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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava področje kakovosti poslovanja, ki je za podjetja zelo pomembno, 

saj omogoča dolgoročno uspešnost podjetja in konkurenčno prednost. Zavedamo se, da lahko 

kakovost poslovanja dosegamo na več načinov, zato je namen diplomske naloge analizirati tri 

načine, s katerimi lahko podjetje uspešno dosega kakovostno poslovanje. Z opravljeno analizo 

uveljavljenih organizacijskih konceptov, analizo sestavin kakovosti poslovanja in analizo 

SPIN v izbranem podjetju smo pridobili rezultate o tem, kako so ti načini uspešni v konkretni 

organizaciji v praksi. Ugotovili smo, da obravnavani načini zelo pozitivno vplivajo na 

kakovost poslovanja, vendar le v primeru, ko jih podjetje uveljavi in upošteva v svojem 

vsakodnevnem poslovanju. Eden izmed ključnih dejavnikov pri optimalnem doseganju 

kakovosti poslovanja je tudi sodelovanje in trud zaposlenih in ne samo vodstva. 

Ključne besede: kakovost poslovanja, vizija, poslanstvo, vrednote, smotri, kultura, filozofija, 

etika, uspeh in ugled, analiza SPIN. 

SUMMARY 

The thesis addresses the quality of operations, which is of outmost importance for the 

companies because it enables long-term business success and competitive advantage. We 

recognize that the quality business can be achieved in several ways, so the aim of the thesis is 

to analyze three methods with which the company can successfully reach the quality of 

operations. With the analysis of the established organizational concepts, the components of 

quality business, and the SPIN analysis in the chosen company, we obtained the results about 

the successfulness of these methods in the specific company in practice. We determined that 

the methods used have a very positive impact on the quality of operations, but only in case 

where the company applies and takes them into account in their daily operations. One of the 

key factors in achieving optimal quality operations is also the cooperation and efforts of the 

employees, not just the management. 

Keywords: quality business, vision, mission, value, aims, culture, philosophy, ethics, success 

and reputation, SPIN analysis. 

UDK: 005.336.3:303.433.2(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

»Živimo v dinamičnem poslovnem okolju, v obdobju hitrega razvoja, nenehnih sprememb in 

globalnega preseganja ponudbe nad povpraševanjem. Nenehno izboljševanje na vseh 

področjih poslovanja in nenehno povečevanje zadovoljstva kupcev ter zaposlenih sta danes 

ključnega pomena za obstoj in razvoj podjetja. Izkušnje uspešnih podjetij potrjujejo, da le 

nenehno izboljševanje kakovosti na vseh področjih omogoča dolgoročno stabilen tržni 

položaj. Kakovost je postala eno od najpomembnejših meril za razlikovanje podjetij in 

pogosto razlog za izstop iz konkurenčnega boja.« (Štirn 2003) 

Splošno veljavna definicija o kakovosti za zdaj še ne obstaja. Kakovost je zelo širok pojem, ki 

zajema različne dejavnosti. V literaturi najdemo veliko različnih definicij, ki opredeljujejo 

pojem kakovosti. Eno izmed najbolj uveljavljenih definicij o kakovosti v praksi definira 

standard ISO 9000: Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar: »Kakovost je stopnja, v 

kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve.« (Potkonjak b. l.) 

Kakovost poslovanja je za organizacije zelo pomembna, saj omogoča dolgoročno uspešnost 

podjetja in konkurenčno prednost. Živimo namreč v času, ko se moramo prilagajati nenehnim 

spremembam, sprejemati nove izzive in iskati drugačne poti, da bi našli svoje mesto na že 

prenasičenem trgu, ob tem pa pogosto pozabimo na osnovno dejstvo, zakaj sploh obstajamo, 

kaj v prihodnosti želimo doseči, katere vrednote bomo na tej poti upoštevali in kakšni so naši 

smotri oziroma temeljni cilji, ki bodo usmerjali in vodili podjetje ter zaposlene pri poslovanju. 

Najuspešnejša so tista podjetja, ki uresničujejo kakovost na vseh področjih, torej od samega 

izdelka ali storitve, kakovostne ponudbe, urejenega delovnega okolja, do zadovoljstva 

lastnikov, zaposlenih, kupcev ter ostalih udeležencev v okolju.  

Po mnenju mnogih avtorjev in strokovnjakov na tem področju predstavljajo vrednote, vizija, 

poslanstvo, smotri, kultura in filozofija temelj vsake organizacije. Ti organizacijski koncepti 

zelo pomembno vplivajo na uspešnost in kakovost poslovanja posameznega podjetja, vendar 

pa se veliko podjetij tega sploh ne zaveda. Če želi podjetje kakovostno poslovati in uspešno 

premagovati ovire, mora že na samem začetku jasno opredeliti svoje poslanstvo, vizijo, 

vrednote, smotre, kulturo, filozofijo in etiko. V slovenski praksi je znano, da večina malih 

podjetij nima zapisanih teh izjav, ker se jim to ne zdi potrebno. O tem menim, da se taka 

podjetja ne zavedajo pomembnosti in vpliva izjav ter njihovih posledic, ki so lahko zelo 

pozitivne, če se vpeljejo v tok poslovanja, po drugi strani pa negativne, kadar jih podjetje na 

zapiše ali ne upošteva. 

Na kakovost poslovanja vpliva tudi uspeh in ugled podjetja, vendar je pri tem potrebno 

poznati poleg glavnih sestavin, tj. uspeh in ugled podjetja, še ostale sestavine kakovosti 
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poslovanja in njihovo medsebojno interakcijo. Uspeh podjetja predstavljata njegova 

učinkovitost in uspešnost. Učinkovitost podjetja sestavljata produktivnost in ekonomičnost, 

uspešnost podjetja pa sestavljata tržnost in prožnost. Ugled podjetja pa predstavlja njegovo 

dobro ime in zanj sta pomembni urejenost in uglednost. Urejenost se nanaša na odnose v 

podjetju in ustvarjalnost, medtem ko uglednost podjetja sestavljata poslovna sposobnost in 

zanesljivost ter odnosi z javnostjo in v družbi (Kralj 2005, 199–201). 

Na kakovostno poslovanje posameznega podjetja prav tako vplivajo številni notranji in 

zunanji dejavniki, zato je zelo pomembno, da večino teh dejavnikov identificiramo in jih 

skušamo vplesti v tok poslovanja. Ena od številnih metod za analizo notranjega in zunanjega 

okolja organizacije je tudi SPIN analiza, s katero lahko vsaka organizacija oceni svoje 

notranje prednosti in slabosti, poleg tega pa lahko predvidi tudi zunanje priložnosti oziroma 

izzive in nevarnosti, ki jih prinaša okolje. Na notranje prednosti in slabosti lahko organizacija 

vpliva in jih spreminja oziroma izboljšuje, te pa se nanašajo na vsa poslovno-funkcijska 

področja znotraj organizacije. Za razliko od teh pa organizacija ne more vplivati na zunanje 

priložnosti in nevarnosti, zato je pri teh toliko bolj pomembno, da se jih organizacija zaveda 

oziroma jih dobro pozna, saj se lahko tako lažje in hitreje prilagaja spremembam, se izogiba 

nevarnostim in sprejema izzive, ki jih ponuja okolje. 

V diplomski nalogi bo najprej opredeljen pojem kakovosti in pomen kakovosti za podjetje. V 

nadaljevanju bodo predstavljeni trije načini za doseganje kakovosti poslovanja, in sicer 

doseganje kakovosti poslovanja z vpeljavo in upoštevanjem organizacijskih konceptov, kot so 

organizacijske vrednote, vizija, poslanstvo, smotri, kultura, filozofija in etika, doseganje 

kakovosti poslovanja z uspehom in ugledom podjetja ter doseganje kakovosti poslovanja z 

uspešno analizo SPIN.  

Pri raziskavi bo v ospredju družinsko podjetje Osmica, d. o. o., kjer bo najprej predstavljena 

obravnavana organizacija, sledila bo analiza uveljavljenih organizacijskih konceptov, analiza 

sestavin kakovosti poslovanja, tj. produktivnosti, ekonomičnosti, tržnosti, prožnosti, odnosov 

v podjetju, ustvarjalnosti, poslovnih sposobnosti in zanesljivosti ter odnosov z javnostjo in 

odnosih v družbi in nato še opis SPIN analize izbranega podjetja. Na koncu bo na podlagi 

ugotovitev podanih nekaj predlogov za izboljšave na obravnavanem področju. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je s pomočjo domače in tuje literature ter drugih virov preučiti 

organizacijske koncepte, kot so organizacijske vrednote, vizija, poslanstvo, smotri, kultura, 

filozofija in etika ter njihov vpliv na kakovost poslovanja. Prav tako je namen diplomskega 

dela preučiti še kakovost poslovanja kot uspeh in ugled podjetja ter kakovost poslovanja kot 

rezultat uspešne analize SPIN.  
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Ker vemo, da je v slovenski praksi znano dejstvo, da se večina malih podjetij ne zaveda 

pomembnosti omenjenih organizacijskih konceptov in njihovega vpliva na kakovost 

poslovanja, je namen diplomske naloge tudi ta, da na podlagi pridobljenih teoretičnih 

spoznanj in analize uveljavljenih organizacijskih konceptov ter analize kakovosti poslovanja v 

izbranem podjetju pokažemo, da so omenjeni organizacijski koncepti zelo pomembni ter 

močno vplivajo na kakovost poslovanja. Posledice so lahko zelo pozitivne, kadar omenjene 

organizacijske koncepte podjetje vpelje v tok poslovanja, po drugi strani pa negativne, če jih 

podjetje ne upošteva.  

Kakovost poslovanja lahko podjetja dosegajo na več različnih načinov, zato je glavni cilj 

diplomskega dela pokazati, kako lahko podjetje kakovostno posluje, če vpelje in upošteva 

omenjene organizacijske koncepte in če temeljito analizira notranje in zunanje okolje 

podjetja. Cilj teoretičnega dela diplomske naloge je preučiti domačo in tujo strokovno 

literaturo s področja kakovosti poslovanja ter omenjenih organizacijskih konceptov in jih 

natančno opredeliti. Prav tako je eden od ciljev ugotoviti in izpostaviti njihov pomen in vpliv 

na kakovost poslovanja.  

Cilj empiričnega dela diplomske naloge je na primeru konkretne organizacije analizirati 

uveljavljene organizacijske koncepte in ugotoviti pomembnost in vpliv le-teh na kakovost 

poslovanja. Prav tako je eden od ciljev na podlagi pridobljenih teoretičnih spoznanj, analize in 

raziskave v izbranem podjetju ter internih virov predstaviti nekaj predlogov za morebitne 

izboljšave na obravnavanem področju. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Diplomsko delo bo vsebinsko razdeljeno na dva dela, teoretičnega in empiričnega. V 

teoretičnem delu bo uporabljen sekundarni vir podatkov. Pri preučevanju posameznih 

organizacijskih konceptov, ki vplivajo na kakovost poslovanja, bo uporabljena domača in tuja 

literatura, viri na spletu ter članki in prispevki v časopisih, revijah in na spletu. V teoretičnem 

delu bo opredeljen vsak pojem posebej, primerjana bodo različna mnenja domačih in tujih 

avtorjev na obravnavanem področju in združena pridobljena teoretična spoznanja z lastnimi 

komentarji in mnenji. 

V empiričnem delu pa bo za doseganje ciljev diplomskega dela uporabljena metoda študije 

primera, ki bo narejena s pomočjo kvalitativne metodologije. V največji meri bodo 

uporabljeni kvalitativni podatki in informacije. S pomočjo te metode bo opisano, kako teorija 

obravnavanega področja poteka v konkretni organizaciji v praksi, v družinskem podjetju 

Osmica, d. o. o., saj je tako najlažje pridobiti največ pravih in aktualnih podatkov ter 

informacij, ki so zanimive.  
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Empirični del bo torej temeljil na primarnih virih podatkov, ki bodo pridobljeni iz arhiva 

družinskega podjetja. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Glavna predpostavka v diplomski nalogi je, da se veliko podjetij ne zaveda pomembnosti 

omenjenih organizacijskih konceptov in njihovega vpliva na kakovost poslovanja. Iz tega 

sledijo druge predpostavke, in sicer predpostavljamo, da mora imeti vsako podjetje, ki si želi 

kakovostno poslovati, opredeljeno jasno poslanstvo, vizijo, vrednote, smotre, kulturo, 

filozofijo in etiko, ki jih mora upoštevati sleherni posameznik v podjetju. Nič ni vredno več 

kot ugled in spoštovanje in noben denar ne more nadomestiti dobrega imena podjetja, zato 

predpostavljamo, da uspešno in ugledno podjetje veliko bolj kakovostno posluje kot manj 

ugledno podjetje. Prav tako predpostavljamo, da lahko podjetje veliko bolj kakovostno 

posluje, če podrobno analizira zunanje in notranje okolje podjetja, saj ima tako na poti do cilja 

manj ovir in neprijetnih presenečenj.  

Obstaja še veliko drugih meril in dejavnikov, ki vplivajo na kakovost poslovanja podjetja ter 

veliko različnih načinov za doseganje kakovosti poslovanja, zato se bomo v diplomskem delu 

omejili na tri načine doseganja kakovosti poslovanja, in sicer doseganje kakovosti poslovanja 

z vpeljavo in upoštevanjem organizacijskih konceptov, kot so organizacijske vrednote, vizija, 

poslanstvo, smotri, kultura, filozofija in etika, doseganje kakovosti poslovanja z uspehom in 

ugledom podjetja ter doseganje kakovosti poslovanja s temeljito analizo SPIN. V empiričnem 

delu diplomske naloge se bomo omejili na analizo kakovosti poslovanja in omenjenih 

organizacijskih konceptov izključno v družinskem podjetju, Osmica, d. o. o. 
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2 KAKOVOST POSLOVANJA 

Z uvedbo notranjega evropskega trga, odprtjem vzhodnoevropskih tržišč in večanjem 

prisotnosti azijskih podjetij na svetovnem trgu se pojavlja v Evropi vse ostrejša tržna situacija. 

Pri tem postaja kakovost izdelkov in storitev in kakovost poslovanja eden najpomembnejših 

strateških dejavnikov in hkrati tudi ena najvažnejših nalog managementa (Šostar 2000, 7). 

Zagotavljanje kakovosti je postalo odločilen dejavnik za uspeh podjetja tudi zato, ker so se 

tržišča in izdelki v zadnjih nekaj letih zelo spremenili (Šostar 2000, 10). 

2.1 Pojem kakovosti 

Kot je omenjeno že v uvodu, splošne veljavne definicije o kakovosti ni. V literaturi najdemo 

veliko definicij, ki na različne načine opredeljujejo pojem kakovosti. Pojem kakovost ima 

zelo širok in zapleten pomen (Šostar 2000, 22). 

Beseda kakovost izhaja iz latinske besede qualis in pomeni "tako kot stvar dejansko je" 

(Ministrstvo za obrambo RS b. l.). 

Kakovost je po DIN 55350/ ISO 8402, po načelih Evropske organizacije za nadzor kakovosti 

(EOQC) in po načelih Ameriške skupnosti za nadzor kakovosti (ASQC) definirana takole: 

»Kakovost je skupek značilnosti in značilnih vrednosti nekega izdelka ali storitve glede na 

njegovo primernost in izpolnjevanje točno določenih in predpostavljenih potreb.« (Šostar 

2000, 7) 

Definicije o kakovosti: 

 »Kakovost je primernost za uporabo.« (Crosby 1989 v Šostar 2000, 9); 

 »Kakovost je skladnost z zahtevami.« (Crosby 1989, 16); 

 »Kakovost je sposobnost uporabe, stopnja, do katere proizvod uspešno služi namenu, za 

katerega ga uporabnik uporablja.« (Juran 1989, 78). 

Definicij o kakovosti je še veliko in sicer je Theodor Heuss definiral kakovost kot sposobnost 

in prav tako meni, da je v sodobnem pojmovanju kakovost spremenljiva veličina presoje, ki je 

neposredno povezana tudi z etičnimi načeli (Šostar 2000, 23).  Harold S. Geneen pa za 

kakovost meni, da ni le prava stvar, ampak je zastonj, obenem pa je tudi najbolj dobičkonosna 

proizvodna linija, kar jih imamo (Crosby 1989, 17). William Edwards Deming razume 

kakovost kot brezhibnost, medtem ko je Feigenbaum definicijo kakovosti prepustil 

odjemalcem (Piskar in Dolinšek 2006, 36). 

Zahteve postavlja kupec oziroma tržišče. Kakovost pomeni optimalno uresničevanje zahtev 

tržišča glede na naslednja merila (Šostar 2000, 7): 

 funkcionalnost, 

 zanesljivost, 
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 prijaznost do okolja, 

 življenjsko dobo, 

 čas dobave, 

 ceno in 

 svetovanje in vzdrževanje. 

2.2 Pomen kakovosti za podjetje 

Ključni element za zagotavljanje ustrezne kakovosti je ustrezno vodenje, zato standardi ISO 

obravnavajo kakovost predvsem s stališča podjetja in vodenja s ciljem, da (Šostar 2000, 8): 

 dosežemo in ohranjamo kakovost izdelkov oziroma storitev, tako da so trajno izpolnjene 

zahteve kupca; 

 dosežemo zaupanje vodstva podjetja, da je kakovost ustrezna in da je doseženi nivo moč 

vzdrževati; 

 dosežemo zaupanje kupca glede dogovorjene kakovosti izdelkov oziroma storitev. 

Kakovost je ključni dejavnik za trajni uspeh podjetja. Ta privablja kupce in vpliva na njihovo 

zvestobo podjetju, iz njih pa lahko naredi celo prepričljive in iskrene glasnike. V nasprotju s 

tem dejstvom pa se vsaka slaba kakovost dokaj hitro kaznuje (Jocou in Lucas 1995, 42). 

Tehnološki razvoj in vedno večja zapletenost izdelkov vodita do vedno večjih zahtev ter 

obsega nalog zagotavljanja kakovosti v podjetjih. Kupci imajo predvsem naslednje zahteve 

glede izdelkov oziroma proizvajalcev (Šostar 2000, 21): 

 visok tehnični nivo izdelkov, 

 upoštevanje rokov dobave in 

 visoko kakovost. 

Ti dejavniki predstavljajo bistvo konkurenčne prednosti sodobnih organizacij v svetu, kjer je 

kakovost tisti dejavnik, ki na uspeh podjetja najbolj vpliva, vendar pa ga je od vseh treh 

elementov najtežje doseči in trajno uresničevati. Kljub naraščajočim stroškom sodobne 

proizvodnje in krajši življenjski dobi izdelkov velja dejstvo, da je danes kakovost 

najpomembnejši argument za nakup vseh dobrin, kar pa se bo v prihodnosti le še stopnjevalo 

(Šostar 2000, 21). 

Če povzamemo, je torej kakovost za podjetja zelo pomembna, saj predstavlja temelj za 

zagotavljanje dolgoročne uspešnosti in konkurenčne prednosti podjetja. Ključna je kakovost 

izdelka oziroma storitve, vendar pa mora podjetje dosegati kakovost tudi na vseh ostalih 

področjih poslovanja, kakor tudi v odnosih do zaposlenih v podjetju, poslovnih partnerjev, 

kupcev in ostalih udeležencev, ki na kakršen koli način sodelujejo s podjetjem, saj se s tem 

pridobi velik krog ljudi, ki zaupajo vanj. Zaradi vsega tega se morajo managerji in ostali 

zaposleni v podjetju zavedati pomembnosti kakovostnega poslovanja.  
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3 KAKOVOST POSLOVANJA KOT REZULTAT SEDMIH ORGANIZACIJSKIH 

KONCEPTOV 

3.1 Vizija, poslanstvo in organizacijske vrednote 

Besede poslanstvo, vizija in vrednote se v zadnjih dveh desetletjih zelo pogosto uporabljajo. 

Temeljna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, so: zakaj obstajamo, kam gremo in 

katera prepričanja nas bodo vodila na tej poti. Vsaka organizacija mora poiskati odgovore na 

ta tri vprašanja in si bo s tem določila poslanstvo, vizijo in vrednote (Davidson 2002, 18). 

Podjetje z jasno opredeljenimi izjavami o vrednotah, viziji in poslanstvu veliko lažje in bolje 

razume sebe ter svoje delovanje, prav tako pa je v njih skrito orodje za razvoj strategij, s 

katerimi uresničuje svoje najpomembnejše cilje (Musek Lešnik 2008, 30–31). Vrednote, 

poslanstvo in vizija imajo velik pomen za podjetja in zaposlene, njihove funkcije se sicer med 

seboj razlikujejo, vendar pa morajo biti za dosego popolnega namena med seboj tudi 

usklajene (Musek Lešnik 2008, 43). Izjave o poslanstvu, viziji in vrednotah so temeljne izjave 

vsake organizacije, ki usmerjajo in spodbujajo energijo zaposlenih (Mulej 2011, 42–46). 

O pojmih in pomenih vrednot, vizije ter poslanstva razmišlja Musek Lešnik (2008, 60) takole: 

»Podjetje z zapisanimi vrednotami, poslanstvom in vizijo sporoča svojo identiteto in temeljna 

načela okolju, v katerem deluje. Notranji in zunanji javnosti razlaga, kako razume svoje 

poslanstvo, ob upoštevanju katerih vrednot ga želi izpolnjevati in kje in kako se vidi v 

prihodnosti.« 

Menimo, da podjetje brez zapisanih vrednot, poslanstva in vizije ne more biti dolgoročno 

uspešno, saj zaposleni tako nimajo skupnih ciljev in interesov, zato ne delujejo kot celota, 

takšno podjetje pa zunanjim udeležencem (dobaviteljem in odjemalcem) posledično ne daje 

občutka zanesljivosti. Ravno nasprotno, kadar imamo opravka s takšnim podjetjem, takoj 

pomislimo, da ni predano svojemu poslu, je nezanesljivo in nedosledno. Ljudje smo skeptična 

bitja in spoštujemo ter verjamemo le najbolj zaupanja vrednim ljudem okoli sebe. Na enak 

način pa obravnavamo in sprejemamo oziroma zavračamo tudi organizacije v okolju. Zato 

mislimo, da je pomembno, da ima vsaka organizacija zapisane izjave o vrednotah, viziji in 

poslanstvu, še bolj pomembno pa je, da se jih spoštuje in upošteva v svojem vsakdanu. 

Veliko raziskovalcev je ugotovilo, da neuspeh številnih vizij in poslanstev ne leži v šibki 

prirojeni moči, ampak v njihovem slabem razumevanju in izvajanju v organizacijah. V 

opravljeni raziskavi so ugotovili, da okoli 15 % ljudi, ki se prvi oglasijo na telefon v podjetju, 

zelo slabo »predstavi« poslanstvo, vrednote in vizijo podjetja, kar pomeni, da se zaposleni v 

podjetju le malokrat držijo organizacijskih načel oziroma konceptov, ko komunicirajo z 

zunanjo javnostjo. Ti rezultati se ujemajo z rezultati drugih avtorjev, ki prav tako svarijo, da 

so mnoge vizije in poslanstva le ohlapni koncepti, katerih uporaba je namenjena predvsem za 

PR. Ugotovimo lahko torej, da mnogo organizacij ali ne razume moči in pomembnosti teh 
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organizacijskih konceptov ali pa so zelo slabe pri njihovem izvajanju (Musek Lešnik in 

Arzenšek 2008, 54). 

Strinjamo se z dejstvom, da vizija in poslanstvo igrata pomembno vlogo v  posamezni 

organizaciji, vendar se veliko podjetij tega ne zaveda. Na eni strani so torej podjetja, ki izjav o 

viziji, vrednotah in poslanstvu sploh nimajo zapisanih, na drugi strani pa imamo podjetja, ki 

imajo te izjave zapisane, vendar jih ne razumejo dovolj dobro oziroma so slabi pri njihovem 

izvajanju. Takšna podjetja nimajo tako dobrih pogojev za uspeh kot tista, ki imajo zapisane 

jasne izjave o vrednotah, viziji in poslanstvu in jih hkrati razumejo ter uresničujejo v svojih 

vsakodnevnih poslih. 

3.1.1 Vizija 

Mnogo avtorjev in strokovnjakov je preučevalo pojme vizija, poslanstvo in vrednote podjetja, 

vendar se bomo opredelili le na nekatere avtorje in njihove izjave. 

Musek Lešnik (2008, 14) navaja: »Jasna vizija podjetju odpira pot proti ključnim ciljem, brez 

izgubljanja dragocene energije na nekoristnih stranpoteh in za stvari, ki ovirajo pot v želeni 

smeri, ali celo vodijo stran od nje.« Tavčar (2008, 7) pa ugotavlja: »Vizija je načelo, 

usmeritev, prepričanje. Vizija ni umetna tvorba – ima jo vsak razmišljajoč človek zase, 

temelji na skupnih vrednotah vsake skupine – od družine do naroda in države.« 

Vizija ima motivacijsko moč, če je jasna, izzivalna, privlačna, v skladu z vrednotami in 

potrebami vseh udeležencev v organizaciji. Je končni ideal, katerega organizacija želi doseči 

(Biloslavo 2008, 106). 

Vizijo kot predstavo o želeni prihodnosti lahko opišemo tudi s preprosto prispodobo, in sicer 

nam lahko vizija predstavlja vrh gore, ki ga želimo doseči. Kadar se odpravimo na goro, 

moramo videti vrh, saj drugače lahko zgrešimo pot, ki nas vodi do cilja, ob tem pa izgubimo 

dragocen čas in energijo. Le takrat ko jasno vidimo vrh (vizijo) in markacije (etapne cilje), 

lahko izberemo najboljšo in najuspešnejšo pot do vrha. Tako imamo večje možnosti, da bomo 

prišli do vrha, vendar pa nam tega ničesar ne zagotavlja, saj nam lahko na poti spodleti, lahko 

pa na pol poti spoznamo, da nas ta gora ne zanima in se odpravimo na drugo (Sullivan in 

Lytton 2000, 14). Avtorja Sullivan in Lytton sta zelo lepo opisala vizijo s prispodobo in 

menimo, da na tak način lahko vsak posameznik veliko lažje razume, kaj točno pomeni pojem 

vizija. Prav tako si lahko vodstvo pomaga in na podlagi te prispodobe zapiše svojo vizijo, saj 

je na primeru te zapisano bistvo vizije. 

Vizija izhaja z vrha organizacije, vendar je ta brez pomena, dokler je ne upoštevajo in 

uresničujejo še ostali zaposleni (Biloslavo 2008, 108). Vodstvo mora torej biti tisto, ki daje 

zgled zaposlenim s tem, ko pokaže, da tudi oni uresničujejo vizijo. Zelo pomembno je namreč 

dejstvo, da morajo viziji poleg vodstva slediti in vanjo verjeti tudi zaposleni in vsi ostali 



 

9 

udeleženci. Pri ocenjevanju primernosti vizije se lahko uporablja naslednjih pet meril: jasnost, 

usklajenost, sporočilna moč, časovna opredeljenost in fleksibilnost (Biloslavo 2008, 108). 

Prave vizije nikoli niso nerealne, ravno nasprotno, so predstave o možni prihodnosti, ki jo 

omogoča današnja realnost. Vizija sicer predstavlja neko želeno sliko o prihodnosti, vendar je 

ta lahko zelo uspešna in učinkovita, če temelji na trenutni resničnosti podjetja. Če pa se vizija 

ne navezuje na dejansko stanje podjetja, potem ta ni uresničljiva. Vizija mora motivirati 

zaposlene in mora biti izzivalna, saj le tako lahko zaposleni v njej prepoznajo cilj, za katerega 

si je vredno prizadevati. Nikoli pa ne sme precenjevati zmožnosti podjetja, saj je takšna vizija 

neuresničljiva in brez prave moči. Vizija je prava in močna, če upošteva želje vseh v podjetju, 

če uresničuje poslanstvo podjetja in izraža organizacijske vrednote. Ker vizija temelji na 

sedanjosti, usmerjena pa je v prihodnost, omogoča podjetju, da lažje in hitreje sprejema prave 

odločitve in uresničuje prava dejanja. Vizija je sila, ki motivira in spodbuja zaposlene, da so 

predani poslu in vsak dan znova oblikuje pomen in smisel dela (Musek Lešnik 2008, 160–

164). 

Podjetje brez vizije težko posluje, saj vizija predstavlja dolgoročne cilje, ki jih podjetje želi v 

prihodnosti doseči. Mislimo, da mora vsako podjetje predvidevati vnaprej, se prilagajati 

spremembam, iskati nove priložnosti in nove poti, saj le tako lahko ostane v bitki s časom in 

močno konkurenco na trgu. Če si nekaj zelo močno želimo, hkrati pa v to vložimo še veliko 

truda, potem imamo veliko možnosti, da nam uspe uresničiti želeni cilj, pa čeprav se nam na 

začetku zdi še tako neuresničljiv in nerealen.  

3.1.2 Poslanstvo 

Sodobne definicije in razmišljanja o poslanstvu segajo v 70. leta prejšnjega stoletja – delo 

Petra Druckerja (1993 v Biloslavo 2008, 113). Pomen in vloga poslanstva v podjetjih še 

dandanes nista natančno opredeljena, na tem področju še vedno prihaja do zmede (Baetz in 

Bart 1996 v Biloslavo 2008, 113). 

O poslanstvu najdemo v literaturi različne definicije oziroma opredelitve: 

 »Poslanstvo opisuje namen oziroma smisel obstoja podjetja.« (Davidson 2002); 

 »Poslanstvo prek opredelitve, kaj podjetje je in kaj in zakaj počne, postavlja okvire 

njegovega delovanja.« (Musek Lešnik 2008, 30); 

 »Poslanstvo je okvir programov podjetja. Podjetje ima v poslanstvu programe, ki obetajo 

kar največjo konkurenčnost podjetja in privlačnost tržišča.« (Tavčar 1997, 94); 

 »Poslanstvo organizacije je opredelitev, kaj hoče biti. Gre za navedbo stalnih namenov, 

poslovne filozofije, prepričanj, vrednot in poslovnih področij organizacije.« (Pučko 1994, 

300; Pučko 2002, 272). 
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Jasno poslanstvo omogoča podjetju, da se prilagaja spremembam v okolju, vendar pa kljub 

temu lahko ostane zvesto svojemu temeljnemu namenu (Musek Lešnik 2008, 14). Dobro 

opredeljeno poslanstvo je osnova za razvoj vseh nadaljnjih ciljev in načrtov. Brez jasnega 

poslanstva bi organizacijski cilji in načrti razvili oziroma izbrali naključno pot in bi lahko 

organizacijo odpeljali stran od poti, kamor mora oziroma želi iti (Daft 2010, 163–164). 

Poslanstvo organizacije, ki ga drugače imenujemo tudi misija organizacije, opredeljuje stalne 

namene podjetja. Ti se nanašajo na vprašanja o osnovnem poslovnem področju podjetja, 

razširjenosti poslovne dejavnosti, konkurenčnosti na trgu, razvijanju odnosov s svojimi 

udeleženci, o temeljnih smotrih in vrednotah, za katere si bo podjetje prizadevalo. V  

poslanstvu najdemo tudi kulturo organizacije (Pučko 2002, 272). 

Na poslanstvo se torej nanašajo dejavnosti, s katerimi se podjetje uveljavlja na trgu, nanj pa se 

nanašajo tudi vrednote, ki jih organizacija spoštuje in upošteva pri poslovanju. Z jasnim 

poslanstvom podjetje torej sporoča vsem okoli sebe, zakaj obstaja in kaj je njihov osnovni 

namen. 

Kot smo že omenili, se poslanstvo in vizija med seboj razlikujeta, vendar pa se tudi 

pomembno dopolnjujeta. Poslanstvo se od vizije ne razlikuje zgolj po vsebini, temveč je 

drugačen tudi njegov namen. Poslanstvo določi meje znotraj katerih je jasno, kaj je za 

podjetje sprejemljivo in kaj ne, medtem ko vizija navdihuje in motivira. Jasno poslanstvo 

ohranja pot podjetja v pravi smeri in varuje podjetje pred nepremišljenimi odločitvami ter 

dejanji, medtem ko vizija vodi podjetje v nova področja (Musek Lešnik 2008, 34). 

Jasen občutek poslanstva zaposlenim daje motivacijo za kakovostno opravljanje dela, 

managerjem za kakovostno in učinkovito vodenje oziroma obvladovanje organizacije, 

zunanjim vplivnim udeležencem pa vzbuja zaupanje v podjetje. Jasen občutek poslanstva je 

najbolj učinkovit, kadar ga spremljajo jasne skupne vrednote podjetja in privlačna vizija 

(Musek Lešnik 2008, 32). 

3.1.3 Organizacijske vrednote 

Musek Lešnik (2008, 31) se je zelo nazorno poglobil v pojmovanje vrednot ter ostalih 

sorodnih pojmov in za vrednote pravi: »Določajo pojmovanja tega, kar je pomembno, za kar 

si je vredno prizadevati in zavzemati. Zato delujejo kot notranji kompas, ki usmerja ravnanja 

in vedenja podjetja in njegovih ljudi.« Jasne vrednote omogočajo podjetju, da se prilagaja 

spremembam v okolju, vendar pri tem ne pozabi na to, kaj je pomembno, čemu sledi in kaj 

zavrača (Musek Lešnik 2008, 14). »Vrednote predstavljajo določene ideale, idealne, popolne 

kategorije o  stanjih in ravnanjih, ki jih velja dosegati.« (Meško Štok 2009, 94) 
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Oba avtorja sta podala podobno razlago glede organizacijskih vrednot, vendar sta to opisala z 

drugačnimi besedami. Če povzamemo, so vrednote torej nekaj, čemur pripisujemo neko 

vrednost, jih spoštujemo, verjamemo vanje in jih uresničujemo na vsakem koraku. 

»Organizacijske vrednote kot globlja prepričanja določajo na kakšne načine bodo podjetje in 

zaposleni izpolnjevali skupno poslanstvo in sledili skupni viziji.« (Musek Lešnik 2008, 31) Ta 

izjava nam sporoča, da ni pomembno samo to, da so organizacijske vrednote usklajene z 

vrednotami zaposlenih, temveč so vrednote, poslanstvo in vizija pojmi, ki so med sabo zelo 

močno povezani in se dopolnjujejo. Zato je torej pomembno, da so organizacijske vrednote 

usklajene tudi z vizijo in poslanstvom posamezne organizacije. 

Biloslavo (2008, 116) je zapisal: »Vrednote so trajne in dolgoročnejše – so dobrine, ki ljudem 

največ pomenijo.« Kot vemo, se naše življenjske potrebe nenehno spreminjajo, medtem ko so 

vrednote po večini trajne in nespremenljive. Vrednote imamo zasidrane globoko v sebi, v njih 

močno verjamemo in jih spoštujemo, so nekaj, kar nam pomeni največ, zato jim posledično 

pripisujemo trajnost. Vrednote posameznika oziroma vrednote podjetja igrajo močno vlogo 

tudi pri sklepanju pomembnih odločitev, saj so vrednote naša prepričanja oziroma načela po 

katerih živimo in delujemo. 

Vrednote nastajajo počasi in veljajo zelo dolgo. Ne prenašajo se z dednostjo, temveč z 

izročilom, iz roda v rod (Tavčar 2008, 48). Nekatere vrednote človek sprejme že v zgodnjem 

otroštvu, ko mu jih posredujejo zanj pomembne osebe iz okolja, na primer starši in učitelji. 

Druge vrednote pa sprejme sam in po lastni želji. Zato govorimo o osebnih vrednotah, 

družinskih vrednotah, o vrednotah skupin, organizacij, družbe in drugih (Kralj 2005, 165). 

Poznamo različne delitve vrednot, kot so na primer razvrstitve vrednot po Rokeachu, ki deli 

vrednote na: terminalne (ciljne) in instrumentalne (procesne). Gordon jih deli na: teoretične, 

ekonomske, estetske, družbene, interesne (politične) in verske. Poznamo še razvrstitev 

vrednot po Meglinu in soavtorjih, ki jih imajo ljudje pri delu, to so: dosežki, pomoč in skrb za 

druge, poštenost in pravičnost. Veljavnost teh razvrstitev vrednot je vprašljiva, saj temeljijo 

na raziskavah, ki so omejene na posamezna področja (Biloslavo 2008, 116–117). 

Že skoraj vsa podjetja imajo na svojih spletnih straneh zapisane izjave o poslanstvu, viziji in 

vrednotah, vendar pa je le malo podjetij takšnih, ki resnično verjamejo v zapisane izjave. 

Avtor poudarja, da se mora vodstvo zavedati pomembnosti vrednot, zato mora že na samem 

začetku razmisliti o ključnih vrednotah in jih vpeljati v poslovanje. Vrednote začnejo veljati 

šele takrat, ko jih vodstvo in zaposleni začnejo resnično upoštevati v vsakodnevnih 

aktivnostih (Černivec 2010, 46–47). Podjetje mora za uspešno poslovanje nujno imeti skupne 

vrednote, v katere mora verjeti vsak posameznik znotraj podjetja. Če vsi verjamejo v zapisane 

vrednote, potem ne morejo zaiti s poti. Vrednote usmerjajo podjetje in zaposlene v pravilno 

ravnanje in vedenje. 
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Vrednote močno vplivajo na uspešnost ali neuspešnost posamezne organizacije, zato je 

pomembno, da vodstvo z zaposlenimi ustvari skupne organizacijske vrednote, katere bo 

upošteval sleherni posameznik v podjetju. Le tako lahko podjetje deluje kot eno, to pa prinaša 

uspeh in ugled. 

3.2 Smotri 

Smotri organizacije so temeljni, vršni cilji, ki so jim podrejeni oziroma so iz njih izvedeni vsi 

drugi cilji organizacije. Smoter organizacije je temeljni razlog njenega delovanja in osrednji 

motiv dela zaposlenih. Medtem ko so drugi cilji organizacije časovno opredeljeni, skuša 

organizacija smotre uresničiti trajno, dokler jih ne zamenjajo drugi smotri (Biloslavo 2008, 

108). 

Poznamo tri osnovne namene smotrov organizacije, in sicer (Hodge in Anthony 1979 v 

Biloslavo 2008, 108–109): 

 opravičujejo namen organizacije; 

 oblikujejo vodila, ki jih morajo upoštevati vplivni udeleženci organizacije; 

 določajo najsplošnejše standarde za ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti delovanja 

organizacije. 

V neoklasični hipotezi je smoter organizacije enak smotru ustanovitelja oziroma lastnika, ki 

edini odloča (Biloslavo 2008, 109). Osnove za to hipotezo so naslednje predpostavke 

(Mintzberg 1983 v Biloslavo 2008, 109): 

 V organizacijskem sistemu moči obstaja en sam akter in ta odloča. 

 Organizacija (kot interesna združba) ima natanko en smoter. 

 Edini smoter je maksimiranje dobička (t.i. argument preživetja). 

V nasprotju z neoklasično hipotezo, ki daje poudarek na enega samega akterja, pa managerska 

hipoteza izhaja iz predpostavke, da je v podjetjih lastništvo razpršeno, kjer je za poslovodenje 

odgovoren management, ki ima drugačne interese, kot jih imajo lastniki (Prašnikar 1992 v 

Biloslavo 2008, 110). Zato je po managerski hipotezi smoter organizacije maksimiranje rasti 

ob neki zadovoljivi rentabilnosti (Pučko 1996 v Biloslavo 2008, 110). Tak smoter naj bi 

izhajal iz želje managementa po izpolnitvi lastnih interesov, ki zadevajo želje po večjem 

plačilu, večjih ugodnostih, večji varnosti zaposlitve in stabilni rasti organizacije, ki pa ne 

ogrožajo drugih interesov managementa (Biloslavo 2008, 110). 

Obe hipotezi precej zanemarjata organizacijo kot skupnost interesov vseh vplivnih 

udeležencev, kjer je potrebno poiskati primerno ravnovesje med prispevki in koristmi 

udeležencev (Biloslavo 2008, 111). 
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V interesni teoriji politike organizacije ima podjetje dva temeljna smotra: rast in preživetje 

(McNamee 1992 v Biloslavo 2008, 111). Rast organizacije je zaželena, saj se z njo ohranja 

položaj podjetja na trgu, povečuje se njegova varnost in stabilnost, prav tako pa se zvišuje tudi 

ugled managementa (Pučko 1996 v Biloslavo 2008, 111). Preživetje zagotavlja obstoj podjetja 

kot orodja za izpolnjevanje interesov lastnikov, temu pa so v času, ko je podjetje v krizi, 

podrejeni vsi drugi smotri in cilji delovanja (McNamee 1992 v Biloslavo 2008, 111). 

Podjetja oziroma organizacije, ki imajo nejasne, le deloma merljive ter neusklajene cilje in 

smotre, ki se ne ujemajo z drugimi izjavami poslovodstva glede splošne naravnanosti 

organizacije, so navadno manj uspešna. Tako kot vsak človek ima tudi vsaka organizacija 

mnogo ciljev, ki v različnih časovnih obdobjih obsegajo različne dejavnosti in področja, dele 

organizacije ter zaposlene v njej. Zato je dobro, da so cilji razvrščeni glede na pomembnost in 

čas za njihovo uresničitev ter da so podrejeni maloštevilnim smotrom. Smotri izvirajo iz vizije 

organizacije in so rezultat interesov vseh udeležencev, ki imajo na organizacijo poseben vpliv 

in v precejšnji meri uresničujejo delež lastnih interesov v smotrih organizacije. Oblikovanje 

smotrov organizacije torej izvira iz interesov vseh vplivnih udeležencev, zato je potrebno te 

interese natančno preučiti in jih pretehtati glede na ocenjeno vplivnost udeležencev ter glede 

na pomembnost posameznih interesov zanje. Na koncu ostanejo le še najpomembnejši interesi 

najbolj vplivnih udeležencev, iz katerih pa je nato potrebno oblikovati smotre organizacije. 

Nosilci interesov namreč želijo v tekočem delovanju organizacije sprotno ugotavljati, kako 

uspešno je poslovanje glede na zastavljene smotre (Tavčar 1997, 16). 

Dobri smotri in cilji so (Tavčar 1997, 16): 

 merljivi - le doseganje merljivih ciljev nam prinaša zadovoljstvo nad dosežki; merljivost 

je osnova za obvladovanje organizacije; 

 dosegljivi - ljudje se zavzemamo le za doseganje realnih in dosegljivih ciljev, saj so 

nedosegljivi cilji neprivlačni; 

 spodbudni - ljudje se zavzemamo za cilje, ki nam omogočajo tudi uresničevanje naših 

interesov; 

 skladni - smotri in cilji tvorijo hierarhijo; podrejeni cilji morajo biti skladni z 

nadrejenimi. 

Doseganje smotrov merimo z merili uspešnosti, ki pa so jim podrejena vsa druga merila, ki 

merijo doseganje preostalih ciljev v organizaciji. Management organizacije nadzira doseganje 

smotrov v ustreznih časovnih presledkih s standardi uspešnosti, s t.i. vmesnimi cilji. Ti i cilji 

so rešitev za usklajevanje ugotovljenih vrednosti pri doseganju smotrov s ciljnimi vrednostmi 

(Tavčar 1997, 17). Merljivi smotri so osnova za ugotavljanje primernosti vseh aktivnosti in 

dejavnosti, vseh sestavnih delov ter vseh zaposlenih v organizaciji. Najbolj primerne so tiste 

dejavnosti in usmeritve, ki so po merilih in standardih uspešnosti najbližje doseganju smotrov 

podjetja, zato je dobro, da so merila in standardi uspešnosti čim bolj enostavni in jasni za 

merjenje. Smoter, ki ga ne moremo meriti, pa ni uporaben (Tavčar 1997, 18). 
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Če povzamemo, so dobri smotri le tisti, ki so merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni. 

Smotri so usklajeni z vizijo podjetja in izvirajo iz interesov vplivnih udeležencev podjetja. 

Vodstvo v podjetjih se mora zavedati, da bodo zaposleni veliko bolj zavzeto uresničevali 

smotre, če bodo ti realni, saj so tako veliko bolj privlačni, še bolj pa bodo motivirani, če bodo 

ti omogočali tudi uresničevanje njihovih interesov. 

3.3 Kultura 

Kultura je vse tisto, kar je ustvarila človeška družba s fizičnim in umskim delom ljudi. 

Poznamo materialno kulturo, ki zadeva proizvodna sredstva ter ostale gmotne dobrine, in 

duhovno kulturo, ki obsega vse dosežke družbe v znanosti, umetnosti, običajih in morali ter v 

organiziranju javnega, tj. družbenega in državnega življenja (Kralj 2005, 157). 

Kulturo si lahko predstavljamo kot drevo, kjer so korenine usvojene temeljne podmene, ki 

prehajajo iz roda v rod, deblo so usvojene vrednote, zunanjo podobo drevesa oziroma krošnjo 

pa predstavljajo pojavne oblike. Pojavne oblike oziroma artefakti so vsi načini komuniciranja, 

verbalnega, neverbalnega, hotenega in nehotenega, s katerim pripadniki neke kulture kažejo 

značilnosti njihove kulture in vrednot (Biloslavo 2008, 119). So vse, kar zaznamo ob stiku s 

kulturo in jih je lahko opaziti, težje pa jih je pojasniti (Tavčar 2008, 105). 

Poznamo kulture okolij, kulture organizacij in subkulture udeležencev organizacije v 

razsežnostih materialnega in duhovnega. Tipična primera subkultur v organizaciji sta 

subkultura managementa ter subkultura delavcev (Kralj 2005, 158–159). Podjetje je 

podsistem okolja, s katerim si deli oziroma privzema del ciljev. To pomeni, da kultura 

podjetja vpliva na kulturo okolja, še bolj pa kultura okolja vpliva na podjetje (Tavčar 1997, 

31). 

V zadnjih dveh desetletjih se v literaturi o managementu, teoriji organizacije in vedenjskih 

vedah veliko piše o pojavu organizacijske kulture (angl. organisational culture), še posebej v 

povezavi s kakovostjo poslovanja uspešnih podjetij. O organizacijski kulturi se je pisalo že 

prej, vendar pa se nikoli ni zdela posebej pomembna (Kralj 2005, 157). 

Organizacijska kultura je skupek značilnih vzorcev obnašanja ljudi v organizaciji, ki temeljijo 

na tistih vrednotah, ki jih usvoji pretežna večina ljudi oziroma udeležencev organizacije 

(Tavčar 2008, 128). 

Pojem organizacijske kulture se opredeljuje precej različno. Tavčar (1995 v Kralj 2005, 160) 

navaja nekaj opredelitev, kjer je organizacijska kultura: 

 Zbir simbolov, obredov, bajeslovja, ki daje sodelavcem temeljne predstave o vrednotah in 

stališčih (Ouchi 1981). 

 Sistem vrednot, ki šteje med bistvene dejavnike uspešnosti organizacije (Peters in 

Waterman 1982) in ki je bistvena sestavina organizacije. 
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 Različnost vzdušja, različno opravljanje zadev, različne ravni energije, osebne prostosti, 

osebnosti (Handy 1998). 

 Sistem skupno sprejetih in živih predstav o vrednotah ter stališčih (Rüttinger 1986). 

Iz literature je mogoče povzeti nekaj značilnih lastnosti oziroma sestavin organizacijske 

kulture (Kavčič 1994, 182–183): 

 je socialna tvorba, 

 uravnava obnašanje članov, 

 je proizvod ljudi, 

 je splošno sprejeta, 

 nastaja postopno, 

 lahko se jo nauči, 

 je prilagodljiva, 

 je zavestna in nezavestna, 

 ni neposredno oprijemljiva in 

 je dosežek in / ali proces. 

Funkcije kulture v organizaciji so naslednje (Robbins 1991 v Biloslavo 2008, 122): 

 opredeljuje meje organizacije, razlikuje organizacijo od drugih organizacij; 

 članom organizacije daje občutek identitete; 

 omogoča rast zavzetosti članov organizacije za cilje, ki presegajo njihove osebne 

interese; 

 povečuje družbeno stabilnost poslovno-organizacijskega sistema; 

 povezuje organizacijo, saj opredeljuje standarde za delovanje sodelavcev. 

Organizacijska kultura je lahko šibka ali močna. Močna kultura je v podjetjih, kjer si 

managerji s sodelavci delijo več svojih vrednot in se za njih močno zavzemajo. Močna kultura 

povezuje in usmerja ljudi v podjetju ali družbenem okolju veliko bolj kot formalne norme 

(zakoni, predpisi). Močna kultura lahko podpira, po drugi strani pa lahko tudi zavira 

uspešnost podjetja. Organizacijska kultura pa je šibka takrat, kadar si managerji s sodelavci 

delijo le nekatere svoje vrednote in se zanje ne zavzemajo preveč (Biloslavo 2008, 120–123). 

Med močno in šibko organizacijsko kulturo obstaja velika razlika. Zavzetost managementa za 

dobro organizacijsko kulturo, negovanje obstoječe kulture ali pa previdno spreminjanje 

nekaterih neprimernih sestavin organizacijske kulture povečuje učinkovitost in uspešnost, 

torej kakovost poslovanja podjetja (Tavčar 1997, 30). 

Povezanost organizacijske kulture z uspešnostjo organizacije je področje, ki se vedno bolj 

raziskuje. Podjetja so namreč soočena z vedno večjo konkurenco in zato iščejo najrazličnejše 

poti za povečevanje svoje uspešnosti in kakovosti (Kavčič 1994, 196).Organizacijska kultura 

mora biti usklajena s cilji podjetja in strategijami za doseganje teh ciljev, saj v nasprotnem 
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primeru zmanjšuje uspešnost organizacije in povzroča težave v njej (Rüttinger 1986 v Tavčar 

1997, 30). 

Kultura podjetja obsega v podjetju prevladujoče vrednote, vzore, običaje oziroma navade in 

značilnosti neformalnih razmerij, tj. neformalno komuniciranje med sodelavci (Tavčar 1995 v 

Kralj 2005, 161). Za uspešno in kakovostno poslovanje je pomembno prepoznavanje kultur 

po teh značilnostih oziroma znakih (Deal in Kennedy 1982 v Biloslavo 2008, 127). Če 

manager ne dojame kulture svojega podjetja in drugih podjetij, s katerimi sodeluje, ga ne 

bodo upoštevali. Zato je dobro, da prepoznava organizacijske kulture po vseh zunanjih 

znakih, zlasti po vedenju sodelavcev, ki obsega širok nabor različnih značilnosti, saj je to 

odločilnega pomena za učinkovito in uspešno delovanje podjetij  (Tavčar 1997, 29). 

Manager ali drugi sodelavci se lahko strinjajo s prevladujočo kulturo v podjetju ali pa ne, prav 

tako je lahko tudi njihov odnos do organizacijske kulture različen, torej aktiven ali pasiven. 

Tako nastanejo štirje pari vlog, ki jih prikazuje slika 1 (Sathe 1983 v Tavčar 1997, 29–30). 

 

Slika 1: Štirje pristopi managerjev do kulture organizacije 

Vir: Tavčar 2008, 151. 

Poslovodstvo podjetja velikokrat ugotovi, da obstoječa organizacijska kultura zavira boljše 

poslovanje in izvajanje dolgoročnejše politike podjetja, zato se loti spreminjanja kulture. 

Spreminjanje sestavin organizacijske kulture je praviloma dolgotrajen in težaven proces, zato 

terja porabo zmožnosti podjetja (Tavčar 1997, 30; Tavčar 2008, 152). 

Spreminjanje organizacijske kulture poteka v več zaporednih korakih – tako Rüttinger (1986 

v Tavčar 1997, 30) podrobno opisuje pet faz za spreminjanje: 
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1. Analiziranje in spoznavanje obstoječe kulture. 

2. Opredeljevanje ciljev organizacije po spremembi kulture. 

3. Obravnavanje sprememb kulture v delovnih skupinah poslovodij in sodelavcev. 

4. Uvajanje spremembe z nizom dogovorov: ocenjevanje obstoječega vodstvenega vedenja, 

spoznavanje želenega vedenja, pomoč pri spreminjanju vedenja, prikazovanje in učenje 

novih načinov vedenja. 

5. Ocenjevanje dosežkov. 

3.4 Filozofija 

Filozofija je humanistična veda, ki išče odgovore na temeljna vprašanja človeka in sveta, 

družbe in posameznika. Filozofija raziskuje resnice in principe bivanja, vednosti ter 

obnašanja. Je temeljno prizadevanje človeka za smiselno razlago, preverjanje samega sebe in 

za snovanje lastnega bistva ter sveta. V grščini je njen dobesedni prevod »ljubezen do 

modrosti« (Biloslavo 2008, 139; Tavčar 2008, 39). Filozofija ni nerazumljivo in abstraktno 

modrovanje izključno med filozofi in ni daleč od resničnega sveta in življenja, temveč s 

filozofijo človek že od svojega obstoja dalje išče odgovore na temeljna vprašanja o svojem 

življenju, z etiko in moralo pa jih uresničuje. Filozofija je temelj etike (Biloslavo 2008, 139). 

Filozofija obsega številne veje in discipline. Veje filozofije vključujejo metafiziko, 

epistemologijo (gnoseologijo, tudi teorijo vednosti, spoznanja), ontologijo (teorijo biti), 

logiko, etiko (filozofijo morale), estetiko (filozofijo umetnosti, lepote) in politično filozofijo, 

ki raziskuje in proučuje utemeljevanje političnih entitet ter političnih razmerij. Discipline 

filozofije pa so: metafizika, ki je temeljna filozofska disciplina, ontologija, epistemologija, 

antropologija (filozofski nauk o človeku), logika, estetika in etika (Tavčar 2008, 40–41). 

Filozofija torej raziskuje veliko področij, od države in prava, narave in umetnosti, religije in 

zgodovine ter morale in etike (Tavčar 2008, 48). 

Začetki filozofije zahodnega sveta segajo daleč v preteklost, kjer je potrebno omeniti stare 

filozofije (egipčansko, indijske, bližnjevzhodne, kitajske), judovsko-krščanske filozofije 

(judovska, krščanska in islamska) ter starogrško filozofijo (predsokratiki, sofisti in Sokrat). 

Sledile so še patristika in sholastika (zgodnja, visoka, pozna), filozofije renesanse, baroka, 

razsvetljenstva, idealizma, pozitivizma in materializma. Nam so bližje filozofije in imena 

velikih mislecev iz 19. in 20. stoletja (Tavčar 2008, 48). 

Vsak filozofski nauk odraža vrednote ljudi in prostora, kjer je nastal in se razvijal, prav tako 

pa odraža tudi kulturo in etiko v tem prostoru. Na filozofskih naukih temelji civilizacija, 

posredno pa tudi obvladovanje podjetij oziroma management. Dober manager mora biti 

izobražen, vendar pa od povprečnega managerja, ki celostno obvladuje organizacijo kot 

instrument in kot skupnost interesov vseh vplivnih udeležencev organizacije, ne moremo 

pričakovati širokega znanja o filozofiji. Razlogov za to je seveda več, eden izmed njih je tudi 
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zapletenost teh in drugih znanj, ob kateri se pokaže omejenost razumske zmogljivosti človeka. 

Zato pristop, kjer bi za uporabo v managementu iz prvin filozofije zgradili koncepte 

obvladovanja organizacije po induktivni metodi, ni možen. Možen je le deduktivni pristop, 

kjer predpostavke o managementu na področju etike, kulture in nasploh ravnanja z ljudmi 

utemeljujemo s poseganjem v filozofijo. Zato enostransko obravnavanje obvladovanja 

organizacij samo na osnovi konceptov in metod filozofije ostaja na ravni malo koristnega 

kritičnega moraliziranja o delovanju managerjev ter organizacij. Strpno in ustvarjalno 

obravnavanje konceptov vede o organizacijah in managementa s stališča filozofije je še vedno 

v povojih (Tavčar 2008, 39–40). 

Filozofija podjetja povzema in ustvarja kulturo podjetja kot želeno osnovo za vedenje in 

obnašanje vseh udeležencev v podjetju, zato je to formalno izražena oziroma želena kultura 

organizacije (Kralj 2005, 161–162). 

V literaturi o managementu lahko razberemo, da gre za nek sistem splošnih načel o 

poslovanju podjetja, ki je zasnovan na vrednotah odločevalcev v podjetju. Interesno vedenje 

vplivnih udeležencev podjetja vpliva na ohranjanje in dopolnjevanje filozofije podjetja, po 

drugi strani pa tudi filozofija povratno vpliva na interesno vedenje. Filozofija podjetja skupaj 

z interesnim vedenjem vplivnih udeležencev predstavlja tudi izhodišče za politiko podjetja 

oziroma za cilje in smotre podjetja. Filozofija podjetja je močno odvisna od družbene kulture, 

torej od družbenih nazorov in vrednot, v kateri podjetje deluje, zato je dobro, če se podjetje s 

to družbeno kulturo uskladi, saj drugače ne bo uspešno. Še posebej pomembna je za lastnike 

in druge odločevalce podjetja ta misel takrat, kadar podjetje deluje v mednarodnem okolju, 

kjer je potrebno ustrezno ravnati glede na drugačne kulture. Na filozofijo podjetja vplivajo še 

drugi dejavniki, ki se jim mora podjetje prilagoditi ali pa jih vsaj obvladovati. Govorimo 

predvsem o znanju in znanosti, duhovni kulturi in miselnosti, gmotni razvitosti ter o naravnih, 

klimatskih, ekoloških in prostorskih vplivih (Kralj 2005, 162–163). 

Na tem mestu je potrebno omeniti še filozofska stališča do ljudi za motiviranje njihovega 

ciljnega ravnanja. S ciljnim ravnanjem (vedenjem in obnašanjem) ljudi v organizaciji je 

mišljeno izvajanje dela in nalog, ki pripeljejo do uresničitve določenih ciljev. Ciljno ravnanje 

pa lahko dosežemo na več različnih načinov, od prisile do pridobitve, v mnogih pogledih pa je 

odvisno od stilov vodenja. Z delitvijo dela se ljudje v organizaciji razdelijo v odločevalce in 

izvajalce - v tiste, ki vodijo, in tiste, ki so vodeni. Razmerja med njimi so lahko različna, kjer 

lahko prevlada ukazovanje ali pa vzajemnost v delovanju in načelu prvega med enakimi, ki pa 

je tudi odgovoren. To najbolje pojasnjujeta McGregorjevi teoriji X – tradicionalni vidik 

vodenja in nadzora in Y – združevanje ciljev posameznika in organizacije (Kralj 1995 v Kralj 

2005, 169). Prav tako obstaja še Reddinova teorija Z (s situacijo pogojeno ravnanje z ljudmi – 

kontingenčni pristop), ki upošteva teorijo X in Y, odvisno od situacije. Obstaja še veliko 

podobnih teorij, ki so podlaga za vodstvene stile od avtoritarnosti do vzajemnosti. Vedenjske 
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teorije X, Y in Z so sicer že nekoliko zastarele, vendar so kljub temu pomembne za 

oblikovanje stališč do zaposlenih (Kralj 2005, 170–171).  

3.5 Etika 

Pojem etika izvira iz grške besede ethicos in pomeni moralen, nraven. Je filozofska disciplina, 

ki proučuje smisel in cilje moralnih hotenj ter obravnava, kaj je z vidika moralnega dobro in 

kaj slabo. Je filozofija morale (Jaklič 2002, 282). 

V literaturi in vsakdanjem jeziku pojem etike pogosto enačimo s pojmom morale, vendar se 

pojma z znanstvenega vidika razlikujeta. Pojem morala izvira iz latinske besede mos in 

pomeni običaj, navado, nrav. Morala ni znanstvena disciplina, temveč skupek določenih 

družbenih predpisov in norm, etika pa je filozofska disciplina, ki te predpise in norme 

raziskuje ter razlaga. Morala je predmet etike (Jaklič 2002, 282–283). 

Iz splošne etike so se v zadnjih tridesetih letih začele razvijati posebne etike, ki prenašajo 

načela splošne etike na posebna področja. Poznamo poslovno etiko ali etiko managementa, 

poleg tega pa poznamo še razne poklicne etike, na primer etiko managerjev, pravnikov, 

finančnikov, zdravnikov in druge. Prav tako obstaja tudi osebna etika vsakega posameznika, 

ki izhaja iz njegove osebnosti, verovanja, pripadnosti, poklica, vrednot in prepričanj. Iz 

osebne etike pa izhaja tudi osebna etika managerja (Kralj 2005, 185). 

Ena izmed vej splošne etike je torej poslovna etika ali etika managementa, ki uporablja 

splošna etična načela na področju poslovnega obnašanja. Podjetja torej ne morejo in ne smejo 

imeti izmišljene lastne kriterije o tem, kaj je prav in kaj ne, saj ima že splošna etika sprejeta 

splošna etična načela, medtem ko je poslovna etika le ena od poddisciplin splošne etike 

(Jaklič 2002, 283). Poslovna etika ali etika managementa proučuje moralna načela in 

odločanja, prav tako pa tudi sodila za etično odločanje managerjev (Tavčar 1994, 136). 

Poslovna etika obravnava tri ravni: zadeve v zunanjem okolju organizacije, zadeve znotraj 

organizacije in osebne zadeve managerjev. Poslovna etika v zunanjem okolju podjetja 

obravnava razmerja podjetja s poslovnimi partnerji in konkurenti ter družbeno odgovornost 

managementa do drugih posameznikov, skupin in organizacij v okolju. Na tem mestu je 

potrebno izpostaviti moralo managerjev do lastnikov oziroma upravljalcev organizacije, ki 

določajo strateške usmeritve in smotre delovanja organizacije ter zaposlujejo in odpuščajo 

managerje. Moralne dileme managerjev zadevajo ravnanje v skladu z interesi lastnikov in 

upravljalcev, dotikajo pa se tudi vprašanja o tem, ali je odločanje, ki je v korist interesov 

lastnikov združljivo z moralo drugih udeležencev organizacije. Poslovna etika v notranjem 

okolju podjetja obravnava delovanje in odločitve vseh sodelavcev (notranjih udeležencev) v 

organizaciji. Etika managementa obravnava tudi etiko vodenja ljudi; to je razmerja 

managerjev z vsemi sodelavci v organizaciji. Managerji imajo poleg položajne moči tudi 



 

20 

osebno moč in moč znanja, vse to pa jim daje možnost, da vplivajo na sodelavce, da delajo v 

korist podjetja. Poslovna etika obravnava še moralnost zasebnega življenja managerjev. 

Domneva, da so managerji v zasebnem življenju manj moralni kakor drugi ljudje, je napačna. 

Managerji imajo toliko večjo odgovornost, saj morajo upoštevati interese, vrednote in različne 

etike udeležencev organizacije (Tavčar 1994, 137–138; Kralj 2005, 186). Poslovna etika ali 

etika managementa torej obravnava vse funkcije in sestavne dele organizacije, vse zaposlene 

v organizaciji, kakor tudi vse ostale udeležence v njenem okolju, ki so na kakršen koli način 

povezani z organizacijo, od lastnikov in upravljalcev, odjemalcev in konkurentov, do politike 

in državne uprave (Tavčar 1994, 139). 

V organizacijah so dokaj pogosti dokumenti, ki obravnavajo etiko in obsegajo pravila za 

moralno delovanje zaposlenih v organizaciji. To so razni pravilniki in poslovniki, ki jih 

uporabljajo zlasti na tistih področjih, kjer so etične dileme najpogostejše. Poleg podjetniških 

dokumentov o etiki in morali so pogosti tudi dokumenti raznih organizacij in združenj, kjer je 

vredno omeniti kodeks društva Manager, ki obsega dvanajst načel slovenskega managerskega 

kodeksa (Tavčar 1994, 146–147). 

Tavčar (2008, 53–54) navaja, da poslovna etika povečuje vseobsežno kakovost poslovanja 

podjetja, določa kakovostno raven tržišča in poslovnega okolja, ki je dosegljivo podjetju in 

zato zahteva porabo zmožnosti, ki pa ima več oblik: 

 poraba zmožnosti za storitve, ki presegajo zakonski minimum; 

 poraba materialnih sredstev, ki finančno ne obremenjujejo podjetje; 

 z etičnim ravnanjem se podjetje odpoveduje diferencialni renti, ki bi jo sicer dosegalo z  

neetičnim ravnanjem; 

 težavno je etično ravnanje v okolju, kjer je stopnja etičnosti v ravnanju konkurentov 

organizacije nižja, saj se s takšno odločitvijo organizacija morda odloči za kratkoročno 

zmanjšanje lastne konkurenčnosti, vendar pa si s tem odpre pot do zahtevnejših 

odjemalcev, ki etično nižjih konkurentov organizacije ne upoštevajo zaradi kakovosti 

lastnega poslovanja. 

Tavčar (2008, 87) trdi, da je eno izmed najstarejših in najbolj enostavnih, zato velikokrat tudi 

najboljših pravil za presojanje etičnosti, t.i. »zlato pravilo«, ki ga pozna večina religij. Obstaja 

v dveh oblikah, in sicer: 

 pozitivni obliki: »Stori drugim le tisto, kar hočeš, da bi drugi storili tebi.« 

 Negativni obliki: »Ne stori drugim tistega, kar nočeš, da bi drugi storili tebi.« 

V nadaljevanju slika 2 prikazuje štiri možne odnose managerjev do vrednot in etičnosti. 



 

21 

 

Slika 2: Odnos managerjev do vrednot in etičnosti 

Vir: Tavčar 1997, 32. 

Skoraj vedno je management tisti, ki odloča, kako se bo neko podjetje obnašalo do svojih 

zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje. Če se podjetje obnaša in ravna 

neetično, potem zagotovo ne more biti dolgoročno uspešno, saj ljudje izgubijo zaupanje vanj. 

Prav tako je tudi z managerji in vsakemu posamezniku ter velja tako v poklicnem kot tudi v 

zasebnem življenju. Če manager neetično odloča in nemoralno ravna, potem prej ali slej 

izgubi osebno verodostojnost, saj nihče več ne bo zaupal vanj in v njegova ravnanja. Za 

managerje je torej dobro, da so moralni in etično ravnajo ter se odločajo, saj ima to v osebni 

karieri velik pomen (Tavčar 2008, 54). 

Etično ravnanje in moralno vedenje je torej zelo pomembno v vsakdanjem življenju 

posameznika, prav tako pa tudi vsakega podjetja. Etičnost je močno povezana s kulturo in 

filozofijo podjetja. Zelo pomembno je, da managerji ravnajo etično povsod in na vsakem 

koraku ter z vsemi, ki na kakršen koli način sodelujejo z njimi. S tem ohranjajo svoje dobro 

ime, ime podjetja in zaupanje vanj. 
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4 KAKOVOST POSLOVANJA KOT USPEH IN UGLED PODJETJA 

Odgovornost za kakovost poslovanja posameznega podjetja v prvi vrsti nosi management, 

pred njim pa še upravljalci oziroma lastniki podjetja, ki morajo opredeliti zahtevano kakovost 

z vidika primernega dobička, ter ohranjanja in povečevanja premoženja. Management pa ima 

odgovornost tudi do drugih udeležencev, zato mora pri oblikovanju kakovosti poslovanja 

podjetja upoštevati tudi njih (Kralj 2005, 197–198). Z uspehom podjetja, ki izhaja iz 

ekonomike podjetja, se ustvarja gmotna podlaga za uresničevanje interesov udeležencev 

podjetja, ugled podjetja, ki pa izhaja iz vedenja podjetja, pa predstavlja duhovno podlago za 

zadovoljevanje interesov udeležencev podjetja. Vendar pa se moramo zavedati, da uspeh 

podjetja predstavlja pogoj za dosego ugleda, torej brez uspeha ni moč doseči ugleda. Ugled 

podjetja predstavlja njegovo dobro ime in takšno podjetje je zanimivo za sodelovanje, saj ima 

večjo tržno vrednost, njegovi izdelki pa se lahko bolje prodajajo od drugih. Za ugled podjetja 

so pomembne stopnje urejenosti in uglednosti podjetja, ki ju ni mogoče meriti, ampak zgolj 

opisovati in presojati (Kralj 2005, 200). 

4.1 Izidi, učinkovitost in uspešnost kot kakovost poslovanja podjetja 

Skupna oznaka za dosežek je izid. Podjetje mora na temelju dela in poslovanja, ki daje razne 

izide, ohranjati in povečevati premoženje ter svojo reprodukcijsko moč, ki izhaja iz 

spreminjanja nekega dosedanjega stanja v praviloma boljše stanje. Ti izidi večajo moč 

podjetja z deležem podjetja samega, razdelijo pa se tudi med vse ostale udeležence podjetja 

kot uresničitev njihovih interesov z njegovo pomočjo. Če ni dobrih izidov, potem tudi ni 

možnosti za takšno razporeditev, zato pa se v literaturi in praksi dosti posvečajo 

opredeljevanju in doseganju izidov (Kralj 2005, 197). 

Potrebne, želene in pričakovane izide, ki tvorijo pričakovano kakovost poslovanja podjetja, je 

najprej potrebno postavljati na splošno kot temeljne cilje in izražene z nekimi merili. Potrebno 

jih je oblikovati v politiki podjetja in nato načrtovati, najbolj na splošno pa izraziti kot načela 

v pravilih ciljnega obnašanja, kasneje pa konkretno v obliki nalog. Izidi se seveda uresničijo z 

izvedbo, ki pa je odvisna od znanja, sposobnosti in delavnosti zaposlenih, ki pa jih je potrebno 

motivirati oziroma jim pomagati pri uresničevanju njihovih interesov (Kralj 2005, 199).  

Učinkovitost pri doseganju ciljev in učinkovito poslovanje podjetja naj bi bila prva naloga 

managementa, uspešnost ter uspešno poslovanje pa prva naloga upravljalcev oziroma 

lastnikov podjetja. Po tej opredelitvi je učinkovitost razmerje med izidi in vložki in sporoča 

ali podjetje opravlja svojo dejavnost pravilno. Uspešnost pa je razmerje med izidi in 

zastavljenimi cilji podjetja v določenem časovnem obdobju. Uspešnost je s finančnega vidika 

opredeljena kot razmerje med izidi in sredstvi podjetja oziroma kapitalom. Vse trditve so 

sprejemljive, vendar je pogostejše in primernejše pojmovanje kakovosti poslovanja v 

ekonomskem vidiku uspeha, tj. učinkovitost in uspešnost ter njenega vedenjskega vidika 
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ugleda, tj. urejenost in uglednost. Uspešnost kot razmerje med izidi in zastavljenimi cilji  

podjetja v določenem časovnem obdobju lahko poimenujemo uspešnost doseganja ciljev za 

razliko od uspešnosti v uspehu poslovanja, vendar pa lahko to povežemo v opredelitvi 

kakovosti poslovanja kot stopnje zmožnosti podjetja, da izkoristi svoje možnosti in da 

ustvarja kakovostne izide za trajno doseganje njegovih smotrov ter uresničevanje interesov 

udeležencev podjetja na osnovi doseženih izidov (Kralj 2005, 198). 

4.2 Sestavine kakovosti poslovanja podjetja 

Za snovanje ciljev izidov ter za doseganje boljše kakovosti poslovanja je potrebno poznati vse 

sestavine te kakovosti in njihovo medsebojno interakcijo (Kralj 2005, 199). Vseh osem 

sestavin kakovosti poslovanja lahko spremenimo v merila kot relativna razmerja nekih 

vrednosti, časov ali učinkov in jih izrazimo kot kazalnike (Kralj 2005, 201). 

 

Slika 3: Sestavine kakovosti poslovanja 

Vir: Kralj 2005, 201. 

Produktivnost, ki jo imenujemo tudi proizvodnost, je opredeljena kot produktivnost delovnih 

sredstev in kot produktivnost dela. Pri produktivnosti delovnih sredstev postaja vedno bolj 
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pomembna uporaba visoke tehnologije, pri produktivnosti dela pa vse več vsebovanega 

človeškega znanja. Produktivnost sredstev je mogoče preračunati tudi na pogojne enote dela 

(uro, vrednost). V skrajni opredelitvi so izidi produktivnosti večji učinki v krajšem času, 

medtem ko v vrednostnem izrazu lahko pomenijo tudi večji prihodek oziroma večjo maso 

izida. Produktivnost ni vedno tudi ekonomična, saj lahko povzroča neracionalno porabo 

delovnih sredstev in predmetov dela (Kralj 2005, 202). 

Ekonomičnost, ki jo imenujemo tudi gospodarnost, zadeva gospodarno ravnanje s sredstvi in 

delom. V skrajni opredelitvi ekonomičnost pomeni večje učinke ob manjših potroških, 

medtem ko v vrednostnem izrazu lahko pomeni tudi večjo masa izida, lahko pa tudi ne, če gre 

za racionalnost pri delu na škodo manj izdelane količine. Izide ekonomičnosti moramo 

opazovati že od samega začetka, torej ko ti še niso tržno uresničeni, pa vse dokler pride do 

uresničitve (Kralj 2005, 202). 

Tržnost predstavlja prodajno in nabavno konkurenčnost podjetja. Temelji na primerjalnih 

prednostih podjetja ob konkurentih ter ob odjemalcih in kooperantih podjetja, t. i. trženjskih 

partnerjih. Tržnost se nanaša na prilagodljivost in vplivanje na tržišče, predvsem v obliki 

aktivne spodbude in vplivanja na pričakovanja, želje, potrebe in možnosti tržnih udeležencev. 

Poznamo tržnost pri nabavi oziroma nakupu in tržnost pri prodaji. Tržnost pri nabavi je 

fizična priskrba poslovnih prvin v potrebni količini in kakovosti, ob potrebnem času ter ob 

upoštevanju nakupov po najbolj ugodnih cenah s tem, da so izpolnjene temeljne zahteve. 

Tržnost pri prodaji pa pomeni pridobivanje, ohranjanje in povečevanje tržnega deleža ter 

ugodno prodajanje razpoložljivih učinkov, ki pa morajo biti plačani. Pri obeh gre za 

primerjavo za doseženi obseg po predvideni in po doseženi ceni (Kralj 2005, 202–203). 

Prožnost je zmožnost podjetja, da se odziva in vpliva na vsa okolja ter dejavnike v njih. Poleg 

tržnega okolja gre tukaj še za mednarodno okolje, državno okolje (vladne ukrepe in posege, 

družbene ureditve ipd.), posebnosti gospodarskega okolja (lokacijo podjetja, velikost, panogo, 

pomen podjetja v panogi ipd.), okolja izobraževanja, znanosti in tehnologije (znanstvene, 

tehnične in druge dosežke na področju znanja), kulturno, zdravstveno in rekreacijsko okolje, 

naravno okolje (ekologijo, klimatske in meteorološke razmere, nahajališča, vire, kakovost 

zemljišč ipd.) ter morebitna druga okolja, ki vplivajo na podjetje. Na druga okolja mora 

podjetje vplivati s svojo začetno izbiro,  prilagodljivostjo ter stališči do njih, kjer lahko, pa se 

mora tudi odzivati in vplivati na njih. Vsi ti vplivi se kažejo vrednostno, in sicer kot 

povečanje ali zmanjšanje angažiranja sredstev, kot so večji ali manjši stroški, odhodki in 

odtoki, večji ali manjši prihodki in pritoki in tudi poslovni ter finančni izidi (Kralj 2005, 203). 

Odnosi v podjetju, predvsem medčloveški in medoddelčni oziroma organizacijski odnosi 

močno vplivajo na urejenost podjetja, prav tako pa imajo pomembno vlogo tudi pri doseganju 

uspešnih poslovnih izidov. Delovne naloge in opravila je potrebno dajati osebam s pravimi 

sposobnostmi, vendar pa je v veliki meri vodstvo podjetij tisto, ki mora vlagati v zaposlene in 
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njihove sposobnosti, jim omogočati izobraževanja in motivirati za delo. Vrednost zaposlenega 

za podjetje je namreč lahko izredno velika, vendar pa se vodstvo podjetja tega velikokrat zave 

šele takrat, ko delavec podjetje zapusti. Posebnega pomena je tudi ugled managerjev, 

strokovnjakov in drugih posameznikov v podjetju. Na tem mestu je pomemben še odnos med 

podjetjem in zaposlenimi, ki se odraža v tem, koliko podjetje prispeva h kakovosti njihovega 

življenja v zameno za vloženo delo in trud (Kralj 2005, 204). 

Ustvarjalnost povezuje raziskovalne dosežke, inovacije, kakovost učinkov in oblikovanje. 

Podjetje, ki že v svojo filozofijo vpelje zasnove ustvarjalnosti, prenaša in trži svoja znanja, 

dosežena tudi z razvojno in raziskovalno dejavnostjo, prav tako pa prinaša v podjetje znanje 

od drugod. Podjetje spodbuja inovativnost in jo uporablja na vseh področjih poslovanja, lahko 

pa jo tudi trži. Pri kakovosti učinkov, tj. pridelkov, izdelkov in storitev, namenjenih tržišču, 

gre za ustvarjalno zagotavljanje kakovosti in izboljševanje. Oblikovanje (angl. industrial 

design, styling) je namenjeno temu, da naredi izdelek tržno privlačen ter ga zasnuje na sedmih 

e-jih. Pri tem gre za estetiko, ergonomijo, ekonomiko, ekologijo, energijo, elegantnost in 

elitnost izdelka. Na koncu oblikovanje dopolni še celostna podoba, ki je zunanji odraz 

identitete podjetja (Kralj 2005, 204–205). 

Poslovna sposobnost podjetja je raven kakovosti poslovanja, ki se navzven kaže kot 

sposobnost tržnega zadovoljevanja potreb, financiranja in plačilne sposobnosti, v skladu s 

pričakovanji udeležencev. Nadaljuje se v poslovno zanesljivost, ki obsega širok nabor dobrih 

lastnosti podjetja. Gre za nekaj, kar je morda težko izraziti drugače kot na kakovosten način in 

se da opisati. Poslovna sposobnost in zanesljivost podjetja odražata tisto kakovost podjetja, ki 

stremi k odličnosti (Kralj 2005, 205). 

Odnosi z javnostjo (angl. public relations) je izraz, ki pomeni komuniciranje z javnostjo prek 

ekonomske propagande, na osnovi teh sporočil pa se ustvarja ugodna slika o podjetju. Odnosi 

z javnostjo so poseben vidik ugleda podjetja, ki oblikujejo (naklonjeno) javno mnenje. Tako 

ugodna kot tudi neugodna mnenja o poslovanju nekega podjetja se vtisnejo v javno mnenje in 

zato je za uspešno in kakovostno poslovanje podjetja pomembno, da prevlada ugodno mnenje. 

Ugodno javno mnenje podjetju omogoča večje tržne uspehe, pridobitev boljših sodelavcev in 

zato tudi boljše izide. Na tem mestu je pomembno tudi ravnanje podjetja v ekonomski 

propagandi oziroma v komuniciranju s trgom, saj lahko na trženjski način podpira kulturo, 

šport, ekologijo, znanost, izobraževanje in tako naprej (Kralj 2005, 206). 

Menim, da je zelo pomembno, da managerji delajo vse v smeri ohranjanja in povečevanja 

uspeha in ugleda podjetja ter ostalih sestavin kakovosti poslovanja, saj se s tem neposredno 

povečuje kakovost poslovanja, kar pa omogoča veliko lažje in boljše poslovanje.  
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5 KAKOVOST POSLOVANJA KOT REZULTAT ANALIZE SPIN 

Kot je omenjeno že v uvodu, na kakovostno poslovanje posameznega podjetja vplivajo 

številni notranji in zunanji dejavniki, zato je za podjetje pomembno, da večino teh dejavnikov 

identificira in jih vplete v svoje poslovanje.  

Za boljše vodenje svoje politike in boljšo kakovost poslovanja mora vsako podjetje vedeti, kje 

pravzaprav je na nekem področju v primerjavi s konkurenco. Zato potrebuje metodo ali 

model, s katerim bi lahko analiziralo svoje prednosti in slabosti, obenem pa tudi nevarnosti in 

priložnosti, ki jih ponuja okolje. V ta namen se najpogosteje uporablja t. i. analiza SPIN – 

slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti, oziroma SWOT – angl. strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats (Biloslavo 2008, 72). 

5.1 Metode in modeli za celovito ocenjevanje podjetja 

Strokovnjaki na področju ekonomije trdijo, da je celovito ocenjevanje podjetja najtežja faza 

procesa odločanja. Je prva faza v procesu strateškega planiranja in predstavlja osnovo za vse 

nadaljnje aktivnosti strateškega upravljanja. Celovita ocena podjetja pomeni analizo prednosti 

in slabosti ter priložnosti in nevarnosti za podjetje (Pučko 2002, 279; Pučko 2006, 129). 

Bistvo celovite ocene je analiza preteklih in sedanjih podatkov oziroma informacij, ki se 

nanašajo na možno prihodnost. Metode takšnega ocenjevanja so različne in so lahko 

usmerjene na podjetje kot celoto ali pa na posamezne strateške poslovne enote podjetja. Prav 

tako so metode različne v malih in večjih podjetjih (Pučko 2006, 129). Z metodami celovitega 

ocenjevanja podjetja torej poskušamo ugotoviti, kaj so glavne konkurenčne prednosti podjetja 

in kaj so njegove glavne slabosti, prav tako pa iščemo še poslovne priložnosti podjetja in 

glavne nevarnosti, s katerim se bo podjetje morebiti soočilo (Pučko 2002, 280). 

Celovito ocenjevanje podjetja lahko opravimo na tri osnovne načine. Prvi način imenujemo 

klasični, zanj poznamo še veliko sinonimov, na primer SPIN analiza, SWOT analiza, revizija 

(angl. audit) položaja podjetja, celovita analiza podjetja in tako naprej. Drugi način za 

celovito ocenjevanje podjetja je portfeljska analiza. Tretji način izhaja iz zasnove verige 

vrednosti in zato ga imenujemo analiza na temelju verige vrednosti (Pučko 2006, 129). 

Poznamo še druge modele in metode za ocenjevanje oziroma analiziranje podjetja, vendar te 

metode ne obsegajo celovitega ocenjevanja podjetja, torej zunanjega in notranjega okolja 

podjetja, vendar le eno ali drugo, ali pa so še ožje usmerjene na določen del ali dejavnost 

podjetja. 
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5.2 Analiza SPIN 

Analiza SPIN je najbolj enostavna in tudi zelo razširjena metoda za celovito ocenjevanje 

podjetja, zato jo imenujemo tudi klasična metoda. SPIN analiza (t. i. »strateški križ«) zajema 

najpomembnejše dejavnike konkurenčnosti podjetja oziroma programa (t. i. temeljne 

zmožnosti) in najpomembnejše dejavnike privlačnosti tržišča, razvrščene po pomembnosti.« 

(Tavčar 1997, 72) 

 

Slika 4: SPIN analiza 

Vir: Tavčar 1997, 73. 

Notranje prednosti oziroma temeljne zmožnosti podjetja so skupine vrednot, veščin, 

tehnologij, struktur, sistemov, procesov in usmeritev, ki so med seboj povezane in 

zagotavljajo podjetju trajno konkurenčno prednost – angl. sustainable competitive advantage 

(Biloslavo 2008, 73). Notranje slabosti podjetja pa so tiste skupine vrednot, veščin, tehnologij, 

struktur, sistemov, procesov in usmeritev, ki podjetju onemogočajo izvajanje strategij, s 

katerimi bi doseglo zastavljene cilje oziroma izkoristilo priložnosti na trgu (Griffin 1996 v 

Biloslavo 2008, 73). 

Ključni dejavniki uspešnosti na trgu (angl. key success factors) so tisti dejavniki 

konkurenčnosti v panogi, ki vplivajo na uspešnost podjetja. Ti se razlikujejo od panoge do 

panoge, včasih pa se razlikujejo tudi znotraj ene panoge (Thompson, Strickland in Gamble 

2005 v Biloslavo 2008, 73). Za podjetje so najbolj pomembni tisti dejavniki uspešnosti, ki mu 

omogočajo dobičkonosno rast, pridobivanje novih konkurenčnih prednosti in so v skladu z 

obstoječimi temeljnimi zmožnostmi podjetja oziroma s tistimi, ki jih podjetje lahko pridobi 

razmeroma hitro (Thompson in Strickland 1998 v Biloslavo 2008, 73). Dejavnike privlačnosti 

tržišča največkrat ocenjujemo z analizo konkurenčnosti panoge oziroma z metodo petih silnic, 

ki obsega vpliv obstoječih konkurentov, konkurentov z istovrstnimi proizvodi, ki še niso 

vstopili v panogo, konkurentov z drugačnimi proizvodi, ki dajejo enake ali podobne koristi 
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(substituti), ter pogajalsko moč do dobaviteljev in odjemalcev (Porter 1980 v Biloslavo 2008, 

74). Poleg naštetih dejavnikov pa lahko upoštevamo še šesti dejavnik, to pa so država, 

sindikati, lokalna skupnost in tako naprej (Biloslavo 2008, 74). 

Da bi uspešno izvedli analizo SPIN, moramo upoštevati naslednje (Lynch 1997 v Biloslavo 

1999, 173; Lynch 1997 v Biloslavo 2008, 74–75): 

 dejavnike notranje prednosti in notranje slabosti analiziramo z vidika potreb odjemalcev 

na trgu, ki ga zadovoljujemo in zmožnosti konkurentov; 

 dejavniki notranje prednosti in notranje slabosti morajo biti opredeljeni v razmerju do 

naših konkurentov (ni dovolj, da smo samo »dobri«, moramo biti »boljši kot«); 

 dejavnike trajne konkurenčne prednosti in privlačnosti tržišča analiziramo s pogledom v 

prihodnost in ne v preteklost; 

 v kolikor ne moremo razmejiti, ali je posamezen dejavnik naša prednost ali slabost, ga 

zapišemo ločeno z obeh vidikov; 

 analiza mora razlikovati med stanjem, kjer bi organizacija želela biti, in stanjem, kjer 

dejansko je; 

 dejavnikom je ustrezno dodati krajšo razlago oziroma opombo; 

 dejavnike ocenimo s pomočjo lestvice, npr. od 0 do 5, in ocene prikažemo v profilnem 

diagramu. 

Pri analizi SPIN se moramo izogniti naslednjim napakam (Biloslavo 1999, 173–174; 

Biloslavo 2008, 75): 

 izdelamo SPIN analizo, ne da bi pri tem osvetlili ključna vprašanja razvoja in uporabe 

temeljnih zmožnosti podjetja; 

 preveč samokritično ocenjujemo posamezna področja poslovanja, ki nam jih sicer kupci 

in konkurenca priznavajo kot uspešne; 

 pri izdelavi SPIN analize upoštevamo neobvladljivo veliko število vplivnih dejavnikov, 

ne da bi jih skušali logično združevati in razvrstiti po pomembnosti; 

 SPIN analizo enačimo s strategijo; 

 strateške analize zaključimo s SPIN analizo, ne da bi uporabili še kak drug model ali 

metodo; 

 po zaključku SPIN analize se ne vprašamo, kakšen je pomen njenih rezultatov za naš 

položaj in kakšne možnosti se nam odpirajo ali kakšnim nevarnostim se lahko izognemo. 

S pomočjo analize SPIN lahko neposredno oblikujemo strategije, in sicer tako, da oblikujemo 

posamezne možnosti za različne kombinacije dejavnikov. Pri tem je potrebno poudariti, da 

model daje parcialne strategije, ki pa niso najboljše za celovito obvladovanje organizacije. 

Zato je potrebno iz parcialnih strategij oblikovati eno ali več vseobsežnih strategij (Biloslavo 

2008. 75). Kot večina drugih metod ima tudi analiza SPIN poleg prednosti tudi nekatere 

pomanjkljivosti (Biloslavo 2008, 77).  
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6 EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

6.1 Predstavitev izbranega podjetja 

Poslovanje podjetja Osmica, d. o. o., s sedežem na Koroški 44 v Velenju, sega v leto 1992, ko 

se je direktor Franc Jazbec odločil za ustanovitev lastnega podjetja. Glavna dejavnost podjetja 

je opravljanje gostinsko-trgovske dejavnosti in grosistična prodaja vseh vrst pijač ter ostalih 

živil. Podjetje opravlja dejavnost samo na slovenskem trgu, natančneje v širši okolici Velenja. 

Prvotni sedež podjetja je bil v Šoštanju, kjer sta z ženo Anko odprla prvo trgovino. V trgovini 

sta sprva prodajala le pijačo, glavni artikel je bilo pivo, ki je po cenah konkuriralo trgovinam 

daleč naokrog. Ker je prodaja dobro tekla, se je direktor odločil razširiti dejavnost na 

veleprodajo z dostavo franco kupec (Osmica, d. o. o. 2008).  

V podjetju so zaposlili šoferje in računovodski delavki. Kmalu zatem so del skladišča 

preuredili v maloprodajno trgovino z živili, tako da so lahko kupce zadovoljili ne samo s 

pijačo, temveč tudi z drugimi prehrambenimi izdelki. Podjetje se je tekom let razširilo in 

konec leta 2008 v Velenju odprlo še eno poslovalnico, kamor se je selil tudi sedež podjetja. 

Podjetje ima 18 zaposlenih, zato po klasifikaciji spada med mala podjetja. Kot dodatno pomoč 

v času počitnic in viškov sezone koristimo pogodbene sodelavce oziroma študente za 

premostitev možnih težav. Osmica, d. o. o., je bila ustanovljena iz lastnega kapitala (Osmica, 

d. o. o. 2008). 

Tehnološki postopek v podjetju zajema zlasti naslednje postopke in naloge: 

 organiziranje in vodenje dela osebja, 

 nadzor nabave, skladiščenja in porabe zalog, 

 prodaja pijač in živil, 

 skrb za čistost in urejenost prostorov in 

 vodenje dokumentacije, ki omogoča organom nadzora kontrolo poslovanja. 

 

Slika 5: PE Velenje in PE Šoštanj 

Vir: Miklavc 2008. 
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6.1.1 Poslovna vizitka 

Preglednica 1: Poslovna vizitka podjetja Osmica, d. o. o. 

NAZIV PODJETJA: OSMICA, d. o. o. 

POPOLNI NAZIV PODJETJA: OSMICA PROIZVODNJA IN TRGOVINA, d. o. o. 

UPRAVNA ENOTA: VELENJE 

OBČINA: VELENJE 

VRSTA ORGANIZACIJE: DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 

ZAKONITI ZASTOPNIK: FRANC JAZBEC 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5694108000 

DAVČNA ŠTEVILKA: 74639676 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

(TRR): 

24302-9003981810 (RAIFFEISEN KREKOVA 

BANKA D.D. MARIBOR 

DATUM VPISA PRI REG. 

ORGANU: 

27. 11. 1992 

POREKLO KAPITALA: DOMAČI KAPITAL 

DRŽAVA KAPITALA: NI PODATKA 

VRSTA LASTNINE: ZASEBNA LASTNINA 

USTANOVITELJI: FRANC JAZBEC 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 18 

GLAVNA DEJAVNOST: G 51.340 – PRODAJA NA DEBELO Z   

ALKOHOLNIMI IN BREZALKOHOLNIMI PIJAČAMI 

SEDEŽ PODJETJA: VELENJE 

KONTAKTNA TELEFONSKA 

ŠTEVILKA: 

03/586-41-01 

03/588-17-90 

FAX: 03/588-30-60 

E-MAIL: osmica@siol.net 

Vir: Osmica, d. o. o. 1999. 
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6.1.2 Kadri 

V podjetju je 18 zaposlenih. Že od samega začetka je direktor podjetja Osmica, d. o. o., Franc 

Jazbec. Starost zaposlenih je od 25 do 50 let. Po klasifikaciji spada podjetje med mala 

podjetja, zato je pretok informacij med lastnikom in zaposlenimi ter med zaposlenimi in kupci 

hitrejši. Vodstvo in vsi ostali delavci ustvarjamo v podjetju prijetno, dobro organizirano in 

urejeno delovno okolje. Takšno okolje pa omogoča dobro počutje tako zaposlenih kot naših 

strank. Delavci v podjetju smo neposredno v stiku s strankami, zato je pomembno, da se 

izkažemo z bogatim znanjem. Zato vodstvo v svoje podjetje vabi ljudi, ki imajo dosti znanja 

in domišljije, so iznajdljivi, komunikativni, kreativni, pozitivno naravnani, ljudi, ki znajo 

prevzeti odgovornost in si želijo uspeh in napredovanje. Seveda pa zato tudi podjetje samo 

veliko vlaga v zaposlene, vodstvo jim zagotavlja stalna izobraževanja in seminarje. Na 

najrazličnejše načine skuša zaposlene motivirati, saj so ravno zaposleni tisti, ki v največji meri 

vplivajo na uspešnost podjetja. Vsem zaposlenim nudi podjetje enake pogoje in priložnosti za 

izkazovanje in napredovanje. Vodstvo jih spodbuja k inovativnosti, kreativnosti, 

ustvarjalnosti in h kakovosti. Seveda pa je vsak posameznik, ki je uspešen, tudi primerno 

nagrajen. V podjetju so nagrade v obliki napredovanja ali povišice, največkrat pa v obliki 

bogate materialne nagrade. Zaposlenim vodstvo omogoča dobre delovne pogoje, redne in 

primerne plače ter napredovanje. Odlično vzdušje oziroma klima v podjetju je ena izmed 

vrlin, s katero se podjetje ponaša že od samega začetka poslovanja.  

Podjetje ima sklenjene direktne pogodbe z uspešnimi slovenskimi proizvajalci pijač. V 

podjetju so dobri in prijateljski odnosi, ki temeljijo na spoštovanju in zaupanju. Vzdušje v 

podjetju najbolj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in posledično tudi na zadovoljstvo strank.  

Podjetje ima začrtano jasno vlogo vsakega posameznika. Vodstvo skupaj z zaposlenimi 

sprotno rešuje konflikte, to pa ustvarja boljše pogoje za izražanje mnenj. V podjetju se čuti 

visoka raven zaupanja, zato so zaposleni odprti in si upajo povedati svoje mnenje ter 

predstaviti svoje ideje. Za neko skupnost oziroma skupino ljudi je zelo pomembno, da vsak 

posameznik čuti pripadnost k skupini in da vsak nosi v sebi delček odgovornosti. Le tako 

lahko podjetje deluje kot eno.  

Vodstvo v podjetju Osmica se že od vsega začetka trudi, da vzpostavi sproščeno vzdušje in 

prijateljski odnos. Komunikacija v podjetju je odprta in neposredna. Vse to spodbuja 

ustvarjalnost in izražanje novih, svežih idej. Podjetje zna izkoristiti vsako priložnost, ki se 

ponudi na tržišču. Z veseljem sprejema nove izzive. Na dobro počutje v podjetju seveda 

vpliva tudi urejenost prostorov, zato vestno skrbimo za čistost in urejenost ter za zdravo in 

varno delovno okolje.  

Vodstvo skrbi tudi za zdravje zaposlenih. Za zaposlene je poskrbljeno tehnično, socialno in 

zdravstveno varstvo. Vseskozi si prizadeva za zadovoljne in zdrave delavce. Če kdo od njih 

zboli oziroma če ima smrt v družini ali v sorodstvu, mu vodstvo brez odlašanja omogoči 
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odsotnost v službi. Vodstvo si prizadeva tudi to, da je na zaposlenih čim manj delovnega 

pritiska in z njim povezanega stresa. Ker je podjetje dokaj majhno, lahko vodstvo pogosto 

komunicira z zaposlenimi in se posveti vsakemu posamezniku. Če ne gre drugače, direktor z 

njimi komunicira preko telefona ali e-pošte. Vendar se vodstvo dobro zaveda pomembnosti in 

učinkovitosti osebnega stika, zato pogosto skliče sestanek. Vsako leto pa pripravlja tudi 

družabna srečanja in ekskurzije. V poletnem času direktor priredi piknik, kjer je poskrbljeno 

za hrano, pijačo in glasbo, sodelavci pa se lahko med seboj pomerijo v različnih športnih 

aktivnostih. Konec leta direktor priredi zaključek.  

Z zagnanostjo, spretnostjo in znanjem smo postali eni izmed vodilnih v cenovno ugodni 

ponudbi kakovostnega blaga na trgu, na katerem delujemo. Naša konkurenčna prednost je tudi 

dobra organizacijska klima oziroma vzdušje v podjetju, ki pozitivno vpliva na počutje in 

zadovoljstvo vseh, ki prihajajo v stik z nami. Vodstvo se skupaj z zaposlenimi dobro zaveda 

vrednot in kulture podjetja in po tem se razlikujemo od konkurentov. Da je podjetje na pravi 

poti, kažejo poslovni rezultati in vidno zadovoljstvo zaposlenih ter naših strank. Zaradi vsega 

tega smo konkurenca najboljšim. 

6.1.3 Organizacijska struktura podjetja 

Iz spodnjih organigramov je razvidna organizacijska struktura podjetja. 

 

Slika 6: Makro organigram Osmice, d. o. o. 

Vir: Osmica, d. o. o. 2006. 
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Slika 7: Mikro organigram Osmice, d. o. o. 

Vir: Osmica, d. o. o. 2006. 

6.2 Analiza organizacijskih konceptov v izbranem podjetju 

Vizija podjetja 

Vizija podjetja je, da želimo imeti čim bolj bogato izbiro kakovostnega blaga, s katero bi 

obvladovali celoten slovenski trg. Želimo postati prepoznaven ponudnik in dobavitelj blaga 

trgovcem, gostincem in ostalim, ki iščejo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno. Prav tako 

je vizija našega podjetja tudi uveljavitev lastne blagovne znamke in s tem povečanje 

prepoznavnosti podjetja na trgu. Naša vizija temelji na zadovoljnih kupcih in zaposlenih, 

povečanju prodaje, donosnosti, kakovostnemu blagu, zmanjšanju stroškov, pridobitvi novih 

kupcev, sklenitvi pogodb z novimi dobavitelji in večji prepoznavnosti na trgu. Uresničevanje 

vizije naše podjetje vodi k vse večji uspešnosti in uglednosti podjetja. 
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Na podlagi petih meril za oceno primernosti vizije, ki jih je navedel Biloslavo (2008) v knjigi 

Strateški management in management spreminjanja, lahko ocenim, da je vizija našega 

podjetja jasna, saj v kratkem odstavku preprosto in smiselno opisuje vse tiste naloge, ki jih 

podjetje želi uresničiti v prihodnosti. Vizija je usklajena z organizacijskimi vrednotami, 

vrednotami posameznikov in s poslanstvom, usmerjena je na potrebe zaposlenih in strank, 

zato vanjo verjamejo in jo uresničujejo vsi zaposleni. Naša vizija je izvedljiva oziroma 

uresničljiva, vendar se vodstvo in zaposleni zavedajo, da morata biti za njeno uresničitev delo 

in trud njihov vsakdanjik. Naša vizija ima sporočilno moč, je zgovorna in motivira zaposlene, 

da jo uresničujejo v vsakodnevnih aktivnostih. Vizija je časovno opredeljena, saj jo torej 

vodstvo skupaj z zaposlenimi upošteva in izvaja v vseh odločitvah. Prav tako je vizija našega 

podjetja tudi fleksibilna, saj se lahko prilagaja spremembam v okolju. Glede na ta merila bi za 

vizijo našega podjetja lahko rekli, da je primerna. 

Vizija je nekaj, kar si želi podjetje uresničiti v prihodnosti, zato je z organizacijskimi cilji, 

vrednotami in z vsem svojim delovanjem usmerjena v njeno uresničitev. Vodstvo našega 

podjetja se zaveda pomembnosti uresničevanja vizije, zato predstavlja zgled zaposlenim, 

hkrati pa je z izzivalno in jasno opredeljeno vizijo motiviralo zaposlene v njeno 

uresničevanje. 

Poslanstvo podjetja 

Osnovna dejavnost podjetja je trgovina na debelo in drobno z živili in neživili dnevne 

potrošnje. Poslanstvo podjetja je biti dober lokalni distributer in vedno dosegljiv za stranke. 

Glavno vodilo, ki podjetje vodi pri poslovanju že od samega začetka, je zadovoljen kupec, 

zato znamo prisluhniti in upoštevati želje ter zahteve. Svojim kupcem nudimo prijazen prostor 

za nakupe po principu »vse na enem mestu« in ustrežemo tudi željam najzahtevnejših kupcev. 

Pri nas lahko kupec izbira iz bogate ponudbe kakovostnih izdelkov po konkurenčnih cenah. 

Naše poslanstvo temelji tudi na zadovoljnih in zdravih zaposlenih, zato skrbimo za varno in 

prijetno delovno okolje, dobro klimo v podjetju, prav tako pa jim zagotavljamo redne 

seminarje in možnost izobraževanja.  

Prav tako je pomembno zadovoljstvo dobaviteljev, zato skrbimo za dobre odnose z njimi. 

Trudimo se za čim boljše doseganje poslovne uspešnosti in učinkovitosti, iščemo nove 

priložnosti v okolju in na njih odgovarjamo z inovativnimi rešitvami, ki nam prinašajo 

prednost pred konkurenco. Naše poslanstvo torej temelji na napredku, inovativnosti, 

sproščenem odnosu do kupcev, zadovoljnih kupcih in zaposlenih, kakovostnih izdelkih in 

storitvah po ugodnih cenah ter na tem, da smo odlično organizirano in uspešno podjetje.  

Da bi čim bolj uspešno uresničevali poslanstvo, krepimo in razvijamo vrednote, kot so 

kakovost, zanesljivost, odgovornost, prijaznost, poštenost, inovativnost, timsko delo in ostale 

naše organizacijske vrednote. Vodstvo podjetja Osmica se zaveda, da je poslanstvo eno izmed 
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ključnih orodij za zagotavljanje odličnosti podjetja, prav tako pa jim predstavlja še orodje, s 

katerim lahko vsak trenutek ugotovijo, če podjetje še vedno posluje in deluje v tisti smeri, ki 

jo sporoča njihovo poslanstvo. Prav tako se zavedajo, da so za uresničitev poslanstva in za 

doseganje njegovega popolnega namena potrebni vsi zaposleni, zato je vodstvo motiviralo 

zaposlene za uresničevanje poslanstva s tem, ko so jih vključili v pomembne aktivnosti in s 

tem pridobili zaupanje zaposlenih. Zaposleni v našem podjetju vsak dan uresničujejo 

poslanstvo. To kažejo dobri poslovni rezultati in tudi to, da imamo veliko stalnih strank in 

vedno več novih strank. Ker je to družinsko podjetje, imajo vsi zaposleni enake interese, zato 

je želja vsakega posameznika, da bi podjetje ohranjalo dobro ime in povečevalo uspešnost, to 

pa lahko dosežejo le, če vsak dan uresničujejo poslanstvo.  

Poslanstvo našega podjetja je usklajeno z organizacijskimi vrednotami in vrednotami 

zaposlenih. Zapisano bi moralo biti bolj na kratko, vendar vseeno motivira zaposlene, saj 

temelji na njihovih interesih, prav tako pa je tudi primerno in jasno, saj ga razumejo tako 

zunanji kot notranji udeleženci v podjetju. 

Vrednote podjetja 

Vrednote v podjetju so jasne in čeprav se mora podjetje neprestano prilagajati spremembam v 

okolju, vsak posameznik v podjetju vedno ve, kaj je prav in kaj ne. Vrednote v podjetju so: 

kakovost, zanesljivost, odgovornost, predanost, doslednost, poštenost, prijaznost, znanje, 

spretnost, profesionalizem in dobri medsebojni odnosi. Vrednote, ki so vezane na poslovanje, 

pa so: etično poslovanje, ohranjanje dobrega imena podjetja, kakovostni izdelki po 

konkurenčnih cenah, timsko delo, inovativnost, ustvarjanje pozitivnega in stimulativnega 

okolja, donosnost, osredotočenost na odjemalce in njihovo zadovoljstvo, zadovoljstvo 

dobaviteljev, redna izobraževanja in seminarji za zaposlene, skrb za varnost in zdravje 

zaposlenih, skrb za čisto okolje, enakopravnost do vseh zaposlenih in ostalih udeležencev.  

Ker je to družinsko podjetje, vsi stremimo k istim ciljem in vsak posameznik pripisuje 

organizacijskim vrednotam veliko vrednost, zato je to tudi ena od naših konkurenčnih 

prednosti. Vodstvo v podjetju Osmica daje zgled zaposlenim s tem, ko pokaže, da tudi oni 

spoštujejo in upoštevajo organizacijske vrednote. Prav tako menim, da so vrednote našega 

podjetja primerne, saj vsebujejo vse ključne stvari, ki pomembno vplivajo na uspešno in 

kakovostno poslovanje. Naše vrednote se odražajo v odnosu do zaposlenih, dobaviteljev in 

odjemalcev ter do družbenega okolja. 

Vodstvo podjetja Osmica se zaveda, da ima vsak posameznik lastne vrednote, v katere 

verjame in jih spoštuje, zato so organizacijske vrednote kar najbolj približali in prilagodili 

vrednotam zaposlenim. Prav tako pa so zaposlene na nevsiljiv način motivirali, da sprejmejo 

in spoštujejo organizacijske vrednote, ki veljajo za skupne vsem v podjetju. Prav tako se 

vodstvo zaveda, da zaposleni v podjetju preživijo veliko časa, zato je pomembno, da vsak 
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posameznik čuti pripadnost podjetju, saj tako zaposleni posledično veliko bolj kvalitetno 

opravljajo svoje delo, hkrati pa se s tem zmanjša možnost slabega razpoloženja, razočaranja, 

delovnega pritiska in z njim povezanega stresa ali nepotrebnega strahu zaposlenih, kar pa je 

povod za dobro organizacijsko klimo. Če vodstvo vključi zaposlene v pomembne aktivnosti v 

podjetju in če spoštuje njihove osebne vrednote, bodo tudi zaposleni spoštovali organizacijske 

vrednote, prav tako pa bodo veliko bolj motivirani za delo. Organizacijske vrednote se torej 

morajo uskladiti z vrednotami zaposlenih v podjetju, saj drugače vodstvo ne more in ne sme 

pričakovati, da jih bodo zaposleni resnično upoštevali in spoštovali. 

Smotri podjetja 

Naše podjetje si prizadeva za pridobitev in prodajo kakovostnih izdelkov, ki bodo presegli 

pričakovanja naših strank in poslovnih partnerjev. Želimo si poslovati tako, da bi bile 

zadovoljne tako stranke kot tudi zaposleni.  

Vodstvo si prizadeva za dolgoročna partnerstva z uspešnimi in zaupanja vrednimi dobavitelji 

in odjemalci. Naše podjetje si želi dobro poznati potrebe naših naročnikov in jih v celoti 

zadovoljiti. Eden od smotrov je tudi izpolnjevanje visokih standardov kakovosti. Vodstvo želi 

doseči, da bi bil vsak posameznik v podjetju predan svojemu poslu. Cilj je tudi nenehno 

izpolnjevanje ponudbe, iskanje novih priložnosti in izzivov ter kreiranje novih, svežih idej. 

Zelo pomemben smoter za naše podjetje je tudi pospeševanje prodaje in ustvarjanje dobička 

ter biti konkurenčen na našem področju in v naši dejavnosti. 

Na podlagi štirih meril, ki opisujejo, kakšni so dobri smotri in cilji podjetja, ki jih je navedel 

Tavčar (1997) v knjigi Razsežnosti strateškega managementa, lahko ocenim, da so smotri 

našega podjetja v celoti merljivi, realni in zato tudi dosegljivi, prav tako so tudi spodbudni, saj 

uresničujejo interese podjetja in tudi interese zaposlenih, zato imajo na zaposlene 

motivacijsko moč. Smotri podjetja Osmica so prav tako tudi skladni z drugimi cilji v podjetju, 

vizijo, poslanstvom in organizacijskimi vrednotami ter vrednotami zaposlenih. Glede na ta 

merila bi za smotre v podjetju Osmica lahko rekli, da so dobri in ustrezni. 

Kultura podjetja 

V podjetju se močno zavedamo kulture podjetja. Podjetje je profesionalno in družbeno 

odgovorno. Vodstvo in delavci spoštujemo etična načela in vrednote, kot so: timsko delo, 

odgovornost, organiziranost, spoštovanje, poštenost, pravičnost in enakost. Ustvarjamo 

odlično poslovno in družbeno okolje, v katerem vlada medsebojno spoštovanje, odgovornost 

do okolja in družbe ter dobro vzdušje. Zavedamo se, da ključ do uspeha predstavljata 

zadovoljstvo zaposlenih in strank, medsebojno sodelovanje in dobra klima v podjetju. Ker je 

to družinsko podjetje, imamo vsi udeleženci v podjetju iste cilje, interese in vrednote. 

Vodstvo z ostalimi delavci stremi k dobičkonosnemu poslovanju in zadovoljnemu kupcu. 
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Uvajamo inovacije in se uspešno prilagajamo razmeram na trgu. Tržimo le najboljše, torej 

kakovostne izdelke po ugodnih cenah. Zaposleni znajo sprejeti odgovornost za svoja ravnanja. 

Vodstvo jim nudi možnosti izobraževanja in seminarjev ter hkrati skrbi za njihovo zdravje in 

varnost. Vsak delavec pa je za svoje posebne dosežke tudi primerno nagrajen. Novi izzivi, 

ideje in zamisli še bolj motivirajo vodstvo in ostale delavce.  

Za kulturo podjetja bi lahko rekli, da je močna, saj se sklada z vrednotami podjetja in 

zaposlenih in zato povečuje uspešnost oziroma kakovost poslovanja. Zaradi tega vodstvo 

kulture ne spreminja, ampak jo spodbuja in ohranja. 

Filozofija podjetja 

Filozofija podjetja temelji na usmerjenosti k strankam in na trg, usmerjenosti h kakovosti 

izdelkov, k sodelavcem, poslovnim partnerjem, odjemalcem in dobaviteljem ter na 

dolgoročnem partnerstvu z njimi. Vsak posameznik v podjetju ve, kaj je njegovo delo in 

kakšna je njegova odgovornost. Zadovoljstvo kupcev in zaposlenih je temelj, na katerem 

gradimo nadaljnje poslovanje. Želimo, da so kupci zadovoljni s ponudbo in da se vedno znova 

vračajo. Upoštevamo vrednote: poštenost, timsko delo, znanje, izkušnje, sposobnost, voljo do 

dela. Vodstvo skrbi in spoštuje vse zaposlene in z njimi oblikuje dober, prijateljski odnos. 

Etika podjetja 

V podjetju Osmica vodstvo skupaj z zaposlenimi posluje in ravna etično, saj se zaveda, da le 

etično poslovanje in odločanje omogoča podjetju dolgoročno uspešnost, prav tako pa se s 

takšnim poslovanjem povečujejo zaupanje v podjetje, uspeh in ugled podjetja oziroma 

njegovo dobro ime, kakovost poslovanja podjetja ter konkurenčna prednost.  

V podjetju Osmica ni poslovnika oziroma pravilnika, ki bi obsegal pravila za etično in 

moralno delovanje zaposlenih v organizaciji, zato pa vodstvo daje zaposlenim zgled s tam, da 

tudi sami etično ravnajo z zaposlenimi, poslovnimi partnerji, odjemalci, konkurenti in z 

okoljem, v katerem posluje.  

Direktor podjetja Osmica je moralen manager, saj spoštuje in zavzeto uveljavlja 

organizacijske vrednote. Ker je to družinsko podjetje, imajo zaposleni skupne vrednote, ki jih 

spoštujejo in uresničujejo skupaj z vodstvom. Vodstvo in zaposleni v podjetju se dobro 

zavedajo »zlatega pravila«, tj. stori drugim le tisto, kar hočeš, da bi drugi storili tebi, in ga 

upoštevajo v svojem vsakodnevnem poslovanju. 
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6.3 Analiza sestavin kakovosti poslovanja v izbranem podjetju 

Produktivnost 

Produktivnost podjetja Osmica, d. o. o., se kaže v tehnoloških izboljšavah in varnostnih 

ukrepih glede delovnih sredstev, produktivnosti dela, bogatem znanju zaposlenih, ki je 

prepleteno z njihovimi dolgoletnimi izkušnjami. Da bi dosegli še večjo produktivnost 

delovnih sredstev, je vodstvo poskrbelo za ustrezno delovno opremo, nova in varna vozila ter 

stroje in s tem zagotovilo ustrezno varnost zaposlenih pri delu ter prihranilo stroške 

morebitnih okvar ali nesreč. Ker se vodstvo zaveda, da so za produktivnost dela 

najpomembnejši zaposleni, so poskrbeli za dobro organizacijsko klimo, ustrezno motivacijo, 

varno in zdravo delovno okolje ter za redna izobraževanja in seminarje. 

Ekonomičnost 

Naše podjetje vseskozi posluje z dobičkom, kar pomeni, da so prihodki večji od odhodkov. 

Vodstvo je že v samem začetku poslovanja podjetja poskrbelo za nakup dveh velikih 

prostorov, kjer skladiščijo svoje trgovsko blago, to pa predstavlja prednost, saj s tem 

prihranijo veliko denarja, ki bi ga sicer morali dajati za najem skladišč. To je le eden od 

dokazov za ekonomično oziroma gospodarno ravnanje podjetja s sredstvi in delom. Podjetje 

se vedno trudi poslovati tako, da so proizvedeni učinki večji od stroškov, ki so bili potrebni za 

to ustvarjeno vrednost. 

Tržnost 

Naše podjetje je usmerjeno na slovenski trg, natančneje na širšo okolico Velenja. Blago 

nabavljamo od zanesljivih in zaupanja vrednih dobaviteljev, s katerimi sodelujemo že vrsto let 

in imamo z njimi sklenjene direktne pogodbe. To našemu podjetju prinaša veliko prednost, saj 

smo se s tem izognili morebitnim tveganjem v zvezi z dobavo, kakovostjo, količino in ceno 

blaga in tudi drugim težavam, s katerimi bi se v nasprotnem primeru morebiti spopadali na 

tem področju.  

Vodstvo se trudi tudi za pridobitev novih uspešnih dobaviteljev, saj se zaveda, da spremembe 

niso vedno slabe in da je za uspešno poslovanje potrebno tudi kdaj tvegati. Vodji nabave in 

prodaje sta v našem podjetju Gašper Jazbec in Darko Goršek. Od dobaviteljev nabavljamo 

visoko kakovostno blago po ugodnih cenah in v količini, ki je za nas ustrezna. V podjetju si 

prizadevamo za doseganje visoke kakovosti izdelkov, prav tako pa tudi za neprestano 

dopolnjevanje obstoječih izdelkov in programov ter za uvajanje novih. Za boljše 

prepoznavanje trga in odjemalcev redno raziskujemo trg, na katerem delujemo, največkrat z 

anketnimi vprašalniki.  
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Tržni delež je v primerjavi s konkurenčnimi organizacijami nekoliko manjši, vendar pa je to 

posledica majhnosti organizacije. Seveda pa se vsi v podjetju trudimo za ohranitev in tudi za 

povečanje tržnega deleža, kar pa nam tudi uspeva.  

Vodstvo premalo pozornosti nameni oglaševanju in pospeševanju prodaje, prav tako tudi 

nimamo lastne spletne strani in lastne blagovne znamke, vse to pa vpliva na slabšo 

prepoznavnost na trgu in posledično tudi na manjši tržni delež. 

Prožnost 

Podjetje deluje na trgu že dvajset let in v tem času smo se morali prilagoditi velikemu številu 

sprememb, prav tako pa smo za obstanek morali izkoristiti vsako novo poslovno priložnost, ki 

se nam je ponudila. Tudi organizacijska kultura je prilagojena kulturi okolja.  

Poleg tega da se prilagajamo razmeram v okolju, pa na različne načine poskušamo vplivati na 

okolje, v katerem delujemo. Izdelke in storitve prilagajamo potrebam in željam naših 

odjemalcev, prav tako pa tudi uvajamo nove artikle glede na potrebe trga. Naši izdelki in 

storitve so vseskozi kakovostni in konkurenčni. Da v podjetju ohranjamo prožnost in ne 

izgubljamo dragocenega časa, si vodstvo prizadeva za sprotno reševanje konfliktov. 

Odnosi v podjetju 

Vodstvo v podjetju Osmica, d. o. o., se zaveda, da odnosi v podjetju, tako medčloveški kot 

tudi medoddelčni, močno vplivajo na urejenost in ugled podjetja in zato se vseskozi trudi za 

dobro organizacijsko klimo oziroma vzdušje v podjetju ter za sproščen in prijateljski odnos 

med zaposlenimi, ki temelji na zaupanju in spoštovanju.  

Etično poslovanje, pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih ter izpolnjevanje 

obveznosti do zaposlenih so prav tako lastnosti vodstva Osmice. Skrb za zaposlene je v našem 

podjetju na visokem nivoju, saj vodstvo skrbi za zdrav in varen delovni prostor, prav tako pa 

veliko vlagajo v usposabljanje zaposlenih, to počnejo z rednimi izobraževanji in seminarji. 

Ker je v podjetju malo število zaposlenih, je pretok informacij med lastnikom in zaposlenimi 

ter med zaposlenimi in odjemalci veliko hitrejši, prav tako pa lahko zaradi tega vodstvo 

pogosto komunicira z zaposlenimi in se posveti vsakemu posebej.  

Vodstvo se zaveda, da je najbolj učinkovit osebni stik, zato pogosto skliče sestanek. 

Komunikacija v našem podjetju je odprta in neposredna, vodstvo in zaposleni se trudijo za 

sprotno reševanje konfliktov. Ker je to družinsko podjetje, so zaposleni med seboj zelo 

povezani, sodelovanje in timsko delo je njihov vsakdanjik, zato skupaj ustvarjajo dobro 

organizirano in prijetno delovno okolje. V podjetju se čuti vsesplošno zadovoljstvo vseh 

zaposlenih, ki posledično vpliva na dobro počutje in zadovoljstvo vseh ostalih udeležencev, ki 
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na kakršen koli način sodelujejo s podjetjem. Seveda pa je vse našteto posledica ustrezne 

motivacije zaposlenih s strani vodstva. Če povzamemo, so torej odnosi v podjetju zelo dobri, 

kar pa pozitivno vpliva na uspešno in kakovostno poslovanje podjetja. 

Ustvarjalnost 

V našem podjetju vodstvo skrbi za mlade in perspektivne kadre.  Vodstvo se zaveda, da mora 

biti podjetje ustvarjalno in inovativno, če se želi ločiti od drugih in biti prepoznavno. Podjetje 

ima zunanje sodelavce in poslovne partnerje, ki v naše podjetje vedno znova prinašajo nova 

znanja, ideje, zamisli in izkušnje.  

Novih idej in zamisli nikoli ne manjka tudi vodstvu in zaposlenim v podjetju, vendar na tem 

področju nekoliko zaostajajo v primerjavi s konkurenčnimi organizacijami. Vodstvo sicer 

spodbuja zaposlene k inovativnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti, prav tako uvaja nove 

programe in nove artikle glede na potrebe trga. Ustvarjalnost v našem podjetju pa še vedno ne 

uživa takšnega pomena, kot bi ga morala, saj je ta zelo pomembna v današnjem času.  

V svojem prostoru oziroma na trgu, na katerem je podjetje deluje, je sicer zelo prepoznavno, 

če pa bi v prihodnosti želeli razširiti svojo dejavnost na celotni slovenski trg ali celo na 

mednarodnega, pa bi morali temu področju nameniti veliko več pozornosti kot do sedaj. Poleg 

inovacij, uvajanju novitet in vsega drugega, bi nujno morali narediti lastno spletno stran, 

uvesti pa bi morali tudi lastno blagovno znamko, saj jo imajo že skoraj vse konkurenčne 

organizacije.  

Podjetje ne investira veliko v naložbe za rast in razvoj in tudi to je eden izmed razlogov, da 

podjetje na tem področju nekoliko zaostaja za konkurenti. 

Poslovna sposobnost in zanesljivost 

Poslovna sposobnost in zanesljivost podjetja se kaže na številnih področjih poslovanja, prav 

tako pa je ta razvidna tudi iz dobrih poslovnih rezultatov. Podjetje ima že 20-letno tradicijo, 

vodstvo pa se lahko pohvali tudi z dolgoletnim sodelovanjem s številnimi poslovnimi 

partnerji, s katerimi ima direktno sklenjene pogodbe. Podjetje je bilo ustanovljeno iz lastnega 

kapitala in že od samega začetka se kaže visoka finančna stabilnost podjetja.  

Tudi v času gospodarske krize podjetje posluje precej uspešno in kakovostno. Glede dobav in 

plačil se vodstvo vedno drži rokov in sprotno poravnava vse svoje obveznosti, saj tako 

poslovanje poteka veliko lažje in bolj tekoče. Dnevno oziroma po potrebi tudi večkrat dnevno 

dostavljamo naročeno blago našim odjemalcem in vedno znova se trudimo, da jih 

zadovoljimo s kakovostnimi izdelki in storitvami.  
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Podjetje je vseskozi plačilno sposobno, zato ima več kot 100 rednih odjemalcev in več kot 

150 občasnih, prav tako pa tudi veliko poslovnih partnerjev, ki zaupajo v naše podjetje in z 

nami sodelujejo že vrsto let. S poslovno sposobnostjo in zanesljivostjo uresničujemo želje in 

pričakovanja zaposlenih, naših strank in poslovnih partnerjev. 

Odnosi z javnostjo in odnosi v družbi 

Ker je Osmica, d. o. o., manjše podjetje, je komuniciranje z javnostjo v obliki intervjujev zelo 

redko in na tak način največkrat z javnostmi komunicirata direktor Franc Jazbec in vodja 

poslovnih enot Anka Jazbec. V našem podjetju so pogostejše oblike komuniciranja z javnostjo 

neosebne oblike, naše izdelke in storitve oglašujemo v reklamah na televiziji in radijskih 

postajah, na sejmih po Sloveniji, v tehnični literaturi, kot so prospekti, katalogi in ceniki, 

redkeje pa uporabimo druge oblike promocije in pospeševanja prodaje, s katerimi se podjetje 

predstavi širši množici.  

Tako kot odnosi z javnostjo so za nas pomembni tudi odnosi v družbi, zato vodstvo in 

zaposleni v podjetju odgovorno ravnamo z okoljem in imamo dober, prijazen in lojalen odnos 

do širšega družbenega okolja. Spoštujemo temeljne človeške pravice in upoštevamo temeljna 

načela družbene odgovornosti. Ohranjamo ekonomsko, socialno in naravovarstveno 

odgovornost do okolja, v katerem poslujemo. 

6.4 Analiza SPIN izbranega podjetja 

Preglednica 2: Analiza SPIN podjetja Osmica, d. o. o. 

NOTRANJE PREDNOSTI NOTRANJE SLABOSTI 

NP1 Ima jasno vizijo, poslanstvo in strategijo 

razvoja 

NS1 Manjše število poslovalnic 

NP2 Ugled podjetja / dobro ime (»socialni 

kapital«) 

NS2 Manjše skladiščne kapacitete 

NP3 Etično poslovanje NS3 Manjši asortiman artiklov 

NP4 Prijazen in usposobljen kader NS4 Ni lastne blagovne znamke 

NP5 Odlična organizacijska klima NS5 Premalo oglaševanja in pospeševanja 

prodaje - slaba prepoznavnost 

NP6 Bogato znanje zaposlenih, prepleteno z 

dolgoletnimi izkušnjami 

NS6 Ni lastne spletne strani 

NP7 Dobra finančna zmogljivost NS7 Majhen tržni delež 

NP8 Bogata izbira kakovostnih izdelkov, 

standardi kakovosti ISO 9001:2000 

NS8 Ni dovolj specializiranega kadra 

NP9 Direktno sklenjene pogodbe z 

dolgoročnimi poslovnimi partnerji 

NS9 Zaostajanje na področju rasti in razvoja 
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NOTRANJE PREDNOSTI NOTRANJE SLABOSTI 

NP10 Odgovornost do zaposlenih, poslovnih 

partnerjev in okolja  

NP11 Nova / dodatna oprema, vozila, stroji 

NP12 Hitro prilagajanje novim razmeram na 

tržišču – prožnost 

NP13 Inovativnost 

NP14 Malo podjetje – hitrejši pretok 

informacij  

PRILOŽNOSTI V OKOLJU NEVARNOSTI V OKOLJU 

PO1 Širitev poslovalnice NO1 Gospodarska kriza 

PO2 Odprtje nove poslovalnice NO2 Že obstoječa konkurenca in morebiten 

vstop novih konkurentov na trg 

PO3 Inovacije, novi programi, novi proizvodi 

… 

NO3 Zakonodaja (novi davki, novi predpisi 

…) 

PO4 Širitev nabora proizvodov za 

zadovoljevanje potreb obstoječih in novih 

odjemalcev 

NO4 Neugodne socialne ali politične 

spremembe 

PO5 Uveljavitev lastne blagovne znamke NO5 Sprememba v vedenju, potrebah in 

navadah odjemalcev 

PO6 Dolgoročna partnerstva z uspešnimi in 

zaupanja vrednimi dobavitelji in odjemalci 

NO6 Nove tehnologije 

PO7 Izdelava spletne strani  

V nadaljevanju so na podlagi SPIN analize, ki je prikazana v preglednici 2, predstavljene 

notranje prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti v okolju podjetja Osmica, d. o. o. 

Notranje prednosti 

Osmica, d. o. o., ima številne notranje prednosti, kar se kaže po tem, da na slovenskem trgu 

kakovostno posluje že dve desetletji. Eno od pomembnih prednosti predstavljajo jasno 

začrtana vizija, poslanstvo, smotri in vrednote, ki vplivajo na poslovanje posameznega 

podjetja. V podjetju Osmica se vodstvo in zaposleni zavedajo pomembnosti vsega naštetega, 

prav tako pa vse to tudi upoštevajo. Vizija našega podjetja je jasna in uresničljiva ter se sklada 

s poslanstvom, smotri in vrednotami organizacije ter posameznikov znotraj nje. 

V podjetju Osmica se tako vodstvo kot tudi zaposleni trudijo poslovati etično, saj si želijo 

ostati ugledno in uspešno podjetje ter ohraniti svoje dobro ime. Zavedajo se, da pošteno 

poslovanje povečuje zaupanje v podjetje, s tem pa se povečuje njihova konkurenčna prednost 

pred ostalimi organizacijami v okolju.  
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Zaposleni so neposredno v stiku s strankami, zato je zelo pomembno, da ima organizacija 

prijazen in usposobljen kader. Podjetje Osmica ima zato zaposlene ljudi z bogatim znanjem in 

izkušnjami, ljudi, ki so iznajdljivi, kreativni, komunikativni, pozitivno naravnani in ljudi, ki 

znajo prevzeti odgovornost za svoja ravnanja.  

Ena izmed pomembnih notranjih prednosti je tudi odlična organizacijska klima. Vodstvo si 

prizadeva za dobre in prijateljske odnose, ki temeljijo na spoštovanju in zaupanju. Vodstvo 

skupaj z zaposlenimi ustvarja prijetno, dobro organizirano in urejeno delovno okolje, takšno 

okolje pa posledično vpliva na dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih, prav tako pa tudi na 

zadovoljstvo strank.  

Zaposleni v našem podjetju imajo bogato znanje, prepleteno z dolgoletnimi izkušnjami, prav 

tako pa se vodstvo zaveda, da je znanje potrebno vseskozi nadgrajevati, zato delavcem 

omogoča možnosti izobraževanja in rednih seminarjev.  

Prednost podjetja Osmica, d. o. o.,  je tudi dobra finančna zmogljivost, saj je bilo ustanovljeno 

iz lastnega kapitala. To pa, kot pravi splošno znano dejstvo, omogoča večjo finančno 

samostojnost in kreditno sposobnost podjetja. 

Podjetje Osmica ponuja visoko kakovostno blago po konkurenčnih cenah, prav tako pa se 

trudi za nenehno izboljševanje kakovosti njihovih izdelkov. Podjetje izpolnjuje visoke 

standarde kakovosti ISO 9001. 

Podjetje sodeluje z zanesljivimi in uspešnimi dobavitelji, s katerimi ima sklenjene direktne 

pogodbe. Z zanesljivimi dobavitelji je kakovost poslovanja lažja in boljša, podjetje pa tako 

sprejema veliko manjša tveganja, kot bi jih v nasprotnem primeru.  

Vodstvo se prav tako zaveda, da tudi odgovornost do zaposlenih, poslovnih partnerjev in 

okolja prinaša veliko prednost, zato skrbi za urejeno delovno okolje ter za zdravje in varnost 

zaposlenih. Zaposlenim omogoča dobre delovne pogoje, redne in primerne plače, skrbi za 

dobro organizacijsko klimo in prijateljske odnose.  

Poleg tega pa vodstvo skrbi tudi za dobre odnose s poslovnimi partnerji, izpolnjuje svoje 

obljube in obveznosti, trudi pa se tudi za sprotno reševanje konfliktov. Vodstvo pa skupaj z 

zaposlenimi skrbi tudi za čistost ter urejenost prostorov in okolice, odpadke ločujejo in 

reciklirajo. 

Ker je njihova glavna dejavnost veleprodaja z dostavo franco kupec, je vodstvo podjetja 

poskrbelo za ustrezno delovno opremo, za nova in varna vozila ter stroje in s tem zagotovilo 

varnost zaposlenih pri delu, posledično pa je s tem prihranilo stroške morebitnih okvar, 

poškodb ali nesreč.  
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Vodstvo podjetja se zaveda, da je v današnjem času zelo pomembno gledati v prihodnost, 

sprejemati nove izzive, uvajati novitete in se hitro prilagajati spremembam v okolju. Ker je na 

trgu velika konkurenca, vodstvo spodbuja zaposlene k inovativnosti. Spodbuja jih k iskanju 

novih stvari, h kreiranju novih, svežih idej in zamisli. Zavedajo se, da lahko le v tem primeru 

ostanejo v bitki s časom in konkurenco.  

Podjetje Osmica posluje že dve desetletji in to je velik dokaz za dobro prožnost podjetja, saj je 

v tem času premagalo že veliko ovir in se prilagodilo velikemu številu sprememb v okolju, 

prav tako pa izkoristilo vsako novo poslovno priložnost, ki se je ponudila na trgu. Dokaz 

prožnosti podjetja je tudi prilagajanje izdelkov in storitev potrebam ter željam strank in 

uvajanje novih izdelkov glede na potrebe trga.  

Podjetje ima okoli 18 zaposlenih in po klasifikaciji spada med mala podjetja, zato je pretok 

informacij med vodstvom in zaposlenimi ter med podjetjem in zunanjimi vplivnimi 

udeleženci veliko hitrejši. Majhnost podjetja s tega vidika predstavlja prednost za 

obravnavano organizacijo. 

Notranje slabosti 

Tako kot vsaka organizacija ima tudi podjetje Osmica nekaj notranjih slabosti. V primerjavi s 

konkurenčnimi organizacijami ima manjše število poslovalnic na trgu, kar predstavlja eno 

izmed slabosti organizacije.  

Ker je podjetje manjše v primerjavi z ostalimi organizacijami na trgu, so manjše tudi 

skladiščne kapacitete, kar pomeni, da si podjetje ne more ustvarjati veliko zalog, zato je 

naročanje pri dobaviteljih veliko bolj pogosto in v manjših količinah. Prav zaradi tega pa 

dobijo manj popusta na količino v primerjavi z večjimi organizacijami.  

Ena od notranjih slabosti podjetja je tudi manjši asortiman artiklov v primerjavi s 

konkurenčnimi organizacijami. 

Podjetje Osmica nima lastne blagovne znamke, medtem ko imajo že skoraj vse konkurenčne 

organizacije uveljavljeno lastno blagovno znamko, zaradi katere je njihova prepoznavnost na 

trgu večja kot prepoznavnost našega podjetja.  

Ena od notranjih slabosti podjetja je tudi ta, da premalo pozornosti namenijo oglaševanju in 

pospeševanju prodaje, kar prav tako vpliva na slabšo prepoznavnost na trgu in posledično tudi 

na manjši tržni delež.  

Podjetje nima lastne spletne strani, kar za organizacijo pomeni veliko slabost, saj smo v času, 

ko internet predstavlja pomemben del našega življenja in tudi poslovanja. Vse konkurenčne 
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organizacije že imajo svojo spletno stran in to pripomore k večji prepoznavnosti in 

množičnemu obisku trgovine. 

Ker ima podjetje le dve poslovalnici in ne deluje na celotnem slovenskem trgu, ampak le v 

širši okolici Velenja, ima dokaj majhen tržni delež v primerjavi s konkurenčnimi 

organizacijami. 

Podjetje je malo in nima visoko specializiranega kadra za različna področja in funkcije v 

podjetju, kar prav tako predstavlja eno izmed slabosti organizacije. Zaposleni sicer imajo 

bogato znanje in izkušnje, vendar pa je v podjetju le malo takšnih, ki so specializirani točno 

za tisto delo, ki ga opravljajo. 

Obravnavana organizacija ne investira veliko v naložbe za rast in razvoj, zato se kaže 

zaostajanje na tem področju, posledično pa tudi na področju ustvarjalnosti. 

Priložnosti v okolju 

Zunanje priložnosti podjetja Osmica se kažejo na številnih področjih. Eno od njih je, da se 

poslovalnice razširijo in tako pridobijo nekaj še tako pomembnega dodatnega prostora.  

Ena od velikih priložnosti se je pokazala nekaj let nazaj, v letu 2008 je bila odprta še eno 

poslovalnica v Velenju. Če bo podjetje še naprej dobro poslovalo, potem se lahko takšna 

priložnost ponovno pokaže.  

Priložnosti se kažejo tudi v inovacijah, uvedbi novih proizvodov, novih programov, širitvi 

obstoječih programov in širitvi lastnega nabora proizvodov, saj bi s tem lahko podjetje 

obvladovalo večje število odjemalcev na trgu.  

Eden od velikih izzivov za naše podjetje se kaže v uveljavitvi lastne blagovne znamke, kar bi 

prav gotovo zagotovilo večjo prepoznavnost na trgu in s tem tudi večji tržni delež.  

Ena od priložnosti je tudi ta, da vodstvo poskrbi za dolgoročna partnerstva z novimi 

uspešnimi dobavitelji in odjemalci ter sklene z njimi direktne pogodbe, ob tem pa se seveda 

ne sme pozabiti na ohranjanje in negovanje partnerstev z že obstoječimi dobavitelji. 

Velika priložnost za podjetje pa je tudi izdelava spletne strani, s katero se lahko prav tako 

poskrbi za večjo prepoznavnost na trgu. 

Nevarnosti v okolju 

Tako kot vse ostale organizacije na trgu, se tudi podjetje Osmica sooča z nevarnostmi iz 

okolja. Ena od glavnih nevarnosti, ki je v tem času tudi zelo aktualna, je gospodarska kriza, ki 

je za seboj potegnila še številne druge nevarnosti. 
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Podjetje se je do sedaj dokaj uspešno in brez večjih problemov spopadalo z gospodarsko 

krizo, vendar pa se vodstvo zaveda, da se kriza še ni končala. 

Veliko nevarnost podjetju predstavljajo že obstoječi konkurenti in tudi morebiten vstop novih 

konkurentov na trg, saj bi se s tem lahko zmanjšal tržni delež našega podjetja ali pa celo 

morebitna izguba nekaterih odjemalcev. 

Prav tako je ena izmed nevarnosti zakonodaja, morebitni novi davki, predpisi …, ki bi 

vodstvu za urejanje vzelo veliko dragocenega časa in tudi denarja. 

Nevarne so tudi neugodne socialne ali politične spremembe v okolju, kakor tudi spremembe v 

vedenju, potrebah in navadah odjemalcev, na katere se morajo organizacije neprestano 

prilagajati, saj le tako lahko v celoti zadovoljijo njihove želje in potrebe. 

Nevarnost predstavljajo tudi morebitne nove tehnologije, ki bi si jih lahko privoščile le velike 

organizacije, naše podjetje pa bi tako izgubilo konkurenčno prednost. 

6.5 Ključne ugotovitve in predlogi 

Ugotavljamo, da v podjetju vodstvo in zaposleni upoštevajo in spoštujejo vse organizacijske 

koncepte, torej vizijo, poslanstvo, organizacijske vrednote, smotre, kulturo, filozofijo in etiko 

podjetja.  

Organizacijski koncepti so jasni, imajo motivacijsko moč na zaposlene in so med seboj 

usklajeni, poleg tega pa so tudi same organizacijske vrednote usklajene z vrednotami 

zaposlenih. Ker je to družinsko podjetje, se zaposleni veliko bolj trudijo za njihovo 

uresničevanje na vsakem koraku.  

Ti organizacijski koncepti so bili zapisani in uveljavljeni že v samem začetku poslovanja 

podjetja in so se do sedaj le nekoliko spremenili. Moje mnenje je, da so navedeni 

organizacijski koncepti dobri in jih ni potrebno spreminjati, saj temeljijo na zadovoljstvu 

zaposlenih in strank ter na kakovostnih izdelkih in storitvah. To pa je tudi najpomembneje za 

uspešno in kakovostno poslovanje podjetja. 

Pri analizi osmih sestavin kakovosti poslovanja v podjetju smo ugotovili, da pri vseh 

dosegamo uspešne rezultate in pozitivne učinke. Vodstvo si prizadeva za ekonomično, 

produktivno in prožno poslovanje in je pri tem tudi uspešno.  

V odnosih v podjetju je razvidno, da so dobri, temeljijo na prijateljstvu, odlična je 

organizacijska klima in z njo je povezano zadovoljstvo zaposlenih in strank. Vodstvo se 

zaveda, da so zaposleni tisti, ki so največ v stiku s strankami, zato jim omogoča stalna 

izobraževanja in seminarje ter varno in zdravo delovno okolje, prav tako pa na vsakem koraku 
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poskrbi za ustrezno motivacijo in za njihovo zadovoljstvo. Tudi odnosi s kupci in poslovnimi 

partnerji temeljijo na zaupanju in spoštovanju.  

Z večino uspešnih poslovnih partnerjev sodeluje podjetje že vrsto let in ima z njimi direktno 

sklenjene pogodbe. Več pozornosti pa bi morali nameniti področju ustvarjalnosti, kjer 

nekoliko zaostaja v primerjavi s konkurenčnimi organizacijami. To pa je posledica tega, da 

vlaganja v naložbe za rast in razvoj niso zadostna. Inovativnost je v 21. stoletju ena izmed 

največjih vrlin, s katero se lahko pohvali neko podjetje, zato je treba temu področju nameniti 

veliko časa in energije, saj to prinaša podjetju dolgoročno uspešnost in konkurenčno prednost.  

Na področju tržnosti bi morali nameniti več pozornosti predvsem oglaševanju in pospeševanju 

prodaje. Poslovna sposobnost in zanesljivost podjetja je razvidna iz dobrih poslovnih 

rezultatov. Podjetje je bilo ustanovljeno iz lastnega kapitala in zato se že od samega začetka 

kaže njegova dobra finančna zmogljivost. 

Temeljita analiza SPIN je pokazala, da ima podjetje veliko več prednosti kot slabosti, medtem 

ko so priložnosti in nevarnosti v okolju skoraj izenačene. Podjetje vseskozi posluje uspešno in 

kakovostno, vendar ima nekaj slabosti, ki bi jih bilo potrebno odpraviti, prav tako pa ima 

veliko priložnosti, s katerimi se lahko poslovanje podjetja le še izboljša.  

Za večjo prepoznavnost na trgu in posledično tudi za večji tržni delež bi moralo vodstvo 

poskrbeti za lastno spletno stran ter uvesti lastno blagovno znamko, poleg tega pa bi moralo 

nameniti več pozornosti oglaševanju in pospeševanju prodaje ter inovativnosti.  

Iz leta v leto se število kupcev izrazito povečuje, to pa je odraz številnih prednosti podjetja, in 

sicer kakovostnih izdelkov in storitev, bogatega znanja in izkušenj zaposlenih, etičnega 

poslovanja, prijaznega in usposobljenega kadra ter odgovornosti do zaposlenih, kupcev in 

poslovnih partnerjev. Vse notranje prednosti podjetja pa tudi stalno nadgrajujemo. Vodstvo v 

podjetju je z analizo SPIN identificiralo tudi nevarnosti v okolju, zato je podjetje na njih 

pripravljeno in se jim spretno izogiba.  
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7 SKLEP 

Ugotovili smo, da so pojmi vizija, poslanstvo, vrednote, smotri, kultura, filozofija in etika 

zelo pomembni za podjetja, zato menimo, da mora imeti vsako podjetje, ki si želi kakovostno 

poslovati, jasno opredeljene vse naštete organizacijske koncepte, saj vse to vodi in usmerja 

podjetje ter zaposlene pri poslovanju.  

Handy (1998, 156) je zapisal: »Če ni skupnega cilja, postavijo ljudje v ospredje – lastne.« Ob 

tem se moramo zavedati, da ima vsak človek svoje cilje in interese, ki se razlikujejo od ciljev 

in interesov drugih ljudi, zato podjetje, ki nima zastavljenih skupnih ciljev in vrednot, ne more 

biti dolgoročno uspešno, saj bi tako vsak posameznik znotraj podjetja ravnal po svoji volji. 

Nobena organizacija pa ne more delovati brez ljudi, zato je pomembno, da vodstvo upošteva 

interese in vrednote zaposlenih ter organizacijske vrednote uskladi z vrednotami 

posameznikov v podjetju. Le na tak način lahko vodstvo pričakuje in doseže, da bodo 

zaposleni resnično spoštovali in upoštevali organizacijske vrednote ter ostale organizacijske 

koncepte. Seveda pa mora biti vodstvo tisto, ki daje zgled zaposlenim, da tudi oni upoštevajo 

in uresničujejo te organizacijske koncepte.  

Zakaj je tako pomembno, da ima podjetje skupne organizacijske koncepte, v katere verjamejo 

in jih upoštevajo vsi zaposleni? Skoraj vsak dan smo lahko priča različnim zgodbam o 

propadih nekoč zelo uspešnih podjetij in velikokrat je razlog ravno nemoralno vedenje 

managerjev. Lastniki podjetij pa se temu lahko uspešno izognejo le, če dobro poznajo svoje 

zaposlene, da proučijo njihove osebne vrednote in cilje ter nato na podlagi tega zapišejo 

skupne vrednote in ostale koncepte, ki jih bodo upoštevali vsi zaposleni v organizaciji. Seveda 

morajo to doseči na nevsiljiv način, da se s tem ohrani zadovoljstvo in dobro počutje 

zaposlenih.  

Naše podjetje ima jasno opredeljene vse organizacijske koncepte in jih tudi upošteva v svojih 

vsakodnevnih poslih. Ti koncepti temeljijo na zadovoljstvu zaposlenih in strank in zato že 

sami po sebi motivirajo zaposlene v njihovo uresničevanje. Ker je to družinsko podjetje, 

imajo vsi zaposleni enake interese, zato je želja vsakega posameznika, da podjetje uspešno in 

kakovostno posluje na trgu. To pa lahko dosežejo le, če vsak dan uresničujejo uveljavljene 

organizacijske koncepte. 

Produktivnost, ekonomičnost, tržnost, prožnost, odnosi v podjetju, ustvarjalnost, poslovna 

sposobnost in zanesljivost ter odnosi z javnostjo in odnosi v družbi so sestavine kakovosti 

poslovanja podjetja, s katerimi dosegamo uspeh in ugled podjetja. Vse to pa pozitivno vpliva 

na kakovostno poslovanje, zato je zelo pomembno, da podjetja uresničujejo in izboljšujejo vse 

sestavine kakovosti poslovanja. Nič na svetu ni vredno več kot ugled in spoštovanje in noben 

denar ne more nadomestiti dobrega imena podjetja. Vse to pa lahko podjetje pridobi s 

kakovostnim in poštenim delom. Naše podjetje se zaveda pomembnosti vseh sestavin 

kakovosti poslovanja, zato na trgu, kjer deluje, uživa ugled in spoštovanje. 
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Ugotovili smo, da je analiza SPIN odlična metoda za prepoznavanje prednosti in slabosti 

znotraj podjetja ter priložnosti in nevarnosti v okolju podjetja, saj tako podjetje ve, kje je v 

primerjavi s konkurenčnimi organizacijami, prav tako pa se lahko hitreje prilagaja 

spremembam v okolju in se izogne oviram na poti do zadanih ciljev.  

Naše podjetje se zaveda svojih prednosti in jih neprestano izboljšuje, zaveda pa se tudi 

slabosti, ki si jih prizadeva odpraviti v najkrajšem možnem času. Izkoristili smo že 

marsikatero priložnost, veliko pa je še neizkoriščenih. Prizadevamo si za uresničitev vseh, ko 

bomo imeli možnost, da jih uresničimo.  

Kljub težavam in nevarnostim, ki so se v zadnjih letih pojavljale na gospodarskem področju, 

smo se uspešno ubranili propadu, kar pa mnogim, tudi velikim podjetjem, žal ni uspelo. Ker 

pa gospodarski krizi še ni videti konca, se zavedamo, da se moramo vsak dan znova truditi za 

naš obstanek. Analiza SPIN izbranega podjetja je dokaj temeljita in prikazuje precej realno 

sliko podjetja, vendar pa bi v prihodnje lahko podatke, pridobljene z analizo SPIN, obogatili 

še z drugimi načini oziroma pristopi in s tem dobili še natančnejše podatke in informacije o 

stanju znotraj podjetja in na trgu. 

Musek Lešnik (2006) se je v članku Najpogostejša tveganja ob razmišljanju o poslanstvu, 

vrednotah in viziji dotaknil zelo globoke misli ameriške računalniške znanstvenice in častnice 

ameriške mornarice Grace Hopper, ki je nekoč zapisala: »Ladja je v pristanu na varnem, a 

ladje niso grajene za to. Odjadrajte na morje in počnite nove stvari.« Tudi sama sem mnenja, 

da mora vsako podjetje razmišljati o prihodnosti, iskati nove priložnosti, drugačne poti in se 

prilagajati spremembam, saj le tako lahko ostane v bitki s časom in konkurenco. Prav tako se 

tako lahko uspešno borimo z ovirami, ki se pojavijo na poti do cilja. Naše podjetje se tega 

zaveda, zato smo usmerjeni v prihodnost, pričakujemo jo pripravljeni oziroma si jo sami 

oblikujemo. 

Dobrega ali slabega človeka spoznaš skozi njegova dejanja. Ravno preko dejanj pa se ločijo 

tudi uspešna in neuspešna podjetja. Vodstvo v našem podjetju se dobro zaveda tanke meje 

med uspehom in neuspehom, zato dajejo kakovosti velik pomen, zadovoljstvo zaposlenih in 

strank pa si prizadevajo za temeljni cilj. Naše podjetje ima jasno predstavo o tem, zakaj 

obstaja in kaj želi doseči, zato podjetje kakovostno in uspešno posluje že od samega začetka. 

Kakovost je torej pojem, ki iz dneva v dan uživa večjo pozornost in večji pomen, še posebej 

na področju poslovanja, zato se ga mora zavedati prav vsako podjetje, ki želi biti dolgoročno 

uspešno in konkurenčno na svojem področju. Seveda pa lahko podjetja dosegajo kakovost na 

različne načine in na različnih področjih, vendar so najbolj uspešna tista, ki dosegajo in 

izboljšujejo kakovost na vseh področjih poslovanja. Vedno se moramo truditi izboljšati stvari, 

pa čeprav so v tistem trenutku videti že dovolj dobre. Odlična kakovost pomeni biti med 

najboljšimi in k temu stremi vsako podjetje, vendar so le redka, ki to v resnici dosežejo. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Slike zaposlenih v podjetju Osmica, d. o. o. 
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