Dealova in Kennedyjeva tipologija temelji na dveh merilih, in sicer na merilu poslovnega 

tveganja na trgu ter na hitrosti povratnih informacij o uspehih in neuspehih odločitev in 

strategij na trgu. Na tej podlagi sta razvila štiri kulturne tipe (v Ivanko in Stare 2007, 105):

- poslovna kultura (prevladuje v dejavnostih, kjer je tveganje relativno majhno in so 

povratne informacije hitre. Člani so usmerjeni k hitrim odločitvam, timskemu delu in 

nenehnem poudarjanju pripadnosti organizaciji. Med posamezniki ni izrazitega 

razlikovanja. Uspeh je posledica delovne vneme in vztrajnosti, vendar obstaja v takih 

SKUPINA

Organizacija je prijazno delovno okolje, 

kot velika družina, ljudje si delijo dobro in 

zlo. Vodje – menedžerji so mentorji in 

morda očetovske osebnosti. Organizacijo 

povezujeta pripadnost ali tradicija. 

Zavzetost je velika. Organizacija podarja 

dolgoročno koristnost osebnega razvoja 

ljudi, veliko štejeta složnost in vzdušje. 

Merilo uspešnosti sta posluh za odjemalce 

in skrb za ljudi. V organizaciji največ 

veljajo timsko delovanje, sodelovanje in 

soglasje.

ADHOKRACIJA

Organizacija je dinamično, podjetniško in 

ustvarjalno delovno okolje. Sodelavci se 

izpostavljajo tveganju in ga sprejemajo. 

Voditelji so inovatorji, pripravljeni tvegati. 

Organizacijo povezujeta zapisanost 

poskušanju in inoviranju. Šteje biti v prvih 

vrstah. Dolgoročni usmeritvi sta rast in 

pridobivanje novih zmožnosti. Uspešnost je 

osvajanje drugačnih, novih izdelkov in 

storitev. Pomembno je biti vodja za izdelek 

ali storitev. Organizacija spodbuja osebno 

pobudo in samostojnost.

HIERARHIJA

Organizacija je zelo formalizirano in 

strukturirano okolje. Postopki določajo 

delovanje ljudi. Voditelji so ponosni, da so 

dobri in učinkoviti usklajevalci in 

organizatorji. Nadvse pomembno je, da 

organizacija gladko deluje. Povezujejo jo 

formalni predpisi in pravila. Dolgoročna 

usmeritev je stabilnost in uspešnost –

učinkovito, gladko delovanje. Merila 

uspešnosti so zanesljive dobave, 

izpolnjevanje rokov in nizki stroški. Skrb za 

sodelavce obsega varnost zaposlitve in 

napovedljivost.

TRŽIŠČE

Organizacija je naravnana na izide, naloge 

so prve. Ljudje tekmujejo in stremijo k 

ciljem. Voditelji so trdi, zahtevni, 

tekmovalni – opravijo, česar se lotijo. 

Organizacijo povezuje zavzetost za 

zmagovanje. Vsi se zavzemajo, da bi bila 

ugledna in uspešna. Dolgoročno štejeta 

konkurenčno delovanje in doseganje 

merljivih ciljev in smotrov. Uspeh sta tržni 

delež in prodiranje v tržišče. Štejejo 

konkurenčen cene in vodilna vloga na 

tržišču. Organizacija je trdo tekmovalna.

Stabilnost

in 

obvladovanje

Prožnost

in 
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kulturah nevarnost, da povečanje kvantitete dela ni sorazmerno z njegovo kvaliteto, ali pa 

ta celo upade),

- špekulacijska kultura (ali kultura individualistov, ki vključuje veliko stopnjo tveganja in 

hitro pridobivanje povratnih informacij in deluje po sistemu »vse ali nič«. V ospredju je 

hiter zaslužek. Konkurenčnost in kreativnost sta pomembnejša od potrpežljivosti in 

preudarnosti. Skupinska identiteta je zapostavljena na račun želje po individualnem 

prodoru. Ta kultura podpira uveljavitev temperamentnih posameznikov, ne podpira pa 

subjektov, ki investirajo v dolgoročne cilje. Takšna organizacija ne razvije močne 

kohezivne kulture),

- procesna kultura (je kultura, kjer je tveganje majhno in povratne informacije počasna ali 

pa jih ni. Značilna je za administracijo, upravne službe, zavarovalnice, farmacevtska 

podjetja ipd. V ospredju je način opravljanja nalog, ker zaposleni težko ocenijo rezultate 

svojega dela. Odločanje je počasno in natančno. Finančni priliv je majhen, udeleženci pa 

so previdni, malenkostni in prilagodljivi),

- sistemska kultura (v takšni kulturi je tveganje veliko, povratne informacije pa počasne. 

Odločitve se sprejemajo na vrhu, cilji, ki so postavljeni, so dolgoročni. Temeljijo na 

poudarjanju izkušenj, zato v takšni organizaciji ni mogoče hitro napredovati. Vrednote so 

usmerjene v prihodnost in poudarjajo pomen vlaganja vanjo. Tovrstna kultura je značilna 

za investicijsko dejavnost in velike projekte, gradbeništvo, industrijo sistemov ipd.).
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5 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA

Podjetje je leta 1949 ustanovil Hans Liebherr in je danes veriga podjetij z več kot 22.000 

zaposlenimi in ima več kot 60 poslovnih enot na vseh kontinentih. Vsepovsod po svetu jamči 

ime Liebherr za tehnično izpopolnjen namenski izdelek, katerega odlika je trajnost.

Obravnavano podjetje v zaključni projektni nalogi je KP motor in je organizirano kot družba z 

omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Ustanovljeno je bilo leta 1999 v Ljubljani, kjer je tudi 

vpisano v sodni register. Sedež je na Šmartinski cesti 32 v Ljubljani. KP motor je ekskluzivno 

predstavništvo podjetja Liebherr v Sloveniji. Ukvarja se s predstavništvom in prodajo vseh 

zemeljskih gradbenih strojev te znamke, originalnimi nadomestnimi deli ter opravljanjem 

vseh servisnih del. 

Podjetje sodeluje tudi z zunanjimi sodelavci, ki so v pomoč pri opravljanju večjih reparaturnih 

in servisnih del. Podjetje je tržno usmerjeno in teži k nenehnemu napredku ter želi biti vedno 

korak pred konkurenco. V zadnjih letih je podjetju uspelo pridobiti precejšnji delež (35 %) v 

Sloveniji ter je bilo uspešno tudi na drugih področjih poslovanja. Vsi dosežki so rezultat 

dobrega znanja in usposobljenosti vseh sodelavcev ter opreme. Vsi zaposleni se nenehno 

izobražujejo in izpopolnjujejo, tako da so vselej v koraku z novostmi, ki se pojavljajo na 

tržišču. Zadovoljstvo zaposlenih, ugodna izobrazbena struktura in možnost za osebnostni 

razvoj so naloge, ki so zaznamovale delo menedžmenta. Zaposleni in njihova znanja postajajo 

edina nenadomestljiva konkurenčna prednost vsake organizacije in prav tega se zavedajo v 

KP motorju, d. o. o. Ustrezno usposobljeni zaposleni v podjetju predstavljajo glavni vir 

konkurenčne prednosti, saj se lahko s svojim znanjem hitro odzovejo na zahteve trga. Zato so 

povečali sredstva, namenjena izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju.

Poslanstvo podjetja je vsekakor usmerjeno na zadovoljstvo končnih odjemalcev in poudarek 

na optimalni kakovosti, vse za največje zadovoljstvo. V današnjih globalnih procesih je prav 

tako pomembna prilagodljivost organizacije. Njihovi konkurenčni prednosti sta znanje in 

visoko razvita poslovnost.

Temeljni cilj podjetja pa je zadržati in postati pomemben tekmec na slovenskem trgu, biti 

najboljši in najuspešnejši med malimi podjetji v svoji dejavnosti. Osredotočiti in usmeriti želi 

vse napore v slovenskega kupca in njegove potrebe ter želje. Pri svojih kupcih si skušajo 

zagotoviti položaj pretežnega oskrbovalca, ki ga odlikujejo sposobnosti najuspešnejšega 

slednika vodilnim v razvoju v tej dejavnosti. Prav tako podjetje stremi k povečanju rezultatov 

in zagotovitvi socialne varnosti zaposlenih, ki se odraža skozi varnost na delovnem mestu in 

ustreznem nagrajevanju, v okolju, kjer se nahajajo, kot tudi v širši skupnosti
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Slika 5: Organizacijska struktura podjetja

Vir: KP motor

Podjetje se trudi sproti prilagajati tehnološko-razvojnim trendom in vse novosti nemudoma 

posredovati svojim kupcem, pri čemer je potrebno izboljševati prepoznavnost podjetja kot 

blagovne znamke, širiti predstavniško mrežo, kakovostno izvajati storitve ter v največji meri 

ustreči željam kupcev, poglabljati specializacijo in zaposlovati kvaliteten in usposobljen 

kader.

Uspešnost katerekoli organizacije je v glavnem odvisna od smotrnega usklajevanja in 

razvijanja obstoječih virov, kadrovskih, finančnih, tržnih, tehnoloških in drugih, glede na 

postavljene cilje. Vsi navedeni viri so različni in vsak po svoje prispeva k uspehu organizacije 

v skladu s potrebami, možnostmi in posebnostjo dane situacije. Človeški viri obsegajo 

posebno področje dejavnosti, s katero želimo optimizirati človekove zmogljivosti z namenom, 

da bi izpolnili osebne in organizacijske cilje (Možina 1998, 158).
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6 ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE V IZBRANEM PODJETJU

6.1 Potek raziskave in metodologija

V nadaljevanju je opredeljena raziskava organizacijske kulture, ki je bila izvedena s pomočjo 

anketnega vprašalnika OCAI, ki je orodje za oceno organizacijske kulture po Cameronu in 

Quinnu. Namen je bil ugotoviti obstoječo kulturo v organizaciji ter jo primerjati z 

organizacijsko kulturo, ki si jo zaposleni želijo v prihodnosti. 

OCAI (organizational culture assessment instrument) vprašalnik vsebuje šest kategorij 
vprašanj, ki so namenjena ugotavljanju ključnih vidikov organizacijske kulture. Te kategorije 

so naslednje: 

- splošne značilnosti podjetja,

- vodenje organizacije,

- menedžment zaposlenih,

- dejavniki organizacijske povezanosti, »lepilo organizacije«,

- strateški poudarki,

- kriteriji uspeha.

Na vsako od teh vprašanj so predvideni štirje odgovori, ki tipično izražajo posameznega od 

štirih tipov organizacije, in sicer trditve pod črko A opisujejo kulturo klana, trditve pod črko 

B opisujejo kulturo adhoc, trditve pod črko C opisujejo kulturo trga in trditve pod črko D 

opisujejo kulturo hierarhije.

Anketiranci so pri vsakem vprašanju med štiri odgovore porazdelili 100 točk, glede na to, 

koliko opis ustreza razmeram v ocenjevanem podjetju. Tako sem dobila za vsak tip 

organizacije šest delnih ocen. Izračun povprečij za vsak tip potem pokaže stopnjo prisotnosti 

posameznega tipa v izbranem ocenjevanem podjetju. Takšen postopek velja za oceno 

obstoječe in oceno želene strukture organizacijske kulture.

Anketa je bila izvedena julija 2011. Pomoč pri izvedbi sta mi nudila tudi vodstvo ter 

sodelavka v glavni pisarni, ki je ostale sodelavce prosila za sodelovanje. Večina vprašalnikov 

je bila izpolnjena na sedežu podjetja, ostali prek elektronske pošte.

Vprašalniku OCAI so dodana tri vprašanja, in sicer spol, starost ter lokacija dela, to pa 

predvsem zato, da lahko povezujem in ugotavljam razlike med razumevanjem obstoječe 

kulture glede na navedeno.
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6.2 Pregled kulture podjetja

Pri analizi vprašalnikov sem najprej seštela vsoto vseh točk za trditev A po vseh šestih 

vprašanjih za obstoječo kulturo. Povprečje sem ugotovila tako, da sem dobljeno vsoto delila s

šest. Enako sem storila za odgovore pod B, C in D. Enako postopek dela sem uporabila za 

sedanjo, obstoječo kulturo kot za kulturo, ki si jo zaposleni želijo v prihodnosti. Vse 

povprečne vrednosti trditev A, B, C in D (posebej za sedanjost in prihodnost) sem seštela ter 

dobljeno vsoto povprečij delila s številom vprašalnikov, ki sem jih vključila v analizo. Končni 

rezultati analize so povprečna vrednost za posamezne trditve in njihova grafična predstavitev.

Preglednica 1: Seštevek povprečij alternativ A, B, C in D za sedanjost in prihodnost

KULTURA A - klan B - adhoc C - trg D - hierarhija

Sedanjost 97,5 99,17 215,83 186,67

Prihodnost 226,67 113,33 110,83 149,17

Preglednica 2: Sedanja in prihodnja kultura v povprečju po podatkih iz vprašalnika

KULTURA A - klan B - adhoc C - trg D - hierarhija

Sedanjost  povprečje 16,25 16,53 35,97 31,11

Prihodnost 
povprečje

37,78 18,89 18,47 24,86

Razlika v vrednosti 21,53 2,36 17,5 6,25

Preglednica 2 nam kaže, da v podjetju prevladuje kultura trga. Anketiranci so trditvam pod 

črko C namenili 36 točk. Naslednji tip kulture, ki prevladuje v podjetju, je kultura hierarhije. 

Ti dve kulturi sta si po številu ocenjenih točk zelo blizu, razlika je v približno 5 točkah. 

Naslednji dve kulturi sta pa kultura adhoc ter kultura klana, ki zaostajata za prvima dvema za 

približno 20 točk. Razlika med dvema kulturama na eni strani in dvema na drugi je velika in 

jasno kaže, kateri dve kulturi trenutno prevladujeta v podjetju.

V nadaljevanju vidimo, da so za prihodnost anketiranci namenili največ točk kulturi pod 

točko A, torej kulturi klana. Naslednja je kultura hierarhije, ki so ji zaposleni namenili 13 točk 

manj. Kulturi, ki so jim zaposleni namenili najmanj točk, pa sta kultura trga in kultura adhoc, 

ki sta dosegli skoraj enako povprečje z minimalno razliko.

Zaposleni z obstoječo kulturo v podjetju, torej kulturo trga, niso najbolj zadovoljni, to se kaže 

v razliki 17,5 točke med obstoječo kulturo in kulturo, ki bi si jo zaposleni želeli v prihodnosti. 

Najbolje pa je izraženo nezadovoljstvo, ki se nanaša na pomanjkanje kulture klana, in sicer v 
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razliki med obstoječo kulturo in kulturo v prihodnosti za 22 točk. Tukaj so odstopanja od 

trenutnega rezultata v primerjavi z želenim rezultatom največja. Prav tako bi si zaposleni 

želeli manjšo prisotnost trenutne kulture trga v prihodnosti. V tem primeru gre za razliko 17,5 

točke, ki kaže dodatno nezaupanje in nezadovoljstvo obstoječi kulturi, torej kulturi trga. S 

prisotnostjo kulture hierarhije in kulture adhoc so zadovoljni sedaj ter si želijo takšne tudi v 

prihodnosti, saj nam na to kaže odmik razlike povprečja za sedanjost in prihodnost, in sicer za 

kulturo adhoc 2,36 točke ter za kulturo hierarhije 6,25 točke. Kulturi sta si precej

enakovredni.
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Slika 6: Primerjava profilov sedanje in želene organizacijske kulture

Grafični prikaz rezultatov vprašalnikov nam jasno kaže, da sta sedanji kulturi, ki prevladujeta 

v podjetju, kultura trga in kultura hierarhije. Organizacijo zaposleni doživljajo kot 

organizacijo, ki je usmerjena k doseganju zastavljenih ciljev, rezultatom ter tekmovalnosti in 

tega si v prihodnosti želijo manj. Zaposleni takšne kulture ne podpirajo v celoti ter si v 

prihodnosti želijo kulture klana, kjer je poudarek predvsem na zaposlenih in timskem delu, 

predanosti podjetju, ter mentorska vloga vodilnih. 

Prav tako ima podjetje jasne strukture in sistem kontrole ter formalnih pravil, ki določajo, kaj 

in kako morajo zaposlenih delati, vendar jih to ne moti, saj si takšne kulture želijo tudi v 

prihodnosti. 

Zaposleni so najmanj nagnjeni h kulturi adhoc, kar nam kaže, da si zaposleni ne želijo v 

tolikšni meri dinamičnosti, tveganja ter ustvarjanja novih izzivov. Rezultati za sedanjosti in 

prihodnost so si precej enakovredni, vendar zaposleni vseeno kažejo več zanimanja za takšno 

kulturo organizacije v prihodnosti.
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Pri teh rezultatih je treba poudariti, da gre za povprečja, kar pa ne pomeni, da si kulturo klana 

želijo vsi zaposleni v podjetju oziroma da bi ta bila dobra za njih. Gre za posameznike, ki so 

si po izkušnjah, izobrazbi, sposobnostih ter ostalih dejavnikih različni in tako tudi različno 

dojemajo organizacijsko kulturo.

V nadaljevanju bom predstavila skladnost organizacijske kulture, kjer je pomembno, ali 

različni vidiki organizacijske kulture (splošne karakteristike podjetja, stil vodenja, način 

ravnanja z zaposlenimi, kriteriji uspeha) poudarjajo enak tip organizacijske kulture. Rezultati 

raziskave so predstavljeni za vsak posamezni sklop.
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Slika 7: Profil povprečij alternativ za A, B, C in D glede na posamezen sklop za 

sedanjost

Rezultati kažejo, da so zaposleni glede na splošne karakteristike podjetja dali največ točk za 

sedanjost trditvam C (glej sliko 7), ki opisujejo kulturo trga. Menijo, da so v podjetju

pomembni predvsem rezultati. Glavni cilj je, da so naloge narejene, spodbuja se tekmovalnost 

ter stremenje k dosežkom. V prihodnosti si želijo predvsem bolj prijazne organizacije, kjer si 

člani med seboj pomagajo in sodelujejo.

V naslednjem sklopu vprašanj, ki opredeljuje stile vodenja, so prav tako največ točk namenili 

trditvam pod črko C, kar sovpada z rezultati obstoječe kulture v podjetju. V organizaciji 

vodstvo ceni predvsem doseganje zastavljenih ciljev ter prevlado na trgu. Zaposleni pa si 

želijo v največji meri kulture hierarhije, ki so ji namenili 32,5 točke, in kulture klana, ki so ji 

dodelili 28,3 točke (glej preglednico 2). Zaposleni si želijo stil vodenja, ki koordinira, 

organizira in omogoča tekoč potek dela. Od vodilnih v podjetju pričakujejo več mentorstva in 

svetovanja pri svojem delu.
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Tretjem sklopu vprašanj, sistemu ravnanja z zaposlenimi, so namenili približno 40 točk 

trditvam pod črko C. Zaposleni takšen način ravnanja z njimi ne podpirajo in si v prihodnosti 

želijo več poudarka na medosebnih odnosih, timskem delu in predvsem na sodelovanju med 

vodjo in zaposlenimi, saj so za prihodnost največ točk namenili trditvam pod opcijo A, kar 

pomeni, da si želijo kulture klana. Razlika med želenim in sedanjim stanjem je precejšnja, in 

sicer za 35 točk (glej sliko 7 in sliko 8).
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Slika 8: Profil povprečij alternativ za A, B, C in D glede na posamezen sklop za 

prihodnost

Rezultati kažejo, da so zaposleni za sedanjost glede na vse sklope v povprečju največ točk 

namenili 4. sklopu, torej dejavniku »lepilo organizacije«, trditvam pod črko D, in sicer 47,5 

točke. Menijo, da organizacijo držijo skupaj predvsem formalna pravila in politika podjetja. 

Po pričakovanjih si želijo več medsebojnega zaupanja in predanosti organizaciji, kulturi 

klana, ki so ji v prihodnosti namenili 45,8 točke (glej preglednico 2).

Pri naslednjem sklopu strateški poudarki so zaposleni mnenja, da sta tekmovalnost in 

doseganje rezultatov najbolj izražena. Kulturi trga so v tem primeru namenili 40 točk. V 

prihodnosti so enako število točk namenili kulturi klana, kar kaže na to, da si želijo več 

razvoja zaposlenih ter zaupanja, odprtosti in sodelovanja. Ostali tipi kultur so približno enako 

zastopani, kar kaže na zadovoljstvo z obstoječim stanjem in strinjanjem s tem stanjem v 

prihodnosti.

Glede na definiranje kriterija uspeha so si zaposleni najbolj enotni, tu je najmanj neskladij 

med sedanjim in želenim stanjem. Zaposleni so ocenili, da sta kultura trga in hierarhije 

enakovredni, saj sta obema namenili enako število točk, in sicer 32,5 točke. Za organizacijo je 
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po mnenju zaposlenih uspeh zmaga na trgu ter izločitev svojih konkurentov, prav tako pa so

pomembni uspešnost in učinkovitost podjetja, predvsem zanesljiva dobava, neprestano 

planiranje in nizki stroški proizvodnje. V prihodnosti si želijo prisotnosti teh kulture v 

približno enaki meri, s tem da so vključili še kulturo klana, ki so ji namenili enako število 

točk kot kulturi trga, 25,8 točke (glej preglednico 2), kar kaže na strinjanje sedanjih kriterijev 

uspeha, vendar si poleg tega želijo še vključitev neprestanega izobraževanja zaposlenih, 

uvajanja timskega dela ter doseganje predanosti zaposlenih. Menijo, da je podjetje uspešno, če 

skrbi za svoje zaposlene.

V povprečju je organizacijska kultura izbranega podjetja glede na posamezne sklope 

razmeroma skladna z osnovnim tipom organizacijske kulture. Razlikuje se za obstoječe stanje 

pri sklopu »lepilo organizacije«, kjer je zastopana kultura hierarhije, kar je v nasprotju z 

ugotovljenim osnovnim tipom kulture podjetja, torej kulturo trga. Odstopanja so vidna tudi za 

želeno stanje v sklopu stila vodenja in kriteriji uspeha, kjer prevladuje kultura hierarhije, 

zatem pa sledi kultura klana, ki je za zaposlene najbolj pomembna in zaželena.

Preglednica 3: Povprečje alternativ A, B, C, D glede na posamezen sklop za sedanjost in 

prihodnost

Sklop/Tip org. kulture
Sedanjost               Prihodnost

A B C D A B C D

Splošne karakteristike podjetja 16,7 18,3 37,5 27,5 36,7 23,3 21,7 18,3

Stil vodenja 18,3 11,7 45,8 25,8 28,3 20,8 18,3 32,5

Sistem ravnanja z zaposlenimi 15 14,2 40,8 30 50 18,3 10 21,7

Lepilo organizacije 16,7 15 19,2 47,5 45,8 15,8 17,5 20,8

Strateški poudarki 13,3 22,5 40 23,3 40 16,7 17,5 25,8

Kriteriji uspeha 17,5 17,5 32,5 32,5 25,8 18,3 25,8 30

Kulturo sem analizirala tudi na podlagi nekaterih demografskih dejavnikov, ki so prav tako 

bili vključeni v vprašalnik. Zanimiva je primerjava odgovorov glede na spol anketirancev. 

Rezultati se po spolu razlikujejo predvsem pri ocenah za želeno stanje. Ženske so v povprečju 

ocenile, da si najbolj želijo kulture klana, kar sem pričakovala. Presenetljivo je, da so za ostale 

kulture namenile enako število točk, kar pomeni, da je najpomembnejša za njih kultura klana, 

ostale kulture se jim zdijo manj pomembne in predvsem enakovredne. Največja razlika se 

kaže za obstoječo kulturo trga, ki so ji zaposlene namenile 40 točk, kar sovpada s splošno 

ugotovljeno kulturo, vendar tej kulturi v prihodnosti namenijo približno 22 točk manj, kar 

kaže precejšnje nezadovoljstvo s tovrstno kulturo pri ženskem spolu. Moški so pri oceni 

obstoječega stanja kulture največ točk namenili kulturi hierarhije in ta rezultat ne sovpada z 

oceno splošno ugotovljene kulture. Tukaj je najbolj izraženo dojemanje obstoječe 

organizacijske kulture glede na spol. Eni in drugi so si enotni v mnenju za želeno kulturo, in 
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sicer kulturo klana, kar kaže število točk  z moške strani približno 34 točk in ženske strani 

45 točk. Vidna razlika nas opozori, da si ženske v prihodnosti močneje želijo kulture klana 

(glej preglednico 4).

Preglednica 4: Seštevek povprečij za A, B, C, D za sedanjost in prihodnost glede na spol

Sedanjost Prihodnost

A B C D A B C D

Moški

povprečje
14,79 16,88 33,96 34,17 34,17 19,17 18,54 28,13

Ženske

povprečje
19,16 15,83 40 25 45 18,33 18,33 18,33

V nadaljevanju bom predstavila analizo anketirancev glede na starost zaposlenih. Iz 

preglednice 5 je razvidno, da si obe kategoriji ne želita kulture, ki sovpada s splošnimi 

ugotovitvami. Pri tem je zanimivo, da si mlajši, tisti, ki so stari do 35 let, bolj želijo kulture 

klana v prihodnosti, saj so ji namenili za 11,66 točke več kot starejši zaposleni. Starejši 

zaposleni, nad 35 let, pa si v prihodnosti želijo kulture hierarhije, tej so namenili približno 13 

točk več kot mlajši zaposleni. Starejši se bolj zavzemajo za kulturo, pri kateri so bolj v 

ospredju formalna pravila, nizka stopnja tveganja ter učinkovitost z nizkimi stroški. 

Predvidevam, da so starejši iz preteklosti bolj navajeni na hierarhično kulturo, zato se ob 

takšni kulturi počutijo bolj stabilne. Najbolj enotni so si zaposleni pri oceni obstoječe kulture, 

kulture trga, ki so ji namenili skoraj enako število točk (glej preglednico 5), kar nam pove, da 

je v tem primeru za oceno kulture in njeno prepoznavnost razlika v letih nepomembna. Ocena 

obstoječe kulture sovpada s splošno ugotovitvijo in kaže na precejšnjo enotnost zaposlenih v 

tem primeru.

Preglednica 5: Seštevek povprečij A, B, C, D za sedanjost in prihodnost glede na starost

Sedanjost Prihodnost

A B C D A B C D

Do 35 let

povprečje
15,42 17,92 36,04 30,83 41,66 21,25 16,88 20,21

Nad 35 let

povprečje
17,91 13,75 35,83 31,6 30 14,17 21,66 34,16

Kot zadnji demografski podatek, ki sem ga vključila v vprašalnik, bom navedla lokacijo dela,

saj me je zanimalo, ali se bodo rezultati anketirancev, ki so zaposleni v pisarni, razlikovali od 
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tistih, ki so večinoma zunaj pisarne. Rezultati kažejo, da so zaposleni pri teh ocenah kulture 

najbolj enotni. Pri oceni obstoječe kulture sta obe vključeni skupini zaposlenih največ točk 

namenili kulturi trga, sledi ji kultura hierarhije, kar sovpada z rezultatom splošnih ugotovitev 

kulture podjetja. Prav tako so enotni pri oceni želene kulture, tukaj so na prvo mesto uvrstili 

kulturo klana, sledi ji kultura hierarhije. Zanimiva je razlika pri obstoječi kulturi, ki so ji 

zaposleni na terenu namenili približno 4 točke več kot tisti, ki so zaposleni v pisarni. 

Predvidevam, da tisti, ki so pretežno na terenu in v stiku s strankami, čutijo večji pritisk 

realizacije in posledično uspeha na trgu.

Preglednica 6: Seštevek povprečij A, B, C, D za sedanjost in prihodnost glede na 

lokacijo dela

Sedanjost Prihodnost

A B C D A B C D

Teren

povprečje
14,7 17,5 38,75 30 36,67 22,5 17,5 23,3

Pisarna

povprečje
17,29 16,04 34,58 31,67 38,3 17,08 18,96 25,63

6.3 Ugotovitve in predlogi

Po rezultatih analize vprašalnikov sem ugotovila, da je v izbranem podjetju prisotna kultura 

trga, vendar si tovrstne kulture zaposleni ne želijo v prihodnosti v tolikšni meri. Zaposleni si v 

prihodnosti želijo več kulture klana. Rezultat analize seveda ne pomeni, da je obstoječa 

kultura popolnoma napačna za vse sodelavce, vendar si velika večina zaposlenih želi v 

prihodnosti upoštevanja in vključevanja značilnosti kulture klana. Če za primerjavo 

pogledamo obstoječo kulturo trga, lahko vidimo, da je za uspešnost na trgu največ prinesla 

prav ta organizacijska miselnost, saj je organizacija v zadnjih letih uspela pridobiti precejšen 

tržni delež (35 %), kar seveda kaže na velik uspeh in potencial. Kljub temu je poleg 

uspešnosti na zunanjem trgu pomembna uspešnost in učinkovitost delovanja znotraj

organizacije. Podjetju predlagam, da v prihodnje več pozornosti nameni splošnim 

karakteristikam podjetja, sistemu ravnanja z zaposlenimi, »lepilu« organizacije ter strateškim 

poudarkom. Pri vseh navedenih sklopih je največji poudarek na kulturi klana, ki podpira 

organizacijo, ki je prijazna osebju, temelji naj na medsebojnem zaupanju. Vodstvo v podjetju 

naj bo bolj nagnjeno k mentorstvu, podpira naj timsko delo in sodelovanje ter spodbuja 

pripadnost zaposlenih. Prav tako naj vodstvo organizacije skrbi za nenehen razvoj zaposlenih. 

Odnosi naj temeljijo na odprtosti, zaupanju in sodelovanju.

V podjetju ni treba uvajati drastičnih kulturnih sprememb, ker želene kulture ni mogoče

ustvariti kar takoj. Oblikovanje in vzdrževanje kulture je proces, ki se oblikuje skozi čas. 
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Predvsem pa upravljanje kulture zahteva načrten in celosten sistem, ki usmerja v želeno smer 

ter spodbudno deluje tako na posameznika kot na celotno organizacijo. Potrebna je sama 

motiviranosti za uvajanje sprememb in dovzetnost zanje, pripravljenost na izboljšanje 

medsebojnih odnosov in predvsem pozitiven odnos do uvajalcev sprememb. Vendar so 

izboljšave možne in dobrodošle. 

V organizaciji po oceni zaposlenih cenijo predvsem rezultate, doseganje visokih ciljev in 

tekmovalnost. Zaposleni pa si v prihodnosti želijo bolj mentorsko naravnane vodje ter 

zaposlenim prijazno organizacijo. Tu bi predlagala zaposlenim, naj vodstvu dajo vedeti, da si 

njihovega mentorstva želijo in da potrebujejo nasvete pri delu, ki ga opravljajo. Vodstvu 

podjetja pa predlagam, da naj bo čim bolj pogosto na voljo zaposlenim, prav tako naj 

spodbujajo medsebojno pomoč med zaposlenimi ter sproti rešujejo konflikte in spore med 

zaposlenimi. Zaposlenim naj ponudijo dovolj možnosti za odkrit in nemoten pogovor ter 

omogočijo možnost pravočasnega poročanja o morebitnih težavah pri delu, spodbujajo naj 

redno podajanje idej, zamisli. Aktiven, odprt in sproščen dialog naj vodilni uvedejo kot 

pravilo. Prav tako so zaposleni pri stilu ravnanja z zaposlenimi ocenili, da želijo več 

sodelovanja na relaciji vodja  zaposleni. Tukaj lahko vodilni načrtovanje del in nalog 

posameznika izvajajo v dogovoru in ob doseženem soglasju z zaposlenim, prav tako lahko 

uvedejo aktivno sodelovanje zaposlenih pri odločitvah, ki so vezane na posameznika, njegovo 

delovno mesto in njegov oddelek.

Ob upoštevanju navedenih predlogov in spodbud lahko izboljšamo organizacijsko kulturo. 

Vsako uvajanje kulturnih sprememb potrebuje trdno, dosledno in vztrajno vodenje. Prav tako 

pa ni sprememb, če ni sprememb vedenja udeležencev organizacije, najprej vodilnih in nato 

vseh ostalih. Upoštevati je potrebno tudi, da je uvajanje sprememb kulture zelo kompleksen 

proces in rezultati nove kulture ne bodo vidni v kratkem času.
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7 SKLEP

Dandanes vlada na globalnem trgu vse večja konkurenca. Udeleženci trga se vsak na svoj 

način trudijo ostati na trgu. Organizacije imajo različne možnosti, da izoblikujejo svojo 

konkurenčno prednost, in le od njih samih je odvisno, na podlagi česa jo bodo gradili. 

Organizacije, ki so uspešne, sledijo najnovejšim trendom in znajo prisluhniti svojim strankam 

in njihovim zahtevam. Zavedajo se, da s tem načinom delovanja prispevajo k večji uspešnosti 

in bolj kakovostnemu opravljanju storitev. 

Prav tako pa je pomembno zavedanje o pomembnosti človeških virov, svojih zaposlenih, ki 

predstavljajo zalogo znanja, ki je potrebno za uspešno delovanje in konkurenčnost na trgu. Za 

organizacije je pomembno, da zaposlujejo ustvarjalne posameznike z različnimi znanji in 

idejami, vrednotami, sposobnostmi ter skupaj ustvarjajo dodano vrednost, ekonomsko 

uspešnost in učinkovitost. Za usmerjanje in vključevanje posameznikov v skupino ter njeno 

skupno delovanje pa potrebujemo kredibilne posameznike, vodje, ki se morajo zavedati 

odločujoče pomembnosti svojih sposobnosti in veščin, potrebnih za zagotovitev 

organizacijskega razvoja. Vodje morajo biti ljudje, ki znajo komunicirati ter motivirati in 

nenazadnje voditi zaposlene. Predvsem morajo imeti sposobnost razumevanja pričakovanj 

zaposlenih, stališč in občutkov zaposlenih. Na drugi strani pa morajo zaposleni znati izražati 

svoja mnenja, želje, pričakovanja, saj s svojim vedenjem vlivajo na organizacijo. 

Takšna miselna naravnanost in celovito delovanje nas pripelje do organizacijske kulture, ki je 

skupek vseh udeležencev, njihovega vedenja, znanja in izkušenj, prav tako pa medsebojnih 

razmerij, komuniciranja in čustvenega ozračja organizacije.

Organizacijska kultura, ki prispeva k uspešnosti in učinkovitosti organizacije, mora na eni 

strani ustrezati organizaciji kot celoti in hkrati na drugi strani omogočati udeležencem, da 

razvijajo svoja individualna hotenja, ki so potrebna za uresničitev njihovih lastnih ciljev. Na 

organizacijsko kulturo lahko gledamo tudi kot na mehanizem za doseganje uspešnosti in 

konkurenčnosti.

Organizacija in posledično organizacijska kultura sta uspešni, kolikor so uspešni posamezniki 

v njej. Zato se v organizacijah morajo zavedati vrednosti svojih zaposlenih. Spoznati morajo,

kaj je všeč njihovim zaposlenim, ter jim zagotoviti vključevanje v strategijo organizacije. 

Zaposleni, ki čutijo večjo pripadnost podjetju, prispevajo h kakovostnejšim storitvam 

podjetja, s tem prispevajo tudi k povečanju konkurenčne prednosti organizacije ter 

izboljšujejo položaj na trgu.

Vsekakor gre za aktivnost, za katero je potreben dolgoročen in sistematičen pristop in pri 

katerih rezultatov ni mogoče pričakovati čez noč.
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PRILOGE

Priloga 1 Vprašalnik OCAI



Priloga 1

VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Pozdravljeni, 

Sem študentka Fakultete za Management Koper. V dogovoru z vodstvom podjetja opravljam 

analizo Organizacijske kulture v podjetju KP MOTOR, d. o. o. Prosila bi vas, da izpolnite 

vprašalnik in mi s tem omogočite čim bolj natančno raziskavo.

Vprašalnik, ki je pred vami, je delo dveh avtorjev, Camerona in Quinna, in se imenuje OCAI 

(Organizational Culture Assessment Instrument) – merilni instrument organizacijske kulture. 

Namen vprašalnika je postaviti diagnozo organizacijske kulture v podjetju – KP Motor, d. o.

o. Rezultati bodo pokazali tako sedanje kot prihodnje/želeno stanje organizacijske kulture.

Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov različnih dimenzij, s katerimi opredeljujemo 

organizacijsko kulturo. Vsak od šestih sklopov ima po štiri trditve, ki so označene s črkami A, 

B, C in D. Stolpec »sedaj« se nanaša na trenutno, sedanje stanje, ki ga zaznavate, stolpec 

»prihodnje stanje« pa se nanaša na vaše želeno stanje – stanje, ki ga želite zaznavati v 

prihodnosti. 

Med te štiri trditve v vsakem sklopu poljubno razdelite 100 točk glede na to, koliko 

posamezna trditev ustreza opisu vaše organizacije.

Npr. če pri 1. vprašanju trditev A najbolj ustreza opisu vaše organizacije, trditvi B in C sta 

zelo blizu opisu vaše organizacije ter trditev D skoraj ni podobna opisu vaše organizacije, 

boste npr. dali A 55 točk, B in C vsaki po 20 točk in D 5 točk.

Pri tem bodite pozorni, da bo seštevek vedno 100 točk.

Sodelovanje v anketi je anonimno.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.

      
Vesna Dobrijević
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VPRAŠALNIK

1. SKLOP: Splošne karakteristike podjetja Sedaj Prihodnost
A Podjetje je zelo prijazno osebju. Vsi 

zaposleni smo kot ena velika družina. Med
seboj si pomagamo in zaupamo.

B Podjetje je zelo dinamično in podjetno. 
Zaposleni smo pripravljeni zelo veliko tvegati.

C V podjetju so pomembni predvsem 
rezultati. Glavni cilj je, da so naloge narejene. 
Ljudje smo med sabo zelo tekmovalni in 
stremimo predvsem k dosežkom.

D Podjetje ima zelo izoblikovan hierarhični 
in kontrolni sistem. Formalna pravila so tista, 
ki določajo, kaj in kako morajo zaposleni 
delati.

SKUPAJ 100 100
Vir: Cameron in Quin 2006, 2528.

2. SKLOP: Stili vodenja Sedaj Prihodnost
A Vodstvo v podjetju je nagnjeno k 

mentorstvu in svetovanju zaposlenim pri delu.
B Vodstvo ceni predvsem podjetništvo, 

inovativnost in pripravljenost za tveganje.
C Vodstvo je izrazito usmerjeno v rezultate, 

ki prispevajo k ciljem podjetja, ki se lahko 
dosežejo na zelo agresiven način.

D Vodstvo je nagnjeno h koordiniranju, 
organiziranju in tekočem poteku delu.

SKUPAJ 100 100
Vir: Cameron in Quin 2006, 2528.

3. SKLOP: Sistem ravnanja z zaposlenimi Sedaj Prihodnost
A Stil vodenja podpira timsko delo, 

sodelovanje in doseganje soglasja med 
zaposlenimi in vodjo.

B Menedžerji podpirajo tveganje, 
inovativnost, izvirnost in dopuščajo svobodno 
razmišljanje.

C Menedžerji podpirajo tekmovalnost med 
zaposlenimi in od njih pričakujejo doseganje 
visokih ciljev.

D Menedžerji stremijo predvsem k odnosu 
brez konfliktov, k stalnosti zaposlitve, 
prilagodljivosti in so zadovoljni z obstoječim.

SKUPAJ 100 100
Vir: Cameron in Quin 2006, 2528.
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4. SKLOP: »Lepilo organizacije« Sedaj Prihodnost
A Kar organizacijo drži skupaj je zvestoba in 

medsebojno zaupanje. Zaposleni so zelo predani 
organizaciji.

B Kar organizacijo drži skupaj, je inovativnost in 
nenehen napredek. Poudarek je predvsem »živeti na 
robu«.

C Kar organizacijo drži skupaj, so pretekli dosežki in 
doseženi zastavljeni cilji. Zaposleni so zelo agresivni in 
skušajo doseči rezultate na vsak način.

D Kar organizacijo drži skupaj, so predvsem formalna 
pravila in politika podjetja. V organizaciji se izogibajo 
nepredvidljivim stvarem.

SKUPAJ 100 100
Vir: Cameron in Quin 2006, 2528.

5. SKLOP: Strateški poudarki Sedaj Prihod
nost

A Za organizacijo je pomemben predvsem razvoj 
zaposlenih. Zaupanje, odprtost in sodelovanje so tisto, 
kar v organizaciji cenijo.

B Organizacijo zanima predvsem pridobivanje 
novih virov in ustvarjanje novih izzivov. Poskušajo 
vedno nekaj novega in nove priložnosti so tiste, ki so 
najbolj cenjene.

C Organizacija ceni tekmovalnost in dosežene 
rezultate. Doseganje ciljev in uspeh na trgu je tisto, 
kar je najbolj cenjeno.

D Organizacija želi predvsem stabilnost. 
Učinkovitost, kontrola in izogibanje nepredvidljivim 
stvarem je tisto, čemur sledijo.

SKUPAJ 100 100
Vir: Cameron in Quin 2006, 2528.

6. SKLOP: Kriteriji uspeha Sedaj Prihodno
st

A Za podjetje pomeni uspeh že samo neprestano 
izobraževanje zaposlenih, uvaja timsko delo in 
skuša dosegati predanost zaposlenih. Podjetje je 
uspešno, če skrbi za svoje zaposlene.

B Za organizacijo pomeni uspeh, če na trgu 
ponuja vedno in unikatne proizvode, da pride z 
njimi na trg med prvimi in neprestano inovira.

C Za organizacijo pomeni uspeh zmaga na trgu in 
izločitev svojih konkurentov. Biti vodilno podjetje 
na trgu je ključ do uspeha.

D Organizacija je uspešna, če je učinkovita. 
Predvsem so pomembni zanesljiva dobava, 
neprestano planiranje in nizki stroški proizvodnje.

SKUPAJ 100 100
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Vir: Cameron in Quin 2006, 2528.

Naslednja vprašanja obkroži:

1. Spol:

a. Ž
b. M

2. Starost:

a. 2535
b. 3645
c. več kot 45

3. Delam:

a. v pisarni
b. na terenu


