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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati povezavo med organizacijsko kulturo in nivojem 
razvitosti učeče se organizacije, ter vpliv nivoja razvitosti učeče se organizacije na stabilnost 
kupcev in pripraviti predloge in priporočila za izboljšanje stanja. Kvantitativno raziskavo smo 
opravili na stratificiranem vzorcu 99 podjetij iz menjalnega sektorja v Republiki Sloveniji s 
pomočjo standardiziranega anketnega vprašalnika. Ugotovili smo, da je poveza med 
razvitostjo učeče se organizacije v podjetjih in stabilnostjo kupcev pozitivna in šibka. Z 
višanjem razvitosti učeče se organizacije se stabilnost kupcev v povprečju zvišuje. 
Korelacijski koeficient znaša 0,511. Razvitost učeče se organizacije je odvisna od ustrezne 
organizacijske kulture v podjetju. Uspešnost poslovanja, ki ga merimo s stabilnostjo kupcev je 
odvisna od nivoja razvitosti učeče se organizacije v podjetju. Teoretične koristi magistrske 
naloge so nova znanja o organizacijski kulturi, učeči se organizaciji ter o vplivu 
organizacijske kulture na učečo se organizacijo. Managerjem predlagamo, da začnejo izvajati 
ukrepe povezane s sestavinami učeče se organizacije, pri katerih podjetja, ki so bila vključena 
v raziskavo, kažejo premajhno aktivnost.  

Ključne besede: anketa, management, model, organizacijska kultura, podjetja, raziskava, 
stabilnost kupcev, učeča se organizacija 

SUMMARY 

The purpose of this survey research is to determine the correlation between an organizational 
culture and a level of development in learning organization on one side, and to determine an 
influence of the level of development in learning organization on stability of customers on the 
other side as well as to suggest and to recommend measures to improve the level of learning 
organization. It is a quantitative survey research on stratified sample, which consists of 99 
companies from market sector in Slovenia. We used standardized questionaire. It was found 
that correlation between level of learning organization and purchasing stabilty of customers is 
positive and weak. Correlation coefficient is 0,511. Level of learning organization depends on 
proper organizational culture. Performance, measured by purchasing stability of customers, 
depends on level of learning organization in company. Theoretical benefit of the quantitative 
survey research is a new knowledge about organizational culture, learning organization and 
the mutual impact between these two categories. We advise managers to start implementing 
measures regarding elements of learning organization, where companies from the sample 
show very low activity.  

Key words: inquiry, management, model, organizational culture, enterprises, research, 
purchasing stability of customers, learning organization 

UDK: 005.73(043.2) 
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1 UVOD   

Namen uvodnega dela magistrske naloge je, da predstavimo raziskovalni problem in področje 
preučevanja, ki se nanaša na pomembne spremembe družbenega okolja, predvsem za podjetja 
iz menjalnega sektorja, za tista, ki tržijo svoje izdelke in storitve na trgu. Gre namreč za to, da 
so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ovire za mednarodno poslovanje močno znižale, 
obseg mednarodne menjave pa je skokovito narastel. Tržna konkurenca se je vse do danes 
zaostrovala in se še naprej. Podjetjem se je za preživetje potrebno prilagoditi novemu načinu 
poslovanja, kar terja od njih nova znanja oz. učečo se organizacijo, ki ustvarja večjo vrednost 
za odjemalca kot konkurenčna podjetja (Cascio in Shurygailo  2002, 362-363). 

In prav zaradi pomembnosti vzpostavitve učeče se organizacije v podjetjih za njihovo 
preživetje, je namen magistrske naloge raziskati povezavo med organizacijsko kulturo in 
nivojem razvitosti učeče se organizacije ter vpliv razvitosti učeče se organizacije na uspešnost 
poslovanja iz vidika stabilnosti kupcev s ciljem, da raziščemo kakšno organizacijsko kulturo 
naj bi snovali v podjetjih, da bo ugodno podpirala razvoj elementov, ki so značilni za učečo se 
organizacijo ter ključni za uspešno poslovanje na trgu. To se nam zdi zelo vredno raziskati, da 
bomo lahko na osnovi tega zasnovali predloge managerjem, kaj na storijo na tem področju.  

V zvezi z omenjenimi področjem preučevanja, namenom in cilji magistrske naloge so v 
nadaljevanju podrobneje določene še hipoteze in statistične metode, s katerimi bomo 
poskušali potrditi oziroma ovreči postavljene hipoteze ter struktura celotne magistrske naloge. 

1.1 Opis raziskovalnega problema in področja preučevanja 

Za uspeh podjetja v menjalnem sektorju v obdobju globalizacije in zaostrenih konkurenčnih 
razmerah poslovanja so ključni dejavniki: odnos do dela, razvitost timskega dela, motivacija 
za delo, razvitost komunikacije med zaposlenimi, zaupanje med sodelavci, sposobnost 
uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, stalnost procesa učenja, prenos znanja 
med zaposlenimi, kreativne ideje in inovativno razmišljanje. Razvitost teh dejavnikov določa 
nivo razvitosti učeče se organizacije (Dimovski et al. 2005, 9).  

Pomen organizacijske kulture v podjetjih, je iz vidika »notranje in zunanje« kakovosti 
organizacije, med prvimi v predmet empiričnih raziskav postavil Schneider (1980, v Bateson 
1995, 149-159). 

Razvitost učeče se organizacije pa vpliva na uspešnost poslovanja, ki jo merimo lahko z 
različnimi kazalniki. In ravno organizacijska kultura, kot energetsko polje, ki opredeljuje 
način razmišljanja in delovanja ljudi v podjetju, ima temeljni vpliv na dejavnike, ki vplivajo 
na razvitost učeče se organizacije in posledično na uspešnost poslovanja. Leta 1992 so v 
empirični raziskavi v ZDA angažirali 75 analitikov, ki so primerjali finančne izide 12 
uspešnih z 10 neuspešnimi podjetji in analizirali vzroke za to. 74 analitikov je ugotovilo, da je 
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organizacijska kultura kritični dejavnik pri usvojitvi nekaterih temeljnih načel učeče se 
organizacije, med katerimi so najpomembnejša osredotočenost na odjemalca, vključevanje 
vseh zaposlenih v proces odločanja ter proces stalnih izboljšav. In ravno razlika v ravni 
usvojitve teh načel med preučevanimi uspešnimi in neuspešnimi podjetji je razlog za uspeh 
oz. neuspeh (Kotter in Heskett 1992). 

Vpliv, ki ga ima organizacijska kultura na glavne dejavnike uspešnosti organizacije, nam 
pokaže tudi analiza na primeru tovarne General Motors (GM) – Freemont iz ZDA. Leta 1982 
so podjetje vodili managerji GM. Podjetje je imelo 5.000 zaposlenih, 20 % odsotnost z dela, 
2.000 nerazrešenih pritožb, veliko samovoljnih odhodov z dela, stroški montaže avtomobila 
so bili 30 % višji kot v japonskih podjetjih, produktivnost in kakovost slabša kot povprečje v 
celotnem GM. Leta 1986 so prevzeli vodenje tovarne japonski managerji iz podjetja Toyota. 
Enako količino avtomobilov so izdelali le z 2.500 zaposlenimi, odsotnosti z dela je bilo le še  
2 %, stroški montaže avtomobila so padli na raven japonskih proizvajalcev, produktivnost je 
bila dvakrat večja kot povprečje v GM, kakovost najboljša v GM. Japonski managerji so 
začeli zaposlene vzgajati v skladu z drugačno organizacijsko kulturo. Sodelavcem so zvišali 
občutek pomembnosti in pripadnosti podjetju s podeljevanjem nazivov na delovnem mestu, 
kar je močno povečalo čut za odgovornost. Odnos zaposlenih do dela se je popolnoma 
spremenil. Ljudje so začeli sprejemati svoje funkcije v podjetju kot vrednoto. Zaposlene, ki so 
se dolgotrajno upirali novi kulturi so morali odpustiti (Cameron in Quinn 1998, 12). 

Porter (1980) omenja šest konkurenčnih prednosti, ključnih za donosnost podjetij. To so: 
visoke ovire za vstop v panogo, neobstoj nadomestkov, velik tržni delež, majhna pogajalska 
moč kupcev, majhna pogajalska moč dobaviteljev in močna konkurenca med konkurenti. 
Pfeffer (1995) v kasnejši raziskavi pa te ključne dejavnike zavrača. Ugotovil je, da 
najuspešnejša ameriška podjetja po donosnosti na kapital nimajo nobene od teh konkurenčnih 
prednosti. To so naslednja podjetja z navedenimi donosnostmi na kapital: Southwest airlines 
(21,77 %), Wal-Mart (19,80 %), Tyson Foods (18,11 %), Circuit City (16,41 %) in Plenum 
Publishing (15,68 %). Analiza odgovorov zaposlenih v teh podjetjih kaže, da so ključ do 
uspeha kreativne ideje in inovativno razmišljanje, ki, kot kaže, preko izdelkov in storitev 
boljše zadovoljujejo interese odjemalcev od konkurenčnih podjetij. Predpogoj pa je primerna 
in svojstvena organizacijska kultura, ki je determinanta želenega človekovega vedenja na 
delovnem mestu, in ki temelji na osebni predanosti in viziji, ki jo zaposleni usvojijo. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je raziskati povezavo med organizacijsko kulturo in nivojem 
razvitosti učeče se organizacije ter vpliv razvitosti učeče se organizacije na uspešnost 
poslovanja iz vidika stabilnosti kupcev in podati predloge ter priporočila za izboljšanje stanja. 
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Cilji magistrske naloge so: 
- analiza domače in tuje strokovne literature, kot so npr. monografske in periodične 

publikacije ter internetni viri s področja učeče se organizacije in organizacijske kulture, 
ter teoretično predstaviti vsebino in pomen obeh področij,  

- na vzorcu podjetij iz menjalnega sektorja v Republiki Sloveniji, raziskati vpliv 
organizacijske kulture na nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O ter 
raziskati vpliv nivoja razvitosti modela učeče se organizacije na uspešnost poslovanja, ki 
jo bomo merili s stabilnostjo kupcev, 

- na podlagi opravljene raziskave podati predloge in priporočila za managersko prakso. 

1.3 Hipoteze magistrske naloge 

Z raziskavo smo skušali potrditi oziroma ovreči naslednje dve hipotezi (H): 
- Hipoteza 1: prevladujoči tip organizacijske kulture v organizaciji statistično značilno 

vpliva na nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O, 
- Hipoteza 2: nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O statistično značilno 

vpliva na uspešnost poslovanja, ki ga merimo s stabilnostjo kupcev. 

Z namenom celovitega preizkusa hipoteze 1 (H 1), smo z raziskavo skušali potrditi oziroma 
ovreči naslednje delne hipoteze (DH): 
- Delna hipoteza 1.1 (DH 1.1): Podjetja, v katerih prevladuje tip organizacijske kulture 

klana ali adhoc kulture, dosegajo v skupni oceni razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O v povprečju višje število točk, kot podjetja s prevladujočo kulturo trga ali 
hierarhije. 

- Delna hipoteza 1.2 (DH 1.2): Z naraščanjem deleža kulture klana v celotni organizacijski 
kulturi razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju narašča. 

- Delna hipoteza 1.3 (DH 1.3): Z naraščanjem deleža kulture adhoc v celotni 
organizacijski kulturi razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju 
narašča. 

- Delna hipoteza 1.4 (DH 1.4): Z naraščanjem deleža kulture trga v celotni organizacijski 
kulturi razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju pada. 

- Delna hipoteza 1.5 (DH 1.5): Z naraščanjem deleža kulture hierarhije v celotni 
organizacijski kulturi razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju 
pada. 

- Delna hipoteza 1.6 (DH 1.6): Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O imajo v primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O v svoji organizacijski kulturi v povprečju višji delež kulture klana ter manjši 
delež kulture hierarhije. 

- Delna hipoteza 1.7 (DH 1.7): Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O imajo v primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije 
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FUTURE-O v sklopu značilnosti kulture »osnovne značilnosti« v povprečju višji delež 
lastnosti kulture klana in nižji delež lastnosti kulture hierarhije. 

- Delna hipoteza 1.8 (DH 1.8): Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O imajo v primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O v sklopu značilnosti kulture »vodenje v organizaciji« v povprečju višji delež 
lastnosti kulture klana in nižji delež lastnosti kulture hierarhije. 

- Delna hipoteza 1.9 (DH 1.9): Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O imajo v primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O v sklopu značilnosti kulture »organizacijsko lepilo« v povprečju višji delež 
lastnosti kulture klana in nižji delež lastnosti kulture hierarhije. 

- Delna hipoteza 1.10 (DH 1.10): Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se 
organizacije FUTURE-O imajo v primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se 
organizacije FUTURE-O v sklopu značilnosti kulture »strateški poudarek« v povprečju 
višji delež lastnosti kulture klana in nižji delež lastnosti kulture hierarhije. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.1, je potrebno ugotoviti kakšne povprečne stopnje 
razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O dosegajo podjetja glede na prevladujoči 
tip organizacijske kulture. Prav tako je potrebno ugotoviti kateri tip organizacijske kulture je 
prevladujoč v podjetjih z višjo razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.2, DH 1.3, DH 1.4 in DH 1.5, je potrebno ugotoviti kakšna 
je povezava med naraščanjem deleža posamezne vrste organizacijske kulture v celotni 
organizacijski kulturi in razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O? 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.6, je potrebno ugotoviti kakšne so bistvene lastnosti 
organizacijske kulture v podjetjih z različno razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O? Prav tako je potrebno ugotoviti ali se bistvene lastnosti organizacijske kulture v 
katerem izmed svojih elementov med seboj značilno razlikujejo? 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.7, DH 1.8, DH 1.9 in DH 1.10, je potrebno ugotoviti kako 
močno so po posameznih sklopih značilnosti organizacijske kulture zastopane štiri vrste 
organizacijske kulture v podjetjih z različno razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O? Prav tako je potrebno ugotoviti ali obstajajo pri tem med podjetji bistvene 
razlike? 

Da bi potrdili oziroma ovrgli hipotezo 2 (H 2), je potrebno ugotoviti: Kakšna je povezava med 
naraščanjem razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O in uspešnostjo poslovanja, 
ki jo merimo s stabilnostjo kupcev? 
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1.4 Metode raziskovanja  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del 
magistrske naloge temelji na analizi obstoječe strokovne literature tujih in domačih avtorjev s 
področja managementa, učeče se organizacije ter organizacijske kulture. 

Za empirični del magistrske naloge oziroma raziskavo smo sestavili anketni vprašalnik, ki, 
poleg nekaterih splošnih podatkov o organizaciji in podatka o BSC kazalniku, ki kaže 
stabilnost kupcev, vsebuje vprašanja in trditve o stanju učeče se organizacije po standardih 
modela FUTURE-O in o stanju organizacijske kulture po standardih modela Nasprotujočih si 
silnic, avtorjev Camerona in Quinna (1998). Razvitost modela učeče se organizacije 
FUTURE-O je v skladu s prvo temeljno hipotezo, odvisna od organizacijske kulture. 
Uspešnost poslovanja, ki jo merimo s stabilnostjo kupcev pa je, v skladu z drugo temeljno 
hipotezo, odvisna od razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O. Z vprašalnikom 
smo pridobili primarne kvantitativne podatke in informacije, kar nam je omogočilo lažjo 
analizo in interpretacijo. Populacija, iz katere smo izbrali vzorec, obsega poslovne subjekte, ki 
izpolnjujejo naslednje tri pogoje:  
- spadajo v eno izmed skupin po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD): A, B, C, F, G, 

H, I, K in L (menjalni sektor),  
- so registrirane na ozemlju Republike Slovenije, na dan 31. 12. 2008,  
- imajo 10 ali več zaposlenih.  

Populacija obsega 5.989 poslovnih subjektov (Poslovni register Slovenije 2008). Anketiranje 
smo izvedli na stratificiranem vzorcu podjetij, saj je bil izbran iz populacije, ki smo jo bili 
razdelili na štiri pod-populacije, glede na število zaposlenih. Vzorec za anketiranje je obsegal 
707 enot. Pri empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kvantitativne metode analize 
podatkov. Z anketnim vprašalnikom pridobljene podatke in informacije smo uredili v MS 
Excelovi preglednici in jih nato prenesli v program za statistično obdelavo podatkov SPSS 
10.0. Statistično smo obdelali podatke o organizacijski kulturi, podatke o nivoju razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O in podatke o stabilnosti kupcev. S SPSS smo 
izvedli analizo variance (ANOVA), t-preizkus za statistično preizkušanje domnev in bi-
variantno ter multi-variantno regresijsko analizo. Izide smo interpretirali. Na koncu 
magistrske naloge smo na osnovi kvantitativne analize podali sklepne zaključke in priporočila 
za managerje in druge zaposlene v podjetjih v menjalnem sektorju v Republiki Sloveniji.  

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz štirih poglavij. Prvo poglavje zajema uvodne pojasnitve in 
pristope k delu. Drugo poglavje obravnava opredelitev teoretičnih izhodišč učeče se 
organizacije, predstavitev modela učeče se organizacije FUTURE-O in modela organizacijske 
kulture Nasprotujočih si silnic ter prikaže teoretične podlage za obe temeljni hipotezi. Tretje 
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poglavje je namenjeno empirični raziskavi področja organizacijske kulture in nivoja razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O na vzorcu slovenskih podjetij iz menjalnega 
sektorja s pomočjo metod, kot so t-preizkus za statistično preizkušanje domnev, analiza 
variance ter bi-variantna in multi-variantna regresijska analiza, za analizo vpliva 
organizacijske kulture na nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O ter vpliva 
nivoja razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O na uspešnost poslovanja, ki jo 
merimo s stabilnostjo kupcev. Struktura poglavij je prilagojena temeljnemu smotru 
magistrske naloge, upošteva namen naloge in skozi vsebino teoretičnih poglavij razvija in 
nato v empiričnem delu potrjuje hipotezi magistrske naloge. V sklepnem poglavju smo podali 
glavne ugotovitve, ki izhajajo iz raziskave, opozorili na predpostavke in omejitve ter podali 
predloge za nadaljnje raziskovanje. 
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2 TEORETIČNI DEL  

Namen teoretičnega dela magistrske naloge je opredelitev teoretičnih izhodišč za učečo se 
organizacijo, predstavitev modela učeče se organizacije FUTURE-O in opis fenomena 
organizacijske kulture ter prikaz teoretične podlage za temeljni hipotezi magistrske naloge. V 
tem delu bomo dosegli prvi cilj magistrske naloge tj. da bomo z analizo domače in tuje 
strokovne literature, kot so monografske in periodične publikacije ter internetni viri s področja 
učeče se organizacije in organizacijske kulture, teoretično predstavili vsebino in pomen obeh 
področij. 

2.1 Učeča se organizacija  

V tem poglavju bomo predstavili temeljne razsežnosti učeče se organizacije (USO) kot 
zasnove, ki temelji na neprestanem pridobivanju, ustvarjanju in transformaciji znanja ob 
stalnem spreminjanju načina odzivanja in delovanja. Z vidika sodobne teorije oblikovanja 
organizacije, preučevanje razvoja učečih se organizacij strmo narašča (Senge 1994, 3).  

Senge (1994, 5-10) navaja, da učečo se organizacijo sestavlja naslednjih pet sestavin, ki so 
soodvisne in medsebojno povezane: 
- Skupna vizija (shared vision). Vsi v organizaciji naj bi poznali neko prihodnje stanje 

organizacije. Tako imajo nekako ves čas »pred očmi« cilj, proti kateremu naj bi se v 
organizaciji gibali. 

- Timsko učenje (team learning). Organizacija naj bi delovala kot velik tim. Ta je 
razčlenjen na manjše time, vendar je pomembno, da v organizaciji ustvarjajo pogoje za 
timsko učenje. 

- Mentalni modeli (mental models). Potrebna je nenehna želja po izpopolnjevanju, učenju 
in sposobnost za obvladovanje duhovnih vrednot, sprejemanje novih mentalnih modelov, 
pri čemer sodelovanje in usmerjenost navzven nadomestita konfliktno obnašanje in 
usmerjenost k sebi. 

- Osebno mojstrstvo (personal mastery). V takšnem okolju naj bi se odražale vse 
sposobnosti posameznikov znotraj tima. 

- Sistemsko mišljenje (systems thinking). Zelo pomembno je razmišljanje posameznika na 
poti do skupnih ciljev organizacije. Gre za celovit pristop k preučevanju in premagovanju 
problemov na podlagi sodelovanja in kooperativnega duha. 

Razvoj učečih se organizacij narekuje spremembe na področju managementa in 
organizacijske strukture, komuniciranja, opolnomočenja zaposlenih, vodenja in oblikovanja 
organizacijske kulture. Učeča se organizacija se v družbenem okolju prilagaja in razvija v 
skladu z interesnimi razmerji. Interesna razmerja nastajajo med zunanjimi in notranjimi 
udeleženci organizacije. Ta interesna razmerja v vsaki učeči se organizaciji povezujejo 
njihovi menjalni procesi in dejavnosti, v katerih sodelujejo, da bi dosegali skupne cilje, ki so
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obenem cilji organizacije in osebni cilji. To velja za pridobitne organizacije, nepridobitne 
organizacije imajo namreč prevladujoče zgolj smotre. Analogijo lahko najdemo tudi med 
učečo se organizacijo in učečo se družbo. Ustanove so kompleksne in socialno integrativne, 
sicer napredek ne sloni na produktivnih odnosih, ampak na avtokratskem posamezniku, ki 
sam načrtuje, organizira, vodi in nadzira vse bistvene poslovne funkcije v organizaciji.                                    
Najbolj kompleksna in integrativna oblika učenja je transformacijska, ker ne vsebuje le 
prilagajanja spremembam. Transformacijska oblika učenja je globinsko notranje poosebljanje 
in proizvajanje sprememb. Interaktivni posamezniki postanejo vseživljenjska učeča se 
organizacija z učnimi stili, ki se sami, relativno neodvisno od takšnih ali drugačnih pogojev, 
trajno ohranjajo. Če pridobitne organizacije ne bi imele konkurence, bi bilo potrebno takšne 
potrebne pogoje ustvariti (Novak 2006). 

Od antičnih mislecev dalje lahko govorimo, da je človek bitje, ki poleg sposobnosti 
govornega sporazumevanja tudi usmerjeno deluje in se zavestno uči. V kontekstualnem 
pogledu je pomembna celo trojna zanka učenja. To delovanje je omogočeno s stalnim 
usklajevanjem in uglaševanjem udeležencev v smeri skupnih smotrov in ciljev. To omogoča 
organizaciji, da se ob zdravih notranjih odnosih lahko suvereno odpira navzven in s tem 
vzpostavlja svojo skupinsko identiteto. Tudi organizacija se razvija podobno kot družba. 
Znano je, da je bil v socialističnem in kapitalističnem razumevanju delovanja organizacije 
najpomembnejši kolektiv, v sodobni organizacijski teoriji pa naj bi bil pomemben 
posameznik, ki mu ustrezata individualizacija in diferenciacija dela. Funkcijske oblike 
organiziranosti čedalje bolj dopolnjujejo sodobne mrežne strukture organiziranosti in timi, ki 
vključujejo in uporabijo sposobnosti posameznikov (Stewart 2005, 185). 

Z zmanjševanjem hierarhičnih ravni organiziranosti so ustvarjeni pogoji, da s prehodom na 
višjo stopnjo horizontalnega usklajevanja poslovnih funkcij organizacija preide v učečo se 
organizacijo. Za uspešnost koncepta učeče se organizacije naj bi uvedli sodelovalne strategije 
vodenja, zgradili prilagodljivo organizacijsko kulturo in dobro komunikacijo ter dali večja 
pooblastila zaposlenim in vpeljali spremembe na področjih vodenja ter spremenili strukturo 
organiziranosti. Z razvojem procesa organizacijskega učenja in managementa znanja 
omogočamo organizaciji, da se uči hitreje kot njeni tekmeci. Naloga managementa je 
preoblikovanje individualnega in skritega znanja posameznikov v znanje organizacije, ki bo 
dostopno vsem. Še posebej se vršni management s temi vsebinskimi zahtevami srečuje v času, 
ko se tradicionalne oblike in ustroji organizacije, ob uporabi informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij in medmrežja, preoblikujejo v razne oblike virtualnih organizacij (Mowshowitz 
2002, 24-25). 

Z zmanjševanjem hierarhičnih ravni organiziranosti, ob širokem nadzornem razponu in 
organizacijski kulturi s katero se povečuje vlogo timov in prilagodljivost, pa se pojavijo tudi 
vprašanja, na katera naj bi v organizaciji znali odgovoriti, npr: Kako učinkovito načrtovati 
poslovanje in v načrtovanje vključiti večino zaposlenih? Kako ohraniti odgovornost v tako 
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sploščeni obliki organiziranosti? Kako voditi nadzor in spremljati delovanje organizacije ter 
doseganje zastavljenih ciljev? Gre za kompleksna vsebinska vprašanja. Eden od glavnih 
dejavnikov njenega obstoja sposobnost organizacije, da se hitro in uspešno odziva na 
pričakovanja družbenega okolja, predvsem pričakovanja odjemalcev (Rabin 1999, 42). 

Kibernetiki predlagajo, da naj bi USO razvile zmogljivosti, ki bi jim omogočile: pregled in 
predvidevanje sprememb v širšem družbenem okolju; spreminjanje samoumevnih norm in 
ustaljenih praks na operativni ravni; primeren strateški načrt podjetja. Podjetja naj bi nenehno 
dvomila v primernost norm za odzivanje na spremembe v družbenem okolju in jih nenehno 
spodbijala in prestavljala na višji nivo. Gre za proces učenja z dvojno zanko, ki je odvisno od 
»dvojnega pogleda« v situaciji, ko v podjetjih dvomijo v pomen operativnih norm. Takšna 
podjetja so voditelji na svojem področju. Takšno kibernetično delovanje omogoča, da 
organizacijski sistem postaja vedno bolj sofisticiran, napolnjen z znanjem. USO, ki 
spodbujajo učenje in inovacije postavljajo utečeno dejavnost pod vprašaj. Takšna podjetja 
načrtujejo proces poslovanja, ki povečuje kakovost v smislu funkcionalnosti, življenske dobe 
in oblike ter znižuje stroške ter se tako približuje tudi interesu kupca (Morgan 2004, 83-88). 

2.1.1 Potrebni pogoji za učečo se organizacijo 

V učeči se organizaciji neprestano pridobivajo, ustvarjajo in transformirajo znanje ob stalnem 
spreminjanju načina odzivanja in delovanja. V organizaciji poteka proces nenehnega učenja, 
ki zajema vse dele organizacije. Zato naj bi organizacija spremenila način poslovanja in 
postavila človeka z njegovim znanjem in veščinami na prvo mesto. Iskal naj bi razrešitve, ki 
bodo z manj vloženih virov (inputov) povzročile več izidov (outputov). Hkrati pa naj bi 
ohranjali in celo povečevali tržno usmerjenost, ki ohranja trajnostni razvoj. Ključni pogoj za 
učečo se organizacijo so zaposleni, ki so pripravljeni s stalnim učenjem pridobljeno znanje 
izmenjevati in ga vgrajevati v procese (Lin 2006, 26-27). Med ostalimi so navedeni naslednji 
potrebni in zadostni pogoji za učečo se organizacijo (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 
74):  
- spremenjeno vodenje poslov in ljudi,  
- primerna organizacijska kultura in klima, 
- participativna strategija, 
- zagotovljen prost pretok informacij,  
- opolnomočenje zaposlenih in  
- na timih temelječa struktura organiziranosti.  

V kolikor v organizaciji ni moč prepoznati teh sestavin, o učeči se organizaciji ne moremo 
govoriti. Metode in tehnike, ki pomagajo te sestavine širiti, so različne, je pa pri njihovi 
uporabi potrebno upoštevati poslanstvo, vizijo in smotre, zaradi katerih je bila organizacija 
ustanovljena (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 74). 
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Slika 1: Mreža interaktivnih elementov v učeči se organizaciji 

Vir: povzeto po Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 74. 

2.1.2 Razumevanje znanja kot kapitala učeče se organizacije 

Intelektualni kapital je sicer težko izmeriti, saj gre za neopredmeteno premoženje. Kot tako je 
le v manjšem delu (ali pa sploh ni) prikazano v bilanci stanja podjetja. Gre za dejavnike, ki 
niso oprijemljivi, zato težje oziroma pozneje opazimo njihovo pomembnost, ki pa še zdaleč ni 
zanemarljiva, kar navsezadnje vidimo tudi ob spremljanju borznih trgov, kjer tradicionalna 
sredstva niso edini niti najpomembnejši kriterij za investiranje oz. naložbe. Intelektualni 
kapital je tisti, ki v veliki meri vpliva na vrednost organizacij. Investitorji se za naložbe 
odločajo na osnovi ocenjevanja priložnosti, ki so na voljo managerjem in podjetjem, in jih 
bodo ti znali izkoristi zaradi znanja, ki ga imajo (Brigham in Daves 2004, 462-464). 
Kapitalske družbe imajo svoje lastnike, ki kupujejo in prodajajo, ne samo premoženje 
kapitalske družbe, temveč tudi samo kapitalsko družbo (Cooter in Ulen 2005, 136). 

Kljub temu se v veliko organizacijah še vedno ne zavedajo pomena managementa znanja, ker 
ga enačijo predvsem z velikimi vložki v tehnologijo, ki jo potem ne uporabljajo dovolj. 
Vendar so sestavni del intelektualnega kapitala tudi ljudje s svojimi zmožnostmi, ki niso last 
podjetja, ampak dajejo svoje storitve samo trenutno na voljo. Navadno je tako, da je tisto, 
česar ne moremo izmeriti, v podjetjih nemogoče obvladovati, pa vendar se je skupaj s 
spoznanjem o pomembnosti znanja hkrati razvijala veda o managementu znanja oziroma 
"Knowledge management" (Cooter in Ulen 2005, 138). 

Ob normalnem razvoju naj bi v organizaciji z znanimi lastniki (investitorji), ki zasledujejo 
predvsem ekonomske koristi, prešli v učečo se organizacijo, če jim bo zaradi tega prinašala 
večji donos na investirana sredstva. Ob predpostavki, da postaja znanje redkejša dobrina kot 
ostala sredstva, ki jih v organizaciji potrebujejo za doseganje poslovnih učinkov, vključno s 
finančnim kapitalom, bo zaradi vse večjega povpraševanja po njem, tudi njegova cena vedno 
višja. Pričakovati je vse večje povpraševanje po znanju, postalo bo strateška kategorija, saj že 
sedaj predstavlja znanje, ki je koristno uporabljeno, največji odskok glede na konkurenco. V 

Učeča se 
organizacija 

  Vodenje 

Močna in  
prilagodljiva 

 kultura 

Participativna strategija 

Timska struktura 
organiziranosti 

Odprtost informacij 

   Opolnomočenje 
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primerih, ko ne bo prostega znanja na trgu, organizaciji oz. njenemu lastniku ne bo preostalo 
drugega, kot ustvariti pogoje za formiranje in oblikovanje znanja v organizaciji sami. 
Nedvomno bo premoženje, ki je v organizacijah v obliki znanja, v prihodnje pridobivalo na 
pomenu, saj vrednost znanja s povečevanjem uporabe raste (Davenport in Prusak 2000, 17). 

2.1.3 Obvladovanje znanja kot kapitala učeče se organizacije 

Management znanja definiramo kot relativno novo vedo, ki posameznikom, timom in 
celotnim organizacijam omogoča v celoti in sistematično pridobivanje ter definiranje znanja. 
veliko hitreje in ob večji kakovosti, kot je to bilo mogoče doslej. Iz tega sledi, da v 
organizaciji lahko dosežejo svoje poslovne cilje hitreje. Ključni pri definiranju managementa 
znanja sta celovitost in sistematičnost, pa naj gre za nove načine za dosego ciljev oziroma 
nove procese in nove tehnologije. V organizacijah še nikdar doslej niso bili sposobni delati 
tega, kar delajo danes, in to na zelo visoki ravni kakovosti. Nove tehnologije dajejo 
organizacijam možnosti za združevanje znanja z različnih koncev sveta. Prav zato je 
management znanja izjemno pomemben za multinacionalke, ki imajo svoje znanje dejansko 
razpršeno po vsem svetu. Bivši generalni direktor Hewlett Packarda (HP) Lew Platt je nekoč 
dejal: "Če bi pri Hewlett Packardu vedeli, kaj vse znamo, bi takoj potrojili dobiček." HP je 
imel ogromno bazo znanja, vendar iz nje niso bili sposobni črpati, ker zaradi razpršenosti po 
vsem svetu niso bili sposobni odkriti vsega znanja (Učakar 2002, 42-45).  

Znanja ni mogoče upravljati, saj obstaja v glavah ljudi, ker bi bili za to potrebni 
nesprejemljivi pristopi oz. tehnologije. Management znanja ne pomeni upravljanje znanja, 
četudi se to besedno zvezo nenehno uporablja. Orodja managementa znanja omogočajo, da 
lahko organizacije upravljajo proces organiziranja, distribucije, prenašanja in shranjevanja 
tega znanja. Na tak način sta omogočeni večja preglednost in učinkovitost pri uporabi znanja. 
Management znanja ni povezan samo s tehnologijo, temveč so ključne postavke tudi v 
organizacijski kulturi in klimi podjetja. Tehnologija zgolj omogoča sprostitev potenciala, ki 
ga imajo ljudje s svojim znanjem in veščinami. Kultura in klima v organizaciji pa pogojuje, 
ali se bo to tudi dejansko dogajalo. Načeloma narava ljudi ni usmerjena k delitvi. Zato naj bi 
bila organizacijska kultura in klima takšna, da vzpodbuja delitev in spreminja pogled članov 
organizacije, ki je bil do sedaj večinoma takšen, da so stvari raje ohranili zase in ostali 
individualisti. Načini vpeljevanja managementa znanja se glede na različne organizacijske 
kulture med seboj razlikujejo. Predhodno je potrebno ugotoviti, ali podjetje v neki obliki že 
izvaja management znanja, pa se morda tega še ne zaveda. Upoštevati je treba tudi podporno 
moč tehnologije. Pomembno je vedeti, koliko se zaposleni sploh spoznajo na tehnologije, 
kakšna je npr. njihova računalniška pismenost, ali in kako sploh uporabljajo npr. možnosti 
Interneta ipd. Informacije o najpomembnejših področjih znanja, ki jih podjetje potrebuje za 
svoje delovanje, so ključnega pomena, saj ni smiselno obvladovati celotnega znanja v 
organizaciji, temveč tistega, ki v organizacijah povzroča velike spremembe (Učakar 2002, 42-
45). 
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2.1.4 Pomen organizacijskega učenja 

Učenje v organizaciji je posebna vrsta dejavnosti oziroma procesov, ki naj bi potekali med 
vsemi zaposlenimi. Način učenja določa učečo se organizacijo. Učenje v organizaciji je 
proces, s katerim v organizaciji spoznavajo procese in stanja v družbenem okolju in se jim 
prilagajajo. Ker so dogodki v družbenem okolju zelo turbolentni, je hitra odzivnost 
organizacije nujna. Uspešna je tista organizacija, v kateri se sodelavci hitreje učijo. Za dosego 
tega pa potrebujejo zadostno informacijsko-komunikacijsko podporo (Garvin 2000). 

Procesi organizacijskega učenja naj bi potekali v logičnem zaporedju, ki se prične s 
pridobivanjem informacij, njihovo uporabo in interpretacijo. Tako kot pri posamezniku tudi 
na ravni organizacije poteka pridobivanje informacij iz različnih virov (Garvin 2000). 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je aktivno organizacijsko učenje potrebno opredeliti tudi iz 
časovnega vidika. Zbiranje obvestil je načeloma usmerjeno v sedanjost. Z zbiranjem obvestil, 
iskanjem, poizvedovanjem in opazovanjem je zagotovljeno, da v organizaciji spremljajo 
informacije in podatke, ki so trenutno na voljo. Z izkustvenim učenjem zagotavljamo, da se 
organizacija uči iz aktivnosti, ki so se zgodile v preteklosti. Izkustveno učenje, krivulje učenja 
in izkušenj, pogled nazaj in ocenjevanje so tehnike učenja, ki je usmerjeno v preteklost. V 
prihodnost je usmerjeno eksperimentiranje. Raziskovalni eksperiment in eksperiment za 
preverjanje hipotez pa zagotavljata pogled naprej in preizkušanje novih vzorcev ter teorij 
(Garvin 2000). 

Preglednica 1: Garvinove prakse aktivnega učenja organizacije iz časovne perspektive 

Garvinove prakse aktivnega 
učenja organizacije 

Časovna usmerjenost 
tehnike učenja 

 Reprezentativna 
tehnika učenja 

 
OBVEŠČENOST 
 

Zbiranje obvestil je usmerjeno v 
sedanjost in zagotavlja, da 
organizacije spremljajo 
informacije, ki so trenutno na 
voljo. 

1 
2 
3 
4 

Zbiranje obvestil 
Iskanje 
Poizvedovanje 
Opazovanje 

 
 
IZKUŠNJE 

Izkustveno učenje je usmerjeno 
v preteklost in zagotavlja, da se 
organizacije učijo iz aktivnosti, 
ki so se že zgodile. 

5 
6 
7 
8 

Krivulja učenja 
Krivulja izkušenj 
Pogled nazaj, ocena 
Izkustveno učenje 

 
EKSPERIMENTIRANJE 

Eksperimentiranje je usmerjeno 
v prihodnost in zagotavlja, da 
organizacije 
gledajo naprej. 

9 
 

10 

Raziskovalni 
eksperiment 
Eksperiment za 
testiranje hipotez 

Vir: povzeto po Garvin 2000. 
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2.1.5 Ustvarjanje novega znanja 

Znanje je osrednja sposobnost organizacije, ki bo v današnjem, informacijsko-
telekomunikacijskem svetu in prihajajoči dobi sodobne ekonomije omogočala konkurenčni 
položaj, saj bo eden pomembnejših temeljev za doseganje trajne konkurenčne prednosti. V 
učečih se organizacijah se zavedajo pomena znanja zaposlenih, pri tem pa je gotovo 
pomemben izvor znanja. Novo znanje je avtohtona kakovost. Znanje, ki že obstaja, je novo le 
za tistega, ki ga pridobiva. Tako znanje je lahko zelo drago, težko dostopno ali celo 
nedostopno. Najdragocenejše je lastno, izvirno, ustvarjeno znanje znotraj organizacije. Znanje 
zaposlenih kot kapital organizacije tako postaja najpomembnejši proizvodni in razvojni 
dejavnik, ki ga lahko z izvajanjem koncepta učeče se organizacije samo še povečujemo. 
Proces učenja organizacije je mogoče opredeliti tudi kot proces pridobivanja (knowledge 
generation), ustvarjanja (knowledge codification), ohranjanja (knowledge storage), prenašanja 
(knowledge transfer) in uporabe znanja (knowledge use) (Nonaka in Takeuchi 1995, 57). 

Nonaka in Takeuchi (1995, 57) poudarjata, da je teorija ustvarjanja znanja, ki sta jo razvila, 
sestavljena iz dveh dimenzij, in sicer epistemološke in ontološke. Na eni strani predstavlja 
epistemološka dimenzija znanje tako eksplicitno (explicit knowledge) kot tudi implicitno 
(tacit knowledge). Po tej teoriji se znanje ustvarja z interakcijo med eksplicitnim in 
implicitnim delom. Ustvarjanje znanja obsega štiri stopnje in poteka:  
1. Iz prikritega v očitno znanje (eksternaliziranje, artikuliranje): npr. nekdo zasnuje neko 

novo razrešitev, ki je kot zamisel lahko dobra, vendar je nepreverjena; posameznik z njo 
težko prodre v organizaciji. 

2. Iz očitnega v očitno znanje (kombiniranje): skupina kritično obravnava zamisel, člani 
dodajo svoje zamisli, jih povezujejo v celoto. 

3. Iz očitnega v prikrito znanje (internaliziranje): skupina usvoji novo skupno znanje; člani 
skupine ga internalizirajo; znanje postaja njihovo, zavzemajo se zanj, zato lažje prodre v 
organizaciji; na videz ga pozabijo: znanje preide iz očitnega v prikrito. 

4. Iz prikritega v prikrito znanje (socializiranje): novo znanje postaja del skupnega zaklada 
znanj skupine in s tem organizacije; nezavedno ga uporabljajo pri snovanju novih zamisli.  

Na drugi strani ontološka dimenzija predstavlja raven skupinske interakcije oziroma prehod 
znanja od posameznika preko skupin na raven celotne organizacije (Nonaka in Takeuchi 
1995, 57-60).  

Pogoji učenja, kamor spadata okolje in prostor učenja, so poglaviten dejavnik uspeha 
implementacije organizacijskega učenja. Stimulativne pogoje učenja lahko v prvi vrsti 
ustvarjajo vršni managerji (Rifkin in Fulop 1997, 137).  
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2.1.6 Tim in učenje 

Eden od pomembnih načinov za doseganje konkurenčne prednosti je medsebojno 
sodelovanje, Sodelovanje pomeni interakcijo dveh ali več oseb, ki z zasledovanjem istega 
cilja dosegajo vrednost. Pri virtualnih organizacijah se sodelovanje razširja široko prek 
tradicionalnih delovnih skupin in prestopa funkcionalne ter organizacijske meje. Pravilno 
implementirano sodelovanje spremeni način poslovanja podjetja oziroma delovanja 
organizacij. S sodelovanjem se poveča ustvarjalnost. Če delovanje pripelje do težav, je te 
lažje razrešiti, če se z njimi ne ukvarja le tisti, ki jih je s svojim delovanjem vede ali nevede 
ustvaril. Z vključitvijo novih ljudi v razreševanje se bistveno razširi obseg mišljenja, V delu 
timov se skozi sodelovanje uporabi skrito znanje, ki je nedokumentirano in sestavljeno iz 
osebnih izkušenj članov tima. S tem povezano je tudi zaupanje, saj so brez njega razmerja 
manj odkrita in manj produktivna. Pomembna prednost sodelovanja je hitrost. Pravilno 
zastavljeno sodelovanje prispeva k agilnosti in hitrejšemu razreševanju problemov. Problemi 
so jasno zastavljeni, dialog med sodelujočimi pa je namenjen iskanju razrešitve. S 
sodelovanjem in prostim pretokom idej, ki spodbujajo k ustvarjanju, je dosežena ustvarjalna 
svoboda, ki jo hierarhični sistemi vodenja zagotovo omejujejo (Mayer 1994, 137-138). 

Izmenjava skritega znanja posameznikov 

Kot smo že ugotovili lahko tod povzamemo, da se v organizacijah  srečujemo z dvema 
oblikama znanja, ki se dopolnjujeta. To sta eksplicitno, zunanje znanje in implicitno ali 
tacitno znanje. 

Eksplicitno znanje je v formalizirani obliki in ga je mogoče zapisati ali kako drugače 
prikazati, s čimer dobi obliko razumevanja. Mogoče ga je sprejemati, prenašati in skladiščiti z 
uporabo informacijske-komunikacijske tehnologije (Čater 2006, 387). 

Tiho znanje je razvidno v vrednotah, navadah in postopkih članov organizacije. Tiho znanje je 
težje posredovati drugim, kot eksplicitno znanje, saj je tiho znanje težje pretvoriti v 
prenosljivo obliko. Tiho znanje so izkušnje in razrešitve, ki jih na podlagi svojega dela 
spoznavajo zaposleni. Kjer ni deljenja znanja, tudi novega znanja ni. Smisel slednjega pa je 
predvsem v njegovi uporabi, s katerim v podjetju ustvarjajo dodano vrednost (Čater 2006, 
387). 

Pri participaciji tihega znanja posameznikov k znanju organizacije in njegovemu kodificiranju 
se pojavi vprašanje, katere načine za to uporabiti. Ustrezen način zahteva avtentično, 
neizkrivljeno, neformalno interakcijo med posamezniki. Samo na osnovi te interakcije med 
posamezniki se skozi aktivno udeležbo doseže zadovoljstvo, povezanost in zaupanje med 
posamezniki. Prav zaupanje pa je ključno, če želimo doseči uspešno razkrivanje tihega znanja. 
Posameznik z večjim občutkom zaupanja je bolj pripravljen sodelovati (tako kvantitativno, 



 

15 
 

kot kvalitativno), saj ima občutek, da iz vsake izmenjave nekaj pridobi. Ob vseh pozitivnih 
lastnostih participativnih oblik delovanja, ki ob izmenjavi znanja večajo intelektualni in 
socialni kapital organizacije in naj bi vodile v večjo zavzetost in produktivnost, se v 
organizacijah še vedno ne odločajo za intenzivnejše spodbujanje izmenjave znanja. Verjetno 
so razlogi tudi v tem, da takšne oblike delovanja zahtevajo ogromno časa, ki se ga porabi za 
usklajevanje večstranskih pogledov in nenazadnje tudi za "neformalne" pogovore, ki 
postanejo samoumevna aktivnost vzpostavljanja in vzdrževanja vezi in prijateljstev (Rek 
2006, 591-592). 

V organizacijah naj bi poleg deklerativnega zavzemanja za učečo se organizacijo dali dovolj 
možnosti, da se znanje v organizaciji zares uporablja. Znali naj bi ga spodbujati in primerno 
nagraditi. Potrebno je ugotoviti, ali je napredovanje tistim, ki so nosilci znanja, omogočeno in 
kakšne vrste napredovanja organizacija ima. Za uporabo znanja je potrebno poleg 
vertikalnega napredovanja odpreti horizontale možnosti napredovanja, oblikovati horizontalni 
karierni sistem, sicer ne moremo pričakovati razvoja. S horizontalnim sistemom napredovanja 
nagrajujemo uporabo znanja, ne pa znanja samega po sebi (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 
151). 

V skupinah, ki so pravilno sestavljene, imajo člani občutek pripadnosti in delujejo z 
navdihom, zato so pripravljeni dati več od sebe, kot če bi delovali individualno. V takem timu 
najdejo velik ustvarjalni potencial, veliko idej, medsebojno podporo in razumevanje, člani 
imajo občutek varnosti in so predani delu. Nasprotno je v nepravilno sestavljenih skupinah, 
kjer pritisk skupine zaduši posameznikovo kreativnost, ali pa takrat, ko v skupini prevlada 
moč enega ali nekaj posameznikov. V takem primeru se drugi posledično umaknejo, 
produktivnost pade, sprejete odločitve pa so lahko celo škodljive za organizacijo (Možina 
2004, 10). 

2.1.7 Podpora informacijskih orodij učenju v organizacijah  

Preskok iz tradicionalnega tipa organizacije v učečo se, s poudarkom na medsebojnih 
razmerjih, ni enostaven, pač pa je zanj potrebno veliko časa in volje. Naloga tehnologije je, da 
prednosti takšnega organizacijskega sistema poudari in omogoči njegovo delovanje. 
Tehnologija predstavlja samo del razrešitve, pravilno pa je implementirana takrat, kadar se 
tako logično kot produkcijsko popolnoma integrira v vsakodnevno delo. Zato nikakor ni 
dovolj, da je programska oprema na voljo. Izidi so odvisni predvsem od načina, kako 
zaposleni dejansko sodelujejo med seboj (Trilar 2004). 

Za doseganje sprememb je najbolj smiselno uporabljati informacijsko-komunikacijska orodja, 
ki delujejo prek mrežne strukture, ker omogočajo boljše zajemanje znanja, podprta pa so z 
inovacijami v informacijsko-komunikacijski tehnologiji, kar zagotavlja še večjo globino 
interakcije med akterji. Mrežne informacijsko-komunikacijske tehnologije so močna orodja za 
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doseganje sprememb in podpirajo sodelovanje pri delitvi znanja. Informacijsko-
komunikacijska doba viša vrednost tudi socialnemu kapitalu, saj človek ostaja najmočnejši 
»stroj« za obdelavo podatkov in informacij (Trilar 2004). 

2.2 Model za udejanjanje učeče se organizacije FUTURE-O 

Garvin (2000, 256) ugotavlja, da čeprav so managerji teoretični koncept USO sprejeli, je njen 
napredek zelo počasen in je v praksi takšnih organizacij presenetljivo malo. 

Uresničitev učeče se organizacije v praksi je mogoča z uporabo posameznih pristopov 
oziroma modelov, s katerimi so managerji sposobni podjetje spreminjati v smeri vzpostavitve 
novih prijemov pri obvladovanju takšne organizacije kot instrumenta in kot skupnosti 
interesov. Novi prijemi se uporabijo pri načrtovanju in snovanju, organiziranju in 
povezovanju, poslovodenju in vodenju ter merjenju in presojanju. V nadaljevanju bomo 
opisali konceptualni model USO - FUTURE-O, ki so ga v RS prvi predstavili Dimovski et al. 
(2005). 

Konceptualni model udejanjanja USO - FUTURE-O, temelji na sedmih sestavinah 
(elementih), ki predstavljajo kritične prehode v smislu že implementiranih sprememb na poti 
k USO. Ta model v vsaki fazi, zaposlenim ponuja standarde in aktivnosti za presojanje. 
Aktivna preobrazba k USO zahteva sestavine, ki so predstavljene na sliki 2. Model je bil 
razvit na osnovi izzivov okolja podjetja, managerskega modela, ki temelji na znanju, vse 
večje vloge horizontalne interakcije znotraj sodobnega podjetja, pregleda teoretičnih izhodišč 
učeče se organizacije, organizacijskega učenja in pomena managementa znanja. Model 
FUTURE-O je prvi slovenski model, ki s pomočjo sedmih elementov vodi do »polno razvite« 
učeče se organizacije (Dimovski et al. 2005, 122-125).  

Poleg teoretičnega poznavanja samega modela USO in zahtev za njeno uvedbo, naj bi 
management imel znanje in naj bi poznal ter obvladal množico tehnik, če želi razvitost učeče 
se organizacije dvigniti na višji nivo. Tehnika je urejen, ustaljen način, postopek opravljanja 
določenega dela, dejavnosti itd.  
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Slika 2: Kontinuum udejanjanja učeče se organizacije - model FUTURE-O 

Vir: povzeto po Dimovski et al. 2005, 126. 

2.2.1 Postavitev temeljev za začetek procesa reorganizacije k učeči se organizaciji 

Pri udejanjanju modela USO sledimo načelu, po katerem jedro organizacijskega učenja 
predstavljajo delovni procesi. Vsebina prvega elementa modela FUTURE-O je povezana z 
»analizo strateškega managementa, podporo vršnih managerjev na poti h konceptu učenja ter 
izdelavo načrta za udejanjanje učeče se organizacije«. Za uspešna podjetja je značilno, da so 
nenehno predana učenju. Poleg posameznikov v podjetju naj bi se učila tudi podjetja sama. 
Zelo pomembna je analiza procesa strateškega managementa podjetja. Strateški management 
vključuje niz medsebojnih korakov. Tako člani podjetja najprej analizirajo situacijo, nato se 
odločijo o oblikovanju strategij, ki jih za tem postavijo v akcijo ter na koncu ovrednotijo. 
Poznamo več modelov procesa strateškega managementa, ki se med seboj razlikujejo 
predvsem po številu faz in razporeditvi elementov (Peršič 2008, 13). 

Hunger in Wheelen (1996, 7-16) delita proces strateškega managementa na štiri elemente:  
- Motrenje okolja, ki je sestavljeno iz analize notranjega in zunanjega okolja.  
- Oblikovanje strategije, kar pomeni izdelavo dolgoročnih usmeritev ali načrtov za 

obvladovanje priložnosti in nevarnosti glede na notranje prednosti in slabosti.  
- Uresničevanje strategije je proces, v katerem management prevaja strategijo v realnost.  
- Spremljanje in nadzor, s katerima management meri aktivnosti in primerja dejanske 

rezultate z želenimi. 

Podjetja, kot učeče se organizacije, vedno upoštevajo kupce kot svojo najpomembnejšo 
interesno skupino. Ključna vrednota je zadovoljevanje kupčevih potreb. Zato je potrebno, da 
podjetja vzdržujejo kakovostne stike s kupci. Uspešna podjetja se hitro odzovejo na težave in 
priložnosti, saj se informacije izmenjujejo v vseh smereh. Uspešna podjetja rajši vodijo in 
prevzemajo priložnosti kot sledijo (Penger 2006, 39). 

Element 1: Postavitev temeljev za začetek procesa reorganizacije k učeči se organizaciji 
 

Element 2: Izgradnja podpornih okolij učeče se organizacije 

Element 3: Oblikovanje celovite strategije in identifikacija strateških ciljev 

Element 4: Proces vodenja pri oblikovanju klime širitve organizacijskega znanja 

Element 5: Oblikovanje in implementacija modela učeče se organizacije 

Element 6: Spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje dosežkov 

Element 7: (Za)sidranje sprememb v podjetju in širitev koncepta učeče se organizacijske arhitekture 
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Model udejanjanja USO naj bi se začel na samem vrhu organiziranosti podjetja in naj bi 
hkrati sočasno vključil vse zaposlene. Čeprav uvajanje začnemo na nižjih ravneh 
organiziranosti, to zahteva celovito podporo vršnega managementa, saj je potrebno razumeti 
celovitost sprememb, jih s strani vršnega managementa podpreti, spodbuditi ter sodelovati z 
zaposlenimi pri njihovem uvajanju. Udejanjanje sprememb obsega spremembe tehnologije, 
spremembe izdelkov ali storitev, procesov, spremembe strukture organiziranosti in 
spremembe organizacijske kulture (Dimovski et al. 2005, 142-144). 

V podjetju je potrebno vzpostaviti pogoje za organizacijske spremembe. Pri vzpostavitvi 
pogojev pri udejanjanju USO naj bi managerji tudi razmislili o morebitnih pristopih za lažje 
premagovanje ovir na poti k novi organizacijski paradigmi. Zaposleni se v prvi fazi bojijo 
sprememb, misleč, da bodo od njih zahtevale dodatne napore (Dimovski et al. 2005, 142-
146). 

Udejanjanje koncepta USO ima vpliv na podjetje, še posebej na organizacijsko kulturo in 
vrednote posameznikov. Ukrepi za spreminjanje morajo biti izbrani na način, da zagotavljajo 
rast podjetja. V času udejanjanja USO je potrebno čim manj vplivati na obstoječo 
organiziranost v smislu ustvarjanja nepričakovane klime v podjetju, zaradi neznanih 
sprememb. 

Če želimo pri udejanjanju USO doseči maksimalne izide, naj bi vršni management ta razvoj 
aktivno podprl, tudi če ideja ni primarno prišla s strani vodstva, temveč od zaposlenih. Slediti 
je potrebno načelu molekularnega pristopa modela FUTURE-O, ki določa, da naj bi se nova 
znanja in ideje razvijale in širile po vsej socialni mreži podjetja ter, da jih je potrebno čim prej 
integrirati v model organizacije. Zato je potreben strateški dokument oziroma akcijski načrt, 
ki predstavlja pravni organizacijski akt razvoja modela USO. Zato podjetje v prvi fazi 
predvidi uvedbo strateškega tima za spremembe k udejanjanju USO. Glavna naloga 
strateškega tima je spremljanje in merjenje izboljšav na poti k razvoju odlične učeče se 
organizacije. Strateški tim pripravi akcijski načrt udejanjanja USO. Strateški tim bi moral v 
fazi postavitve temeljev za začetek procesa reorganizacije k USO oceniti tudi želeno 
prihodnje stanje poslovnih potreb. Le z oceno želenih poslovnih potreb poslovanja v 
prihodnosti bo mogoče v drugem elementu modela izbrati in izgraditi ustrezna podporna 
okolja. Ocena pomeni opredelitev položaja podjetja v prihodnosti, podporna okolja pa so 
sredstvo za dosego želenega cilja USO. Izhodišči za snovanje strategij za prihodnost sta 
poslanstvo in vizija USO. Da bi management USO ocenil poslovne potrebe poslovanja, je 
potrebno analizirati prednosti in slabosti ter možnosti in nevarnosti podjetja. Alternativni 
pristop je veriga vrednosti, ki jo je razvil Porter (1980, v Penger 2006, 41). 

 



 

19 
 

2.2.2 Izgradnja podpornih okolij za USO 

Širjenje informacij omogoča delovanje USO. Podjetje si prizadeva biti podobno majhni 
organizaciji, v kateri imajo vsi zaposleni popolne informacije o njej, kar jim omogoča hitro 
odzivanje. Ideje in informacije so dostopne v vseh delih podjetja. Namesto da nadrejeni 
uporabljajo informacije za nadzor nad zaposlenimi, je najpomembnejša naloga managerja 
najti pot do odprte komunikacije, da ideje lahko tečejo v vseh smereh (Dimovski, Penger in 
Žnidaršič 2003, 75). USO poleg tega ohranjajo odprte komunikacije s kupci, dobavitelji in 
celo konkurenti, da bi tako krepile sposobnost učenja. Informacijsko-komunikacijska 
tehnologija je le eden od načinov za ohranjanje stikov med ljudmi in prenos znanja. 

Za gradnjo podpornih okolij USO so ključnega pomena vloga timske strukture in povezav 
med udeleženci v procesu, oblikovanje pobud učeče se organizacije, gradnja drevesa 
managementa znanja, formalizacija standardov in meril za model USO, gradnja zakladnice 
znanj in sposobnosti USO ter zagotovitev podpore informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Timska struktura organiziranosti ima številne prednosti in hkrati tudi nekaj slabosti. Vse 
prednosti in slabosti timske strukture organiziranosti so prikazane v preglednici 2. 

Preglednica 2: Prednosti in slabosti timske strukture organiziranosti 

Prednosti timske strukture Slabosti timske strukture 
Prevzemanje določene prednosti 
funkcijske strukture 

Večja možnost nesoglasij interesov zaradi 
timskega dela 

Odstranjevanje mej med oddelki Večja poraba časa zaradi skupinskih sestankov 
Lažje doseganja kompromisov pri 
odločanju 

Večja poraba sredstev zaradi več usklajevanja 

Krajši odzivni časi in hitrejše odločanje Nenačrtovana decentralizacija 
Večja morala in participacija članov  
Krajši administrativni postopki  

Vir: povzeto po Dimovski et al. 2005, 161. 

Da se izognemo zgoraj navedenim slabostim so priporočljive naslednje smernice, ki naj bi jih 
upoštevali vodje timov. Vodjem timov ni potrebno vedeti vsega, temveč naj bi se zavedali 
svojih prednosti, s katerimi lahko koristijo celotni skupini. Vodje so odgovorni za spodbujanje 
uravnotežene participacije vseh v timu, za koordinacijo aktivnosti tima ter sprejemanje 
koncepta stalnega učenja na delovnem mestu (Peršič 2008, 15). 

Naslednji podporni gradnik USO je gradnja strukture znanja. Jashapara (2004, 16) je 
opredelil znanje kot uporabno informacijo, ki omogoča, da sprejmemo boljšo  odločitev in z 
njegovo pomočjo napovemo izide v prihodnosti. Povezal je disciplino managementa znanja, 
ki je srž gradnje učeče se organizacije. Temeljna naloga managementa USO je oblikovanje 
zakladnice managerskih znanj in spretnosti, ki jih je treba ustvariti, poslovoditi in širiti.  
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Razlikujemo tri ravni ustvarjanja znanja v podjetju (Quelin 1997, 145): 
- Prva raven integriranega znanja posameznikov (najvišjo managersko raven 

organiziranosti razdelimo v tri odseke glede na vsebinsko integracijo znanj vodstvenih 
posameznikov; gre za zakladnico znanj in veščin linijskega, srednjega in vršnega 
managementa); 

- Druga raven domen znanj glede na področja podjetja (gre za štiri domene znanj  
managementa: funkcijska, tehnična, organizacijska in strateška znanja); 

- Tretja raven specifičnih komponent znanj (kot zakladnica komponent znanj na dnu 
organizacijske arhitekture zajema šest tipologij: "vedeti kako", "vedeti kaj", "vedeti 
zakaj", "vedeti kdaj", "vedeti kdo" in "vedeti kje").  

H konkurenčni sposobnosti prispevajo vse ravni znanj in sposobnosti managementa. Če k tem 
znanjem dodamo še znanje, ustvarjeno iz razmerij do drugih udeležencev (npr. kupci, 
dobavitelji, itd.), dobimo najvišje razvito strukturo znanj in sposobnosti USO, ki jo 
imenujemo zakladnica organizacijskega znanja. Primerna pripomočka pri procesu ustvarjanja 
in obvladovanja zakladnice znanj in sposobnosti sta zemljevid in kartiranje znanja. Pri 
zemljevidih znanja razlikujemo dva tipa. Statični zemljevid znanja na enodnevni delavnici 
zasnujejo managerji vseh poslovnih funkcij in/ali produktnih skupin v podjetju. Ti zemljevidi 
omogočajo sinergijo različnih pogledov na organizacijsko stvarnost. Gre za sistematičen in 
večdimenzionalen pogled na podjetje in razumljivo vizualno predstavitev (Peršič 2008, 15). 

Zemljevid je obvladljiv in bogat z informacijami o znanju in odnosih v podjetju. Izdelava 
zemljevida je hitra, koncept zemljevida pa je prilagodljiv in uporaben v vseh organizacijskih 
oblikah. Dinamični zemljevidi znanja pa se od statičnih razlikujejo po tem, da dodatno 
delujejo kot grafični uporabniški vmesniki in omogočajo dostop do obsežnejših in 
podrobnejših zbirk znanja in informacijskih virov. Zemljevid znanja je vizualen prikaz znanja 
v podjetju in odnosov med zaposlenimi v podjetju. Njegova odlika je, da omogoča učinkovito 
komunikacijo in da posamezniki na različnih ravneh organiziranosti spoznavajo znanje 
podjetja. Zemljevid znanja se lahko uporablja za neposreden prikaz znanja, ki je zajeto v 
obliki besedila, zgodb, modelov, številk, ali je le kažipot, ki uporabnika usmeri k obsežnejšim 
zbirkam znanja v ozadju (Hribernik 2004; Gordon 2000, 71). 

Kartiranje znanja je opredeljeno kot povezovanje delčkov znanja ali informacij na način, ki 
ustvarja neko dodano vrednost oziroma novo znanje. Dodana vrednost zemljevida znanja je 
znanje o intelektualnem kapitalu in izhaja iz tega, da s pomočjo kartiranja znanja lahko 
odkrijemo znanje, ki je bilo do takrat v veliki meri neizkoriščeno, odkrijemo lahko skrite 
povezave med znanji ali manjkajoča znanja in neobstoječe povezave, ki bi bile potrebne za 
učinkovitejše poslovanje podjetja. Zavedati se je potrebno, da tehnologija sama po sebi ne 
privede do USO, vendar sta danes v hitrem in konkurenčnem okolju brez ustrezne 
informacijsko-komunikacijske podpore prenos in uporaba znanja praktično nemogoča 
(Hribernik 2004). 
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Informacijsko-komunikacijske tehnologije razdelimo v štiri skupine (Dimovski et al. 2005, 
188-194):  
- Sistemi za podporo odločanju DSS (Decision Support Systems). Gre za podporo pri 

odločanju na vseh ravneh organiziranosti, podpirajo več medsebojno odvisnih ali 
zaporednih odločitev, podpirajo vse faze procesa odločanja in jih je mogoče spreminjati 
glede na potrebe uporabnika. Omogočajo izvajanje analiz občutljivosti in spodbujajo 
učenje.  

- Izvršilni informacijski sistemi EIS (Executive Information Systems). So namenjeni višjim 
managerskim ravnem odločanja in so posledica delovanja zunanjih in tudi notranjih 
dejavnikov. 

- Programska oprema za skupinsko delo. Pri internih organizacijskih informacijsko-
komunikacijskih sistemih, kot so Intranet ali znotrajorganizacijska omrežja, je poudarek 
na pretakanju informacij v podjetju, Pri medorganizacijskih informacijsko-
komunikacijskih sistemih pa gre za komuniciranje s poslovnim okoljem. Komuniciranje s 
poslovnim okoljem poteka npr. preko Ekstraneta, ki je računalniško omrežje, do katerega 
imajo dostop dobavitelji, kupci ali drugi, ki so povezani z določenim podjetjem (npr. 
Cisco Supplier Online). Uporabljajo se tudi drugi medorganizacijski informacijsko-
komunikacijski sistemi, s katerimi se lajša pretok informacij med dvema ali več podjetji. 
Za poizvedbe na globalni ravni je idealen Internet, kjer pa je baza podatkov in informacij 
tako obsežna, da je težava najti prave. 

- Inteligentni sistemi kot npr. simulacije, nevronske mreže, ekspertni sistemi ipd. 

2.2.3 Oblikovanje celovite strategije in identifikacija strateških ciljev 

Strateško planiranje je najpomembnejša funkcija v procesu managementa učeče se 
organizacije, saj postavlja temelje preostalim funkcijam - organiziranju, vodenju in 
nadziranju. Današnji pristopi k strateškemu planiranju težijo k decentraliziranemu planskemu 
osebju ali začasnim med-oddelčnim planerskim skupinam, ki jih oblikuje srednji 
management. V proces planiranja so vključeni vsi zaposleni, saj organizacijska kultura 
poudarja zaupanje in vrednote, ki temeljijo na predanosti postavljenim strateškim ciljem, 
viziji in poslanstvu (Dimovski et al. 2005, 195). 

Cilj je želen izid, ki ga poskušajo v podjetju doseči. Plan predstavlja načrt, kako doseči cilj. 
Beseda planiranje običajno vključuje obe ideji, saj pomeni določanje ciljev podjetja in 
definiranje sredstev za njihovo uresničitev. Celoten proces planiranja se začne z opredelitvijo 
poslanstva in s strateškimi cilji za podjetje kot celoto. Poslanstvo in vizija podjetja sta ključni 
izhodišči za snovanje strategij za prihodnost. Proces strateškega planiranja se začne z 
oblikovanjem poslanstva, ki definira temeljni namen podjetja, še posebej za zunanje 
udeležence (Pučko 1999, 127). 



 

22 
 

Opredelitev poslanstva je podlaga za strateško raven ciljev (na ravni podjetja) in planov; ta 
nato oblikuje taktično (na ravni oddelkov) in operativno raven (na ravni še manjših enot 
podjetja). Obseg in narava planiranja se razlikujeta glede na hierarhijo organizacijskih ravni. 
Vršni managerji so odgovorni za planiranje strategij podjetja (strateško planiranje), srednji 
managerji za taktično, na nižjih ravneh organiziranosti pa so managerji odgovorni za 
operativno planiranje. Vizija je notranja slika mogočega in zaželenega stanja podjetja. Pučko 
(1999, 129) opredeli vizijo kot zaznavo okolja, ki ga želita posameznik ali podjetje ustvariti 
dolgoročno, in pogojev, od katerih je uresničitev takšne vizije odvisna. Gre za nekakšno 
zasnovo nove, želene prihodnosti podjetja, ki jo je mogoče enostavno sporočati zaposlenim v 
podjetju in drugim v družbenem okolju podjetja. Predstavlja usmeritve, obenem pa motivira. 
Vizijo potrebuje vsako podjetje, še zlasti tisto v krizi. 

Vzpostavitev decentralizirane organiziranosti, ki temelji na alternativnemu modelu 
upravljanja, poteka postopoma, saj proces zahteva delegiranje pristojnosti in odgovornosti na 
nižje ravni organiziranosti. Bistvo alternativnega modela obvladovanja na vseh ravneh 
organiziranosti je osredotočenje na ustvarjanje dodane vrednosti za odjemalce in lastnike. 
Temelji na opolnomočenju nižjega managementa v smislu sprejemanja odločitev in 
prevzemanja odgovornosti. Proces strateškega planiranja se spreminja Tradicionalno sta bili 
strategija in planiranje domena vršnega managementa. V USO pa procesa planiranja ne 
postavljajo le vršni managerji, temveč na vseh ravneh organiziranosti v podjetju (Hope in 
Fraser 2003, 70). 

Tradicionalni pristopi k planiranju. Tradicionalno je bilo planiranje v podjetjih izključno v 
domeni vršnih managerjev, svetovalnih podjetij ali najbolj pogosto v domeni centralnih 
organizacijskih enot za planiranje. Gre za skupino specialistov, ki se ukvarja s planiranjem in 
poroča neposredno vršnemu managementu. Obstajajo številne težave v zvezi s tradicionalnim 
planiranjem, od tega, da planerji pogosto niso v stiku z vsakodnevno realnostjo, s katero se 
soočajo nižji managerji in zaposleni v stiku z odjemalci, z dobavitelji, s konkurenti in z 
ostalim okoljem, pa do tega, da so letni formalni plani pogosto zelo rigidni in kot taki 
omejujejo podjetje v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju in mu lahko celo škodijo. 
Zato so se pojavili novi pristopi k planiranju, značilni za učeče se organizacije (Dimovski et 
al. 2005, 204). 

Današnji pristopi k planiranju. Da bi razrešili probleme tradicionalnega planiranja, managerji 
preizkušajo nove pristope. Ko se podjetja približujejo konceptu učeče se organizacije, 
odpravljajo centralno planske organizacijske enote, namesto njih pa se pojavlja 
decentralizirano plansko osebje, ki se je razvilo, ko so bili eksperti za planiranje dodeljeni 
večjim organizacijskim enotam, da bi managerjem pomagali razviti njihove lastne strateške 
plane. V današnjih USO naj bi bili zaposleni na vseh ravneh organiziranosti podjetja vključeni 
v proces planiranja strategije (Dimovski et al. 2005, 204). 
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Pomembno je, da strateški tim za spremembe oceni temeljne situacijske spremenljivke 
podjetja. Najpomembnejša situacijska spremenljivka udejanjanja USO je strategija. Obstaja 
več vrst definicij strategije. Pučko (2003, 170-175) opredeli strategijo kot poslovno usmeritev 
podjetja, ki obeta doseganje ciljev. Navaja tri ravni strategije v učeči se organizaciji: 
- Na ravni korporacije, podjetja kot celote, govorimo o korporacijski ali celoviti strategiji. 

Korporacijske strategije se ukvarjajo z namenom in obsegom podjetja. 
- Na ravni strateške poslovne enote govorimo o poslovni strategiji. Nanaša se na 

posamezna področja podjetja. 
- Na ravni posamezne poslovne funkcije govorimo o funkcijski strategiji. Te strategije se 

ukvarjajo z učinkovitostjo izrabe sredstev na funkcijskih področjih. 

2.2.4 Proces vodenja pri oblikovanju klime širitve organizacijskega znanja 

Vodje, ki želijo zgraditi USO, bi se morali spoprijeti z razvojnimi izzivi. Izzivi med drugim 
pomenijo oblikovanje forumov za učenje in ustvarjanje pravega organizacijskega vzdušja, ki 
se kaže v mešanici izzivov in preizkušanj udejanjanja aktivnosti učeče se organizacije na eni 
strani ter kolegialnosti, sodelovanja in varnosti na drugi strani. Pomembno je, da managerji to 
občutljivo ravnotežje aktiviranja učenja ohranjajo v celotnem razvoju do polno razvite učeče 
se organizacije. Managerji naj bi prevzeli parcitipativni način vodenja. Pri tem se managerji 
učijo razmišljati na način »nadzorovati z« ostalimi, kar pomeni, da managerji gradijo odnose 
na skupni viziji in oblikujejo kulturo, ki pomaga to vizijo doseči (Peršič 2008, 18). 

Managerji imajo v učečih se organizacijah tri pomembne naloge (Dimovski et al. 2005, 236):  
- Ustvarjanje skupne vizije. Z vizijo podjetja razumemo neko notranjo sliko mogočega in 

zaželenega stanja podjetja in gre največkrat za opis podjetja kot celote, njegove 
dejavnosti, njegove kulture v prihodnosti. Njen namen je prikazati uresničljive sanje, 
hkrati pa mora motivirati zaposlene, da se bodo zavzemali za uresničitev teh sanj. 

- Oblikovanje strukture organiziranosti. USO izrablja prednosti horizontalnih odnosov, 
vključno s timi, z delovnimi skupinami ljudi iz različnih organizacijskih enot. 

- Uslužno vodenje. Učeče se organizacije so zgrajene iz uslužnostnih managerjev, ki 
delujejo na dveh področjih: za izpolnitev ciljev in potreb svojih podrejenih in za 
uresničitev poslanstva podjetja. Managerji cenijo druge ljudi, delijo moč, vzpodbujajo 
participacijo, občutek samozavesti pri drugih, kreativnost in polno pripadnost. 

V procesu vodenja organizacije je pomembno ravnanje s sposobnostmi zaposlenih 
(človeškimi viri). Cilj ravnanja s človeškimi viri je pritegniti posameznike, ki kažejo znake, 
da bi lahko postali skrbni, produktivni in zadovoljni zaposleni. Ta proces se lahko začne pri 
zaposlovanju nove ali pri obstoječi delovni sili. V podjetjih iščejo take zaposlene, ki so se 
sposobni nenehno učiti in prilagajati vse zahtevnejšim okoliščinam ter se medsebojno 
spoštovati in komunicirati. Participativnemu slogu vodenja naj bi v učečih se podjetjih 
prilagodili tudi zaposlitvene odnose, ki naj ne bodo zgolj transakcijski (Zupan 2001, 207) po 
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načelu menjave med delodajalci in delojemalci. V organizacijski teoriji se predpostavlja, da je 
potrebno graditi relacijske odnose, ki temeljijo na dolgoročni povezanosti med zaposlenimi in 
podjetjem, pri katerih si obe strani prizadevata za povečanje trenutnih in prihodnjih koristi, 
poleg tega pa si delita dosežke in bremena. Cilj vsakega podjetja je obstoj na trgu in 
managerjeva naloga je, da s pomočjo motivacijskih tehnik vpliva na zaposlene in s tem na 
večjo produktivnost virov. Eden od motivatorjev je tudi denar, ki ga ljudje potrebujejo in si ga 
želijo. Je močan motivator, a za ustvarjalce v organizaciji šele na petem mestu (Florida 2005). 
Pomembno je, da z motivacijo zaposlenih spodbujamo notranje aktivnosti, da prepričamo 
zaposlene, da bodo svoje delo opravljali boljše in z večjo prizadevnostjo. Za motivacijo sta 
značilna najmanj dva pomena, če jo preučujemo v povezavi s podjetjem. Po prvem pomenu 
lahko motivacijo označimo kot eno od strategij managementa, drugi pomen pa izhaja iz 
psihološkega koncepta in se nanaša na notranje, mentalno stanje posameznika (Lipičnik 1998, 
199). Najnovejši trend v motivaciji je prenos moči na zaposlene oziroma opolnomočenje 
zaposlenih. Gre dejansko za delegiranje pristojnosti na zaposlene v podjetju. Bolj zadovoljni 
in motivirani sodelavci delajo bolje in so bolj predani delu, kar pomeni, da je njihovo delo 
odgovorno in so pri delu uspešnejši. 

V učeči se organizaciji imajo vodje zelo pomembno vlogo, saj naj bi s pomočjo različnih 
tehnik vodenja in neprestanega izobraževanja v podjetju motivirali zaposlene. Tehnike 
vodenja učenja in neprestanega izobraževanja delimo v pet faz (Garvin 2000, 256). To so: 
poučevanje in učenje, ustvarjanje priložnosti za učenje, oblikovanje klime učenja, vodenje 
razprave in prehajanje od organizacijskega k individualnemu učenju. Zaposleni naj bi vodjem 
ne le sledili, temveč naj bi verjeli v njihovo vizijo. 

Organizacijska kultura, temelječa na zaupanju in odprtosti, sodi med najpomembnejše 
dejavnike pri zagotavljanju širjenja znanja skozi učečo se organizacijo (McKenzi in            
van Winkelen 2004, 39). Organizacijska kultura vpliva na vedenje ljudi, obenem opredeljuje 
razmerja med ljudmi in določa, od koga se kaj pričakuje ter kako se je treba v danih situacijah 
odzvati. Za učečo se organizacijo je ključno udejanjanje kulture zaupanja in odprtosti ter s 
tem omogočanje razvijanja in širjenja znanja v podjetjih. Za podjetja je najpomembnejše 
vzgojiti in obdržati inovativnega posameznika ter ga predvsem znati koristno uporabiti. 

2.2.5 Oblikovanje in implementacija modela učeče se organizacije 

Management naj bi oblikoval jasno in celovito strategijo poslovanja podjetja. Potrebno je 
razviti tudi izhajajoče poslovne strategije, vključno z določitvijo strateškega položaja na trgu. 
Pri določevanju poslanstva podjetja in strategij postane potrebna prenova tudi strukture 
organiziranosti. Vršni management naj bi bil sposoben spodbujati učinkovito sodelovanje 
zaposlenih - EPDCA zanka učinkovitega vodenja. Naučili naj bi se: oceniti (angl. Evaluate) 
določeno situacijo, planirati (angl. Plan), delati (angl. Do), preveriti (angl. Check), izvesti 
(angl. Act). To pomeni, da bodo zaposleni vedno šli skozi celoten proces ocenjevanja, 
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planiranja dela, preverjanja in popravljanja. To vodi do nikdar končane spirale izboljšav. 
Pristop učinkovitega vodenja, ki se odraža skozi spiralo nikdar končanih izboljšav, je 
potrebno podpreti z managementom projektov in tehnikami planiranja. Učeča se organizacija 
je živ in dinamičen poslovno-organizacijski sistem. Uprava (lastniki) in/ali vršni management 
podjetja prenaša naloge in moč odločanja na svoje podrejene s predpostavko, da so ti dovolj 
izobraženi, imajo dovolj informacij in znanja za njihovo pravilno obdelavo, ter da so visoko 
motivirani in poznajo skupni smoter in cilj podjetja. Bistveni prvini takega modela sta 
participativna strategija in participativno vodenje. Managerji učečih se organizacij prebijajo 
tradicionalne okvire vodenja poslov in ljudi, saj poskušajo z vodenjem ljudi vplivati na 
obnašanje in delovanje posameznikov in skupin (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 201). Z 
novim pristopom k učinkovitemu vodenju ljudi postanejo podjetja bolj konkurenčna in 
zmagujejo v boju za stranke, donose, sredstva, kapital in delovna mesta. Ključne aktivnosti za 
učinkovito participativno vodenje ljudi v USO so: stališča, sposobnosti in sodelovanje. Pri 
participativnem slogu vodenja ljudi daje vodja svojim podrejenim veliko svobode pri 
vsakodnevnih nalogah, postavljanju lastnih ciljev in sprejemanju odločitev (Oakland 1999, 
14-15). 

Opolnomočeni zaposleni so kritično pomembni za uspeh podjetja. Opolnomočenje (angl. 
Empowerment) je pomembno za učeče se organizacije, saj sprošča potenciale in ustvarjalnost 
vseh zaposlenih, jim omogoča eksperimentiranje, učenje ter hkrati daje dovolj svobode, da 
delujejo glede na svoje znanje. Opolnomočenje pomaga podjetjem obdržati kakovostne 
zaposlene in njihovo znanje. Opolnomočenje pomeni, da zaposleni pridobijo štiri skupine 
elementov, ki jim omogočajo svobodnejše ukrepanje pri izpolnjevanju delovnih nalog 
(Dimovski et al. 2005, 282- 284):  
- Informacije. Zaposleni prejmejo informacije o uspešnosti podjetja.  
- Znanje. Zaposleni imajo na voljo znanje in veščine za dosego smotrov in ciljev podjetja.  
- Moč. Zaposleni imajo moč samostojnega odločanja.  
- Nagrado. Zaposleni so nagrajeni glede na uspešnost celotnega podjetja. 

Ena temeljnih značilnosti učeče se organizacije je močna organizacijska kultura, ki spodbuja 
spremembe in prilagajanje. V mnogih uspešnih podjetjih pomeni glavno nevarnost 
organizacijska kultura, ki postane stalnica. Vrednote, ideje in prakse, ki so pripomogle k 
uspešnosti, postanejo institucionalizirane in podjetja se niso več sposobna prilagajati 
spremembam v družbenem okolju. Učeče se organizacije imajo močno in prilagodljivo 
organizacijsko kulturo, ki vključuje naslednje vrednote (Cameron in Quinn 1998, 11): celota 
je pomembnejša od delov; enakost med zaposlenimi; kultura spodbuja prevzemanje tveganj 
ter spremembe in izboljšave. 

Sistemsko razmišljanje omogoča drugačen pogled na cilje in probleme. Ne gledamo jih več 
kot osamljene dogodke, temveč kot dele celote. Posamezni dogodki in problemske situacije 
niso nepovezan splet, saj nam sistemsko razmišljanje omogoča, da v njih prepoznamo vzorce 
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in povezave. Razumevanje realne situacije vodi prek štirih faz. Prva faza je sam dogodek, pri 
katerem nas zanima, kaj se je pravkar zgodilo. Nato poskušamo prepoznati trende in vzorce z 
ugotavljanjem, kaj se dogaja in ali se je kaj podobnega že dogajalo v preteklosti. Tretja faza 
vključuje sistemske strukture, ki nam povedo, katere sile so vplivale na te dogodke, kakšni so 
bili vzorci v preteklosti. Zadnja faza pa se nanaša na pomen mentalnih modelov, z 
razumevanjem katerih dobimo pojasnilo, ali tudi naše mišljenje dopušča, da se situacije 
ponavljajo (Dimovski et al. 2005, 309). Sistemsko razmišljanje pomeni, da managerji 
razmišljajo dolgoročno in pri tem vidijo organizacijo kot celoto. Sistemsko razmišljanje 
pripomore k temu, da na bolj ustvarjalen način dobimo vpogled v odnose in vzorce in jih 
spreminjamo z namenom doseganja trajne konkurenčne prednosti. 

2.2.6 Spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje dosežkov 

Pri spremljanju procesa reorganizacije obstoječega podjetja v učečo se organizacijo in 
vrednotenju dosežkov naj bi v podjetju spremenili način nadziranja iz birokratskega v 
decentraliziranega. Za umeščanje, kje na poti v učečo se organizacijo se podjetje trenutno 
nahaja, je v podjetju potrebno poleg finančnih kazalnikov začeti uporabljati tudi nefinančne in 
se primerjati z najboljšimi v panogi (Dimovski et al. 2005, 317). Birokratski nadzor vključuje 
nadziranje in vplivanje na obnašanje zaposlenih s pomočjo uporabe pravil, pisne 
dokumentacije, sistemov nagrajevanja in drugih formalnih mehanizmov. V nasprotju s tem se 
decentraliziran nadzor zanaša na kulturne vrednote, tradicijo, skupna prepričanja in zaupanje, 
da zagotavlja skladnost delovanja zaposlenih s cilji podjetja. Managerji se zanašajo na svoje 
zaposlene, da so vredni zaupanja in pripravljeni delovati uspešno brez obširnih pravil in 
tesnega nadzora. Kljub temu, da mnoga podjetja poskušajo zmanjšati birokracijo, pravila in 
procedure, ki omejujejo zaposlene, vsa podjetja še vedno potrebujejo sisteme usmerjanja in 
nadziranja. 

Managerji imajo na razpolago več različnih pristopov k nadzoru. Vedenjski nadzor je 
najcenejša in najučinkovitejša vrsta nadzora. Proces njene vzpostavitve pa je lahko 
dolgotrajen in zahteven. Vedenjski nadzor je uporaba družbenih karakteristik, kot so 
organizacijska kultura, skupne vrednote, zavezanost, tradicije in prepričanja s ciljem, da bi 
zaposleni izvajali neko vrsto samonadzora. Vedenjski nadzor najpogosteje uporabljajo v 
majhni podjetjih. Ko govorimo o modelu učeče se organizacije in o inovacijah na področju 
managementa nasploh, je potrebno poudariti, da gre praviloma za zasnove, ki nadgrajujejo 
obstoječa znanja in priporočila, kako povečati učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetja 
(Peršič 2008, 23).  

Za vrednotenje dosežkov se lahko uporabi več prijemov. Uravnoteženi sistem kazalnikov BSC 
(Balanced Score Card) je model s katerim se poleg finančnih kazalnikov meri aktivnosti, ki 
ustvarjajo vrednost (notranji procesi, zaposleni in učenje, odjemalci) (Rejc 2002, 184). 
Alternativni prijem za celovito analizo prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in 
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nevarnosti podjetja, ki ga imenujemo veriga vrednosti, je razvil Porter (1980). Glavna zamisel 
tega je, da podjetje analizira stroške in učinkovitost v vsaki svoji dejavnosti znotraj verige 
vrednosti ter ugotovi tista področja, na katerih je podjetje boljše od svoje konkurence.  

Benchmarking je nepretrgan, sistematičen proces presojanja poslovnih učinkov in delovnih 
procesov podjetij, ki predstavljajo najboljše prakse, z namenom nenehnega izboljševanja 
podjetja. Pri benchmarkingu se primerja določen proces z enakimi procesi v svetovno 
uspešnih podjetjih, pri čemer se raven učinkovitosti opravljanja posameznih aktivnosti v tem 
procesu v vodilnih svetovnih podjetjih postavi kot cilj, ki ga podjetje zasleduje (Tekavčič 
1997, 193).  

V okviru vrednotenja dosežkov je v učeči se organizaciji potrebno ovrednotiti tudi 
intelektualni kapital. Gre za konstrukt treh elementov: (1) človeški kapital - tacitno znanje v 
glavah zaposlenih, (2) strukturni kapital - organizacijski postopki poslovanja in (3) partnerski 
kapital - znanje, zajeto v povezavah z zunanjim okoljem organizacije. Gre za zaupanje in 
organizacijsko kulturo. Zaupanje je pomemben element znotraj in medorganizacijskega 
sodelovanja. Drugo vodilo sestavin intelektualnega kapitala pa je organizacijska kultura kot 
nabor prepričanj, norm in vrednot, ki se navzven kažejo kot jezik, zgodbe, simboli in vedenje 
članov organizacije. Sodobni pristopi spremljanja uspešnosti učeče se organizacije so 
predstavljeni na sliki 3. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Slika 3: Sodobni pristopi spremljanja uspešnosti učeče se organizacije 

Vir: povzeto po Dimovski et al. 2005, 331-336. 

2.2.7 (Za)sidranje sprememb in širitev koncepta učeče se organizacijske arhitekture 

Prenos znanja v učeči se organizaciji ni izoliran proces, temveč je vpet v celoten management 
znanja v organizaciji in celoten management organizacije. Uspešnost prenosa znanja temelji 
na odstranjevanju medsebojnih in organizacijskih ovir za prenos znanj. V podjetjih se pogosto 
dogaja, da nimajo izdelanega posebnega sistema za shranjevanje novo ustvarjenega znanja. 
Zlasti je težaven prenos implicitnih znanj v osrednje procese podjetja. Organizacijska kultura 
pomeni skupek nenapisanih pravil, ki jih upoštevajo člani podjetja. V določenih situacijah pa 
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pravil ali ne moremo uporabiti ali pa za tako situacijo ne obstajajo. Ljudje so prepuščeni svoji 
presoji in se velikokrat sprašujejo, kaj podjetje od njih pričakuje. V mnogih situacijah je duh 
organizacijske kulture, ki jo razvija podjetje, vodilo zaposlenim. Organizacijsko kulturo je 
potrebno komunicirati, dajati primere in uspešne zglede, jasno izražati vizijo in poslanstvo 
organizacije in širiti zgodbe o uspehu posameznih zaposlenih. Organizacijska kultura učeče se 
organizacije ima več razsežnosti (Dimovski et al. 2005, 349-359): 
- Zaposleni podpirajo inovativnost in učenje (pri tem tvegajo in se učijo iz napak). 
- Managerji dajejo jasna sporočila, navodila in izražajo svoja pričakovanja. 
- Managerji ne vodijo z avtoriteto in ne ustrahujejo podrejenih. 
- Managerji so pripravljeni spraševati in se učiti ter spremeniti svoja stališča in načine dela. 
- Managerji so pripravljeni poslušati. 
- Organizacijska kultura učeče se organizacije je tehnično in tržno orientirana. 
- Zaposleni so zmotljivi in jim je dovoljeno učiti se iz napak. 

Ko si v učečih se organizacijah prizadevajo implementirati implicitno znanje v osrednje 
organizacijske procese, uporabljajo različne prakse. Najpomembnejši dejavniki, ki odločajo o 
uspehu ali neuspehu prenosa znanja med zaposlenimi v podjetju, so managersko vodenje, 
organizacijska kultura, struktura organiziranosti, poslanstvo podjetja oziroma odnos med 
podjetjem in strankami, vrsta zaposlenih, oblika in uspeh poslovanja podjetja ter tehnološka 
podpora procesu prenosa znanja (Dimovski et al. 2005, 351). Prenos znanj je tudi v USO 
večkrat oviran zaradi konfliktov, ki lahko izhajajo iz medsebojnih odnosov ali iz različnega 
razumevanja nalog in njihove izvedbe. Prenos implicitnih znanj v osrednje procese podjetja 
manager USO zagotavlja tudi z graditvijo medsebojnega zaupanja. Zaupanje je temelj 
komunikacije med zaposlenimi, saj je le na podlagi zaupanja mogoče zaznati morebiten 
konflikt, ga definirati in razrešiti, edino to pa vodi v odnose, ki omogočajo prenos znanja. 

Ena od osrednjih vlog današnjega managerja je, da zgradi generativno USO, ki bo lahko 
odkrivala in razvijala nove poglede na svet, bodisi v smeri razumevanja odjemalcev bodisi 
razumevanja, kako bolje in uspešneje poslovati (Senge 2001, 26). Vloga vršnega 
managementa je pomembna, ker managerji lahko različno razumejo poslovno / družbeno 
okolje in razvijajo različne cilje. Izbira ciljev, strategij in oblike organizacije s strani vršnih 
managerjev občutno vpliva na uspešnost podjetja. Cilji in strategija niso fiksni. Vršni in 
srednji managerji naj bi izbirali cilje za svoje enote, sposobnost pravilne izbire pa pomembno 
določa uspeh podjetja (Dimovski, Penger in Škerlavaj 2002, 39-41). 

Vršni management je glavni dejavnik uspešnega vzpostavljanja organizacijskega učenja. Zato 
je nesmiselno začeti proces spreminjanja, če te poti ne podpira predsednik uprave oziroma 
generalni direktor podjetja. Če želimo, da je program sprememb uspešen, naj bi managerji 
pomagali vzpostaviti takšno organizacijsko okolje, ki bo odprto za nova znanja ter bo 
spodbujalo širjenje informacij in znanja med podrejenimi. Dober manager zaposluje ljudi, ki 
so pametnejši od njega, hkrati pa pomaga zaposlenim, da postanejo pametnejši od njega. 
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Svoje delo prilagaja smotrom in ciljem podjetja, ljudem pa omogoča pogled na celotno sliko 
podjetja. Zaradi tega so managerji najpomembnejši dejavnik postavitve USO (Garvey in 
Williamson 2002, 72-74). 

Učenje v podjetju ne bo uspešno, če se vodilni managerji ne angažirajo v procesu priprave 
novih vrednot, načel in prakse, primerne USO. Prenašanje znanj na sodelavce se največkrat v 
praksi sooča z različnimi težavami, med katerimi so najbolj pogosti pomanjkanje časa, 
komunikacijskih spretnosti, motivacije in skrivanje znanja (znanje je temelj moči zaposlenih, 
s čimer si povečajo svojo konkurenčno prednost znotraj podjetja) (Pirc 2001, 345). 

2.3 Znanja in tehnike za udejanjanje modela učeče se organizacije FUTURE-O v praksi 

Poleg teoretičnega poznavanja samega modela USO in zahtev za njeno uvedbo, naj bi 
management imel znanje ter obvladal tehnike, če želi razvitost učeče se organizacije dvigniti 
na višji razvojni nivo. Tehnika je urejen, ustaljen način, postopek opravljanja določenega 
dela, dejavnosti.  

2.3.1 Znanja in tehnike za začetek procesa reorganizacije k učeči se organizaciji  

Za udejanjanje USO je potrebno oblikovati izhodišča in osnovne zahteve, ki bodo opredelile, 
kaj želi biti podjetje v prihodnosti. Managerji na vseh ravneh organiziranosti in zaposleni bi 
morali imeti podoben ali enak pogled na delovanje podjetja. Potrebno se je zavedati pomena 
znanja za podjetje ter razširjati vedenje o strateških usmeritvah podjetja med zaposlene.  

Poslanstvo in vizija. Vizija podjetja omogoča identifikacijo osebnih vizij, ciljev zaposlenih s 
skupnimi cilji podjetja. Vizijo zaposleni sprejemajo in čutijo kot nevidni kompas oziroma 
sidro podjetja. Poslanstvo je zgoščen, integralen zapis razvojne vizije, katerega cilj je 
opredeliti temeljni smoter obstoja podjetja ter zlasti, kje in kakšno naj bi bilo podjetje jutri. V 
poslanstvu so vnaprej definirani želeni uspeh podjetja in predpogoji za uresničenje uspeha. 
Vizija in poslanstvo pri zaposlenih zbujata zavzetost, kar pomeni za uspeh podjetja večje 
možnosti, ter zadovoljstvo zaposlenih. V strateško načrtovanje je potrebno vključiti čim širši 
krog vodilnih sodelavcev in posameznih ključnih delovnih mest, kjer je potrebno poznati 
tehnike, ki so v uporabi pri strateškemu načrtovanju. Opredelitev poslanstva podjetja naj bi 
ponudila vizijo in nakazala smer delovanja podjetja za naslednjih deset do dvajset let in se ne 
spreminja vsakih nekaj let in ne sledi vsaki spremembi v gospodarstvu. Kadar poslanstvo 
izgubi zaupanje in ne opredeljuje več najbolj smotrnega delovanja podjetja je potrebno 
ponovno opredeliti poslanstvo (Kotler 1996, 68). S poslanstvom naj bi opredelili temeljni 
smoter obstoja podjetja ter njegovo vlogo v prihodnosti. Gre za namen, s katerim vnaprej 
definiramo želeni uspeh podjetja in predpogoje za njegovo uresničitev. Takšna opredelitev 
opredeljuje dejavnost podjetja, kje in kaj v podjetju proizvajajo oziroma tržijo, jasno 
opredelitev meril ter kriterijev uspešnosti in usmeritve, kako bomo zastavljeno uresničili 



 

30 
 

(strategija), opredeli temeljne vrednote, za katere se v podjetju zavzemajo, in temeljna načela, 
ki podjetje vodijo pri uresničevanju vizije. Tu najdemo še opredelitve do družbenega in 
naravnega okolja, odnos do deležnikov in vplivnih udeležencev podjetja (odjemalci, 
zaposleni) ipd. Oblikovanje poslanstva in vizije je proces, povezan s strateškim (upravljalnim 
in lastniškim ter managerskim) obvladovanjem podjetja. Običajno začetna faza programa 
oblikovanja poslanstva in vizije traja 4-6 mesecev (Dialogos 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 4: Proces oblikovanja poslanstva / vizije podjetja 

Vir: povzeto po Dialogos 2008. 

Vizija in poslanstvo imata pomembno vlogo pri poistovetenju zaposlenih s podjetjem in vpliv 
na motivacijo zaposlenih in "psihološko pogodbo" s podjetjem, kjer so zaposleni. Uglasitev 
ciljev zaposlenih s cilji podjetja zagotavlja uspešno delovanje podjetja. Za uglasitev ciljev je 
pomembno, da: zaposleni vedo, kaj je njihovo delo; zaposleni imajo informacije, kako 
uspešno delajo; nadrejeni poznajo njihove osebne potrebe in njihova pričakovanja; zaposleni 
poznajo cilje svoje delovne skupine in so tekoče seznanjeni, kako uspešna je; zaposleni 
poznajo vizijo, poslanstvo in cilje podjetja, ter poti za njihovo dosego; zaposleni vedo, kakšna 
je njihova vloga in kaj lahko sami prispevajo za dosego ciljev, ter imajo zato potrebna 
pooblastila (Dialogos 2008). 

Z jasno oblikovanimi vizijami podjetja postanejo zanimivejša za dolgoročne vlagatelje, 
olajšajo uveljavljanje sprememb, postavijo temelje za strateško planiranje, motivirajo 
zaposlene in pritegnejo iskalce zaposlitev, podajajo smer in osredotočijo energijo ter 
postavljajo poslovne odločitve v pravi kontekst, ki pomaga k njihovem razumevanju in 
uveljavljanju. Vizije so prikazi zaželene prihodnosti podjetij. Za njihovo uspešnost pa je 
potrebno, da so: jasne, natančne, enostavne in lahko razumljive; zapomljive; vznemirljive in 
navdihujoče; izzivne; uresničljive; osredotočene in usmerjene; stabilne, vendar prilagodljive; 
oprijemljive in zmožne uresničevanja; podprte z odličnim komuniciranjem ter usmerjene na 
potrošnika, zaposlene, sposobnosti podjetja in standarde odličnosti (Dialogos 2008). 

 
 

   Proces oblikovanja poslanstva / vizije podjetja 
Opis dejavnosti Analiza stanja 

Vizija 

Poslanstvo 

Temeljne opredelitve, načela, vrednote 

Cilj 1 Cilj 2 
 
 
 

Cilj 3 

Strategija 3 

 
Strategija 2 Strategija 1 

Izvedba 1 Izvedba 2 
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Slika 5: Primer povezave vizije s strategijo, poslanstvom, vrednotami, strukturo, kulturo 
in internim komuniciranjem 

Vir: povzeto po Dialogos 2008. 

Ne glede na to, ali vizije nastajajo od spodaj navzgor ali pa jih preprosto oznani prvi človek 
podjetja, so plod skrbnega dela vodstvenih struktur, in lahko bi dejali, da naj bi bile vizije čim 
nižje operacionalizirane do vsakega posameznika v podjetju. Samo posrečeno zapisana 
sporočila ali listine niso dovolj. Prav v tem je osnovni problem v večini slovenskih podjetij v 
katerih so vizije že oblikovali. Ni prave povezanosti med vizijo, kulturo, cilji in poslanstvom. 
Takšno povezljivost bi najlažje opredelili, če bi vizijo preprosto definirali kot: 
VIZIJA = POSLANSTVO + STRATEGIJA + KULTURA (Dialogos 2008). 

Tehnike strateškega planiranja. Osnova za proces strateškega poslovnega načrtovanja je 
opredelilitev poslanstva in vizije ter na tej osnovi oblikovanje ciljev in načinov za njihovo 
uresničitev. V teh okvirih naj bi pripravili strateški plan za podjetje oziroma poslovno enoto. 

Z obravnavo podatkov in informacij o preteklem, sedanjem in prihodnjem stanju podjetja 
dobimo celovito oceno podjetja. S pridobitvijo te ocene zgradimo osnovo za proces 
strateškega planiranja. Ocena je hkrati pripomoček vodstvu pri preučevanju konkurenčnih 
sposobnosti podjetja. Načini tega ocenjevanja so različni. Najpogosteje uporabljena je tako 
imenovana analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats), s pomočjo 
katere opredelimo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti. Drugi način za strateško 
planiranje je znan kot portfeljska analiza in tretji način kot analiza na temelju verige vrednosti 
(Pučko 2003, 129). 

 
 
 

 
 

ZAKAJ? Poslanstvo: Kakovost življenja preko temeljne zdravstvene 
oskrbe ljudi in živali 

NAMEN? Vizija: biti eno vodilnih podjetij v Srednji in Vzhodni Evropi 

KAJ? Cilji: donos na kapital? Kje in koliko bomo uspešni? Kako bomo 
razvili/ohranili položaj?  

KAKO? Strategija: strategija 2005 

S ČIM? Način: »3Z« 
1 – Zadovoljstvo lastnikov 
2 – Zadovoljstvo odjemalcev 
3 – Zadovoljstvo zaposlenih 

POGOJI? Motiviranost zaposlenih in upravljanje delovne uspešnosti 

Vodila/organizacijska kultura: 
 

VREDNOTE: 
1 – Družbena odgovornost, 
2 – Timsko delo, 
3 – Inovacije in znanje, 
4 – Poštenost in integriteta, 
5 – Spoštovanje posameznika, 
6 – Odnos do okolja, 
7 – Odgovornost, samoiniciativnost, 
lojalnost. 

 
OPREDELITVE: 
1 – Kakovost,  
2 – Rast in razvoj, 
3 – Varnost naložb delničarjev, 
4 – Ustvarjalni pogoji za zaposlene. 
    
       

 
 

IZHODIŠČE Odličnost v internem komuniciranju 
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Slika 6: Proces poslovnega strateškega planiranja 

Vir: povzeto po Kotler 1996, 79. 

Na osnovi spoznanj teorije rasti in razvoja podjetja je mogoče reči, da igrajo pomembno vlogo 
v razvoju podjetja njegove materialne podstrukture (Pučko 2003, 108), med katere lahko 
vključimo proizvode (proizvodni oziroma prodajni program), tehnologijo in celoten sklop 
trženja, skupaj s tržnimi pozicijami. Stanje teh podstruktur vpliva na celovito oceno podjetja. 

Tehnološka podstruktura opredeljuje tehnologijo. Tehnologija je vsaka praktična veščina, ki 
uporablja znanstvena dognanja. Gre za področje aplikacije organiziranega znanja na praktično 
dejavnost, še posebej proizvodno (Pučko 2003, 26). V hitro rastoče panoge poleg elektronske, 
letalske in kemične industrije lahko uvrščamo tudi storitve (npr. bančništvo, zavarovalništvo, 
izobraževanje ipd.). 

V okviru trženjske podstrukture se odvija proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in 
procesov, idej, določanja cene, tržnega komuniciranja in distribucije, z namenom, da se s 
ciljnimi skupinami ustvari menjava, ki zadovolji pričakovanja odjemalca, podjetja in vedno 
bolj izraziteje tudi širše družbe (Kotler 1996, 13). 

Poleg materialnih podstruktur so v podjetju še nematerialne. Med njimi so najpomembnejše 
finančna, kadrovska, raziskovalno-razvojna in organizacijska. Z ocenjevanjem podstruktur 
ugotavljamo tudi strateško pomembne dejavnike poslovnega uspeha ali neuspeha v 
preteklosti, saj nam nazoren prikaz ocenjenih posameznih sestavin vsake podstrukture 
podjetja posebej to dobro kaže (Pučko 2003, 134-135). 

Opazovanje financiranja podjetja je predvsem spremljanje neravnovesij in možnih težavnih 
situacij. To se izvaja v okviru finančne podstrukture. Namen finančne analize je, s 
predvidevanjem in boljšim poznavanjem financ podjetja, bolje odločati, bolje izvajati in bolje 
nadzirati financiranje. Obstaja več tehnik in metod za analizo, vendar se poleg analize 
absolutnih podatkov najbolj uporablja analiza s finančnimi kazalniki (Mramor 1993, 164). 

Kadrovska podstruktura ima vse pomembnejšo vlogo. Zaposleni so bistven element za 
uspešno poslovanje. Ustrezno ravnanje z njihovimi zmožnostmi je bistveno za razvoj in rast.  
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Naloga kadrovske funkcije je pridobivanje, izobraževanje, varovanje in motiviranje 
zaposlenih (Lipovec 1987, 30). 

Raziskovalno-razvojna podstruktura ima različen pomen, vendar predstavlja eno od 
pomembnejših podstruktur, saj tehnično zaostajanje ali izguba stika z uveljavljenimi 
razvojnimi dosežki pri vseh vrstah poslovnih dejavnosti pripelje do izgube pridobljenega 
položaja na trgu (Lipovec 1987, 33). 

Organizacijska podstruktura obravnava združbo, kjer ljudje združeni v njih, v večji meri kot 
če bi delovali sami, dosegajo svoje cilje. Združba je več kot le seštevek posameznikov. Kot 
nova kakovost deluje zaradi uresničitve skupnega cilja. Če člani združbe uresničujejo svoje 
cilje, ko si združba prizadeva za dosego svojega cilja, toliko bolj trdna in trajna je združba. 
Ljudje v njej so med seboj povezani in odvisni drug od drugega (Rozman 2000, 4). 
Organiziranje katerekoli združbe je tako skupek razmerij med njenimi člani, ki zagotavlja 
obstoj, značilnosti združbe ter smotrno uresničevanje njenega cilja (Lipovec 1987, 35). 

Na osnovi analitičnega ocenjevanja prednosti in slabosti posameznih podstruktur in njihovih 
najpomembnejših sestavin izdelamo profil prednosti in slabosti, ki pokaže, katere od 
podstruktur so bolj in katere so manj prispevale k poslovni uspešnosti podjetja. Prispevek 
posamezne podstrukture k poslovni uspešnosti kaže profil prednosti in slabosti na sliki 7. 

 
KOMPONENTE 

Prispevek k poslovni uspešnosti 
          VELIK                                                                                                         MAJHEN 

 ZELO DOBRO DOBRO SREDNJE SLABO ZELO SLABO 

Podstruktura storitev     ▄          
Tržna podstruktura          ▄   

      

       
 

   
Tehnološka podstruktura         ▄    
Organizacijska podstruktura     ▄     

     
 

  
Kadrovska podstruktura         ▄          

 
   

Finančna podstruktura      ▄       
     
 

  
Raziskovalno-razvojna podstruktura    

 

      ▄  

Slika 7: Primer profila prednosti in slabosti storitvenega podjetja z vidika podstruktur 

Vir: povzeto po Intertrans, d. d. 2009. 

Na osnovi ocene prednosti in slabosti poskušamo z dodatnim upoštevanjem napovedi 
gospodarskih, konkurenčnih, tehnoloških, političnih in drugih razvojev v družbenem okolju 
organizacije oceniti še poslovne priložnosti in nevarnosti, ki se kažejo organizaciji v 
prihodnosti na osnovi njegovega obstoječega gospodarskega potenciala, njegovih sposobnosti 
in slabosti. Ocenjevanje nam odkriva strateške dejavnike za prihodnjo poslovno uspešnost 
(Pučko 2003, 139). Ocene priložnosti in nevarnosti, s katerimi se bo soočala organizacija v 
prihodnosti v odnosu na pričakovano kakovost njenih posameznih podstruktur, prikazuje 
profil na sliki 8. 
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Pri analiziranju posameznih podstruktur, priložnosti in nevarnosti v zunanjem okolju, sta 
najslabše ocenjeni organizacijska in raziskovalno-razvojna podstruktura, ki sta od vseh 
podstruktur najmanj prispevali k poslovni uspešnosti. 

Priložnosti se podjetju ponujajo z razvojem novih izdelkov, storitev in procesov ter uspešnim 
širjenjem teh na obstoječih trgih, ob hkratni diverzifikaciji izdelkov, storitev in procesov, ki bi 
podjetje ločevala od konkurenčnih podjetij in ustrezno prilagoditvijo organizacije dejavnosti. 
Na tak način bo podjetje še naprej dosegalo tudi cilj gospodarjenja, to je višja donosnost 
kapitala. 

KOMPONENTE Za prihodnjo poslovno uspešnost 
NEVARNOSTI                                                                                                  PRILOŽNOSTI                                                                                                                       

Podstruktura storitev                ▄  
Tržna podstruktura                     

       
 

      ▄   
Tehnološka podstruktura         ▄   
Organizacijska podstruktura                ▄  
Kadrovska podstruktura                              ▄   
Finančna podstruktura              

   
  

 ▄  
Raziskovalno-razvojna podstruktura               

 
  ▄ 

Slika 8: Profil priložnosti in nevarnosti za storitveno podjetje z vidika podstruktur 

Vir: povzeto po Intertrans, d. d. 2009. 

Poslanstvo in vizija s strateškim načrtovanjem, dokumenti, ki na primeren način obravnavajo 
pomen učenja in znanja, so pomembne aktivnosti in so nujne, če želimo vzpostaviti temelje za 
pričetek razvoja strategije organizacijskega učenja. 

2.3.2 Znanja in tehnike za izgradnjo podpornih okolij 

Razporejanje vlog v timu. Pomen vloge timov in timskega dela je za naše okolje, zaradi 
relativno kratkega obdobja uporabe, še vedno premajhen. Razlog za to je verjetno tudi v tem, 
da se celotna družba nahaja v fazi spoznavanja, da lahko tim doseže več kot posameznik. Že 
sam sistem izobraževanja daje poudarek individualnemu delu; npr. samostojno razreševanje 
preizkusov znanja, samostojno opravljanje mature, samostojna priprava in zagovarjanje 
zaključnih nalog. Izjema so v zadnjem času seminarske naloge. Uvajanje timskega dela, kjer 
je potrebno sodelovanje, sprejemanje drugačnega razmišljanja, je še vedno zelo zahtevno. 
Uspeh timskega dela je odvisen od štirih kriterijev: kdaj in zakaj smo izbrali timsko delo kot 
najbolj primerno obliko za uspešno delo; kako smo oblikovali tim; kako določimo vodjo tima 
in kako spremljamo potek in uspešnost dela v timu (Vodopija et al. 2006, 1). 

Ključne točke, ki naj bi jih pri odločitvi za timsko delo upoštevali, so: jasno postavljeni cilji, 
ki jih je mogoče doseči; usklajeno pričakovanje članov tima o tem, kaj jim bo skupno delo 
prineslo; na razpolago mora biti dovolj časa za razvoj homogene produktivne enote; vsakemu 
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članu tima mora biti jasno, kaj je njegova vloga; medsebojna podpora članov tima, saj si 
prizadevajo za skupni cilj; sposobnost članov tima, da razvijejo svoje metode in načine 
učinkovitega sodelovanja in dela ter zmožnost članov tima, da samostojno vrednotijo 
napredek pri delu in so sposobni sprejemanja povratnih ocen njihovega dela (Vodopija et al. 
2006, 2). 

Pri oblikovanju tima si vodja lahko člane tima izbere sam ali pa mu jih določijo. V obeh 
primerih je potrebno imeti pri izbiranju članov pred očmi različne sposobnosti ter znanja, ki 
jih tim potrebuje in so prikazana v preglednici 3. Vse vloge niso enako pomembne, vendar 
bodo izkušeni vodje najbolje izkoristili sposobnosti članov tima. Od razporeditve vlog je 
odvisno vzdušje v timu in uspeh delovanja tima. Na vzdušje v timu pa vplivajo tudi ljudje - 
nosilci vlog, ki preveč mislijo samo nase. Ti ljudje zaradi dominantnega vedenja, napadov in 
poskusov blokiranja sodelavcev, poskusov pridobivanja sočutja, umikanja zaradi 
naveličanosti in norčevanja iz sodelavcev kvarijo vzdušje in onemogočajo uspešno delo tima 
(Slovensko združenje za kakovost 2003a, 3). 

Timi ne delujejo brez vodenja. Izbrani vodje timov naj bi navduševali in motivirali svoje ljudi. 
S tem ko govorijo tisto, kar mislijo, in delajo tisto, kar govorijo, si vodje ustvarjajo 
kredibilnost, člani timov pa jim bodo zaupali in sledili tudi takrat, ko stvari ne potekajo tako, 
kot so bile načrtovane. Za uspešnega vodjo tima velja: da se zaveda svojih moči in jih 
sistematično razvija za obvladovanje predvidljivih in nepredvidljivih situacij; da zna hoditi po 
meji, ki ločuje povezovanje ljudi in obvladovanje občutka za ljudi; da je najboljši takrat, ko 
ljudje zanj sploh ne vedo; da pokaže svoje znanje in modrost s tem, da pripravi in poskrbi za 
dobre pogoje za delo; da nudi članom priložnosti za dokazovanje in jim jih pomaga izkoristiti 
za osebni razvoj ter zna razumno ravnati s čustvi. Neuspešen vodja tima pa ima težave pri 
motiviranju, ni samozavesten in prepričan vase, ob uspehu tima izpostavlja sebe in dela, 
namesto da bi vodil. Za učinkovito in uspešno delo tima je potrebno zagotoviti jasne zapisane 
cilje, ki bodo delovali motivacijsko; načrtovati trajanje aktivnosti in spremljati izpolnjevanje 
postavljenih rokov; zagotoviti nedvoumne, jasne in pravočasne informacije; zagotoviti odprto 
komuniciranje; poznati in ceniti prednosti ter sposobnosti članov tima; v primeru konflikta z 
odkritim pogovorom poiskati skupno razrešitev, ki je usmerjena v odpravljanje vzrokov 
konflikta; sprejemati odločitve tudi, če so te težavne in bi pomenile osebno prizadetost 
posameznega člana tima, saj je ravnanje tima odprto, etično in temelji na enotnem 
zavezništvu; sprejemati odgovornost in pristojnost za doseganje ciljev, saj imajo člani 
potrebne sposobnosti za uspešno delo, ter zagotoviti sodelovanje članov tima pri sprejemanju 
in obravnavanju idej (Vodopija et al. 2006, 3). 
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Preglednica 3: Kakšne ljudi je koristno imeti v timu? 

Tip Značilnosti Pozitivne lastnosti Dovoljene šibkosti 
Operativni 
organizator 

Konzervativen, 
marljiv in 
predvidljiv. 

Sposobnost za 
organiziranje, praktično 
razmišljanje, predano 
delo in samodisciplina. 

Pomanjkanje 
prilagodljivosti ter 
slabo odzivanje na 
nedokazane ideje in 
predloge. 

Predsednik Miren, 
samozavesten in se 
dobro obvlada. 

Vse osebe, ki lahko kaj 
prispevajo, obravnava 
brez predsodkov in glede 
na njihov prispevek. Ima 
močan smisel za cilje. 

Povprečen v smislu 
intelekta ali 
kreativnosti. 

Oblikovalec Zelo napet, odprt in 
komunikativen, 
dinamičen. 

Energičen, se je 
pripravljen spopasti z 
izzivi, neučinkovitostjo in 
samozadovoljstvom. 

Nagnjen k nestrpnosti 
in provokacijam, se 
hitro razburi. 

Ustvarjalec Individualist, resen  
in neobičajen. 

Iskriv um, domišljija, 
intelekt in znanje. 

Pogosto v oblakih, ne 
upošteva podrobnosti 
in protokola. 

Raziskovalec 
virov 

Ekstrovertiran, 
navdušen,radoveden 
in komunikativen. 

Sposoben priti v stik z 
drugimi, odkrivanje 
novega.  

Po začetnem 
navdušenju zanimanje 
hitro zamre. 

Ocenjevalec Trezen, ni čustven, 
zelo previden. 

Sposobnost dobre presoje, 
zaupnost in vztrajnost, 
nepopustljivost. 

Pomanjkanje navdiha 
za motiviranje drugih. 

Timski 
delavec 

Socialno usmerjen  
– skrbi za druge, 
precej nežna, mehka 
duša, občutljiv. 

Sposobnost dobrega 
odzivanja na različne ljudi 
in situacije, vzdržuje 
timski duh. 

Neodločnost v kriznih 
trenutkih. 

Dovrševalec Skrben, redoljuben, 
strpen, natančen in 
vesten. 

Sposobnost sprotnega 
spremljanja, 
perfekcionizem. 

Skrbi po nepotrebnem. 
Težko spusti stvari iz 
rok. 

Vir: povzeto po Slovensko združenje za kakovost 2003b, 3. 

Zemljevidi znanja. Ti kažejo potrebna znanja za pokritje zahtev ciljev poslovanja. Pogosto je 
zemljevid znanja na nivoju podjetja sestavljen iz zemljevidov znanj posameznih 
organizacijskih enot, npr. služb. Preden začnemo zbirati podatke in informacije, ki jih 
vključimo v zemljevid, je treba preučiti, katere informacije dejansko potrebujemo. Zemljevid 
znanja naj vsebuje vse vire informacij, ki jih razporedimo po prioriteti. Vključiti je potrebno 
tudi uporabljene dokumente, ki vsebujejo informacije o znanju podjetja, in vse specifične 
pojme, ki so značilni za področje poslovanja. Izdelati je potrebno zahtevane profile znanja za 
delovna mesta in popisati znanje, ki ga imajo posamezniki (Dimovski et al. 2005, 181-185). 
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Na osnovi zemljevidov znanja in zahtev, razvidnih iz profilov za posamezna delovna mesta, 
lahko v podjetju ugotovijo vrzel med znanjem, ki je na razpolago, in znanjem, ki ga za 
poslovanje potrebujejo. Zelo splošen zemljevid znanja je prikazan na sliki 9. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Slika 9: Splošen prikaz zemljevida znanja v storitvenem podjetju 

Vir: povzeto po Intertrans, d. d. 2009. 

Ocenjevanje sposobnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije. Poslanstvo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije je podpora dobrim praksam za prenos znanja. 
Prenos znanja daje zagon razvoju tehnologij, kar izboljšuje procese, storitve in izdelke.  

V podjetju je potrebno imeti izdelano oceno ključnih procesov in njihovo informacijsko 
podporo, ki se lahko izdela v obliki strateškega načrta informatike. Ugotoviti je potrebno 
dejavnike poslovanja, ki vplivajo na kakovost izvajanja procesov, še posebej z vidika strank. 
Posamezne dejavnike je potrebno širše opisati in razložili ter jih povezati s poslovnimi cilji, ki 
so temelj za pripravo strategije. Analiza mora prikazati vpliv določenega dejavnika na 
poslovanje (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 306). 

Odpiranje podjetja do kupcev in vključevanje dobaviteljev v procese je glavni cilj, ki ga je 
potrebno zasledovati pri razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Za izpolnitev teh 
ciljev je v podjetju potrebno opredeliti in vzpostaviti glavne sklope informacijske podpore, da 
bi lahko učinkovito, pregledno in varno dosegalo zastavljene cilje. Na ravni poslovne 
dejavnosti je potrebno vzpostaviti enotno vhodno-izhodno točko komunikacije s strankami in 
se odpreti k odjemalcem, preko portala, podpreti procesno orientirano organizacijo, urediti 
arhiviranje in upravljanje podatkov ter dokumentov, vzpostaviti enoten pogled na stranko 
znotraj podjetja in prilagoditi poglede zaposlenih glede na potrebe posameznih služb oziroma 
delov podjetja. Za uspešno poslovanje naj bi v podjetju poiskali smernice razvoja, v smislu 
povečanja razvoja na delu upravljanja odnosov s strankami, ter optimizacije najbolj 
obremenjenih delovnih procesov. Zunanji krog predstavljajo odjemalci in dobavitelji, ki so v 
dnevnem kontaktu s podjetjem in si poslovanje zamišljajo na svoj način. Ureditev zbiranja, 
hranjenja, pregledovanja in izdajanja vseh vhodno-izhodnih informacij in dokumentov je prvi 
korak, namenjen zaščiti osrednjega dela podjetja (z vidika procesa kot tudi informacije), ki je 
vpleteno v postopke izvajanja poslovne dejavnosti. Standardizacija procesov v osrednjem delu 

                                                Znanje A                          Znanje B                        Znanje C                          Znanje D 
Oseba I 
Oseba II                                   ●●●                               ●                                  ● 
Oseba III                                                                       ●●                                                                    ●● 

 Oseba IV                                    ●                                                                   ●●● 
Oseba V                                                                         ● 

Kdo?                                     Kaj bi morali znati ? 

Stopnja, kako obvladamo 
obstoječe znanje 

Izpolnjena polja kažejo obstoječa    
znanja/veščine 
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je naslednji korak, ki se na eni strani opira na prvi ukrep in izkoristi prednosti enotne vhodne 
in izhodne komunikacije z odjemalcem, na drugi strani pa doseže enoten način dela znotraj 
podjetja. Optimizacija in avtomatizacija delovnih procesov znotraj organizacije je povezana z 
glavnimi dejavniki uspeha organizacije, ki izhajajo iz same strateške usmeritve podjetja kot 
celote (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 306). 

Pri zasnovi informacijskih razrešitev za dosego teh ciljev je potrebno upoštevati številne 
dejavnike in pravilno načrtovati razbremenitev osrednjega informacijskega sistema ter prenos 
posameznih zgoraj naštetih segmentov na druge podporne razrešitve, kot so arhiv 
dokumentov, spletno mesto s senčno bazo ter procesno-nadzorni del. Več nivojska 
informacijska arhitektura naj bi zagotavljala podporo poslovni dejavnosti podjetja, ustrezne 
podatke in informacije ter podpirala prenos znanja vseh udeleženih v procesih (Dimovski, 
Penger in Žnidaršič 2003, 307). 

2.3.3 Znanja in tehnike za oblikovanje celovite strategije in identifikacije strateških ciljev 

Eden od pogojev za uspešno poslovanje je obvladovanje postopkov, načinov načrtovanja in 
vodenja podjetja za opredelitev in dosego poslovnih ciljev. Vključevanje zaposlenih, ki so v 
stiku z zunanjim okoljem podjetja, pripomore k temu, da je pridobivanje in sporočanje 
pomembnih informacij ostalim članom v podjetju sistematično obvladovano. Podjetje tako 
vzpostavi odprto vzajemno sodelovanje z drugimi podjetji z namenom izmenjave izkušenj in 
spoznanj. Zato je potrebno spodbujati zaposlene, da razvijajo širok nabor stikov z drugimi 
podjetji in se aktivno učijo iz njihovih izkušenj. Uspešna povezava v mrežo podobnih podjetij 
in navezovanje stikov vodi k povečevanju lastnih izkušenj in poglabljanju uporabnih znanj. V 
celoviti strategiji in ciljih mora dobiti ustrezno težo tudi učenje. Učenje naj bo vgrajeno v 
podjetje skozi razvoj sistema, operativne postopke in druge poti za izmenjavo spoznanj. Ko 
podjetje sprejema celovito strategijo, ne sme zanemariti organizacijskih oblik in delitve vlog, 
informacijskih virov dejavnosti, v kateri posluje, čim širših možnosti za izmenjevanje 
izkušenj tudi izven podjetja ter povezljivosti notranjega poslovnega okolja z zunanjim. 
Sploščene organizacijske oblike, kot so mreže, so pogoj za ustvarjanje sprememb. V teh 
oblikah vloge niso dodeljene, ampak se lahko delijo glede na dogovarjanje o prevzemu 
aktivnosti. Zato naj bodo vodje in zaposleni usposobljeni in pripravljeni prevzemati pobude za 
delovanje. V podjetju je potrebno imeti bazo podatkov in imenik informacijskih virov 
dejavnosti, v kateri posluje. Do teh podatkov in virov lahko dostopajo vsi zaposleni, ki želijo 
promovirati razprave, obveščati ter omogočati širjenje informacij. Pomembno je, da zaposleni 
za izmenjavo izkušenj in sodelovanje uporabljajo informacijske kanale in vire, dostopne na 
medmrežju. Udeleženci pri projektnem delu (investicije, razvoj sistemov, razvoj procesov, 
izdelkov in storitev) so usposobljeni za uporabo računalniške podpore, ki je povezljiva z 
ostalim poslovnim okoljem. Vodje se zavedajo, da se v organiziranem okolju ničesar ne sme 
prepuščati naključju. Optimalno izvajanje poslovnih dejavnosti in s tem doseganje ciljev je 
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mogoče le, če imajo vsi v podjetju enako predstavo o tem, kako, kje, kaj in kdo dela ter 
kakšna je njegova vloga v organizacijskih procesih (Dimovski et al. 2005, 195-219). 

Oblikovanje dinamičnih mrež in omrežnih povezav. Širjenje navideznih združb spodbujata dva 
dejavnika. To sta dejavnik vleke in dejavnik potiska. Prvega naj bi pospeševal predvsem 
razvoj novih tehnologij, ki naj bi privlačil ljudi k delovnim oblikam z rahlimi povezavami s 
fizičnim prostorom. Drugi dejavnik, dejavnik potiska k novim tehnologijam in novim 
prijemom, je bil predvsem želja po zmanjševanju fiksnih stroškov proizvajalcev. Razcvet 
navideznih oblik bo sovpadal z dostopnostjo do navidezne resničnosti, kar bo omogočalo, da 
bo navidezna združba živela tudi v navideznem svetu. Povezovanje v mreže je koncept, ki je 
uporabljen na različnih področjih. Srečujemo ga na področju informacijskih znanosti ter na 
področju drugih ved (npr. lingvistike, psihologije, sociologije itd). V nasprotju z 
uveljavljenimi definicijami in opisi interneta, kot ogromnega števila računalnikov, ki jih 
povezujejo kabli in protokoli, danes govorimo o Internetu kot o velikem številu ljudi in 
podjetij, ki jih povezuje tehnologija. Globalizacija in medmrežje z roko v roki spreminjata 
svet tudi na področju gospodarstva. Oblikujeta nove trge, odpirata nove možnosti 
nepredvidljivih razsežnosti, obenem pa tudi močno vplivata na majhne subjekte v 
gospodarstvu. Ker so bili teoretično in praktično na spletu vsi subjekti sprva enaki, so mnogi 
že pred leti izkoristili dobre poslovne priložnosti obdobja liberalizacije medmrežja in enake 
možnosti ter si ustvarili prednost pred drugimi. Z leti so prerasli v velike igralce, nekateri med 
monopoliste (npr. Amazon.com), ki jim njihove stranke zaupajo in se vedno najprej obračajo 
nanje, redkeje pa na manj prepoznavne (Barnatt 1995, 87).  

Z vidika med-organizacijskega sodelovanja pa mreže predstavljajo različne oblike 
sodelovanja, ki se lahko odražajo kot: strateške poslovne povezave, kooperacije, 
kooperacijske povezave med dobavitelji, med-podjetniško mrežno sodelovanje, skupna 
vlaganja, virtualna podjetja, grozdi in tehnološke platforme (Kovač 2006). 

Pogoji za razmah in razvoj kompleksnih mrežnih povezav so razvoj informacijske in 
komunikacijske tehnologije, pomen časa kot konkurenčnega dejavnika, večji konkurenčni boj 
(globalizacija), ki narekuje potrebo po združevanju virov podjetij, rast stroškov za raziskave 
in razvoj, izginjanje meja narodnih ekonomij in nastajanje globalnega trga (Kovač 2006). 

Razsežnosti in pojavne oblike mrežnih povezav v praksi so v porastu. Srečujemo jih pod 
različnimi nazivi. Poleg grozdov se pospešeno uvajajo tudi tehnološke platforme. 
Vzpostavitev mrežne povezave teče po korakih: identifikacija interesa podjetij, izdelava 
strateškega programa, opredelitev pravno-statusne oblike, definiranje projektov razvoja ter 
organiziranosti delovanja grozda in pridobitev podpore za oblikovanje izbrane oblike 
sodelovanja. Mreže za podjetja pomenijo pomembne sinergije na tehnologije, nabave 
področju razvoja,in prodaje (Kovač 2006).  
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Slika 10: Oblike medmrežnega organizacijskega sodelovanja 

Vir: povzeto po Kovač 2006. 

Taktično planiranje. Podjetje planira na več ravneh organiziranosti in za različna obdobja. 
Dolgoročno, večletno planiranje na ravni organiziranosti podjetja kot celote, kateremu 
usmeritve dajeta vizija in poslanstvo, imenujemo strateški plan organizacije. Ta je vodilo za 
planiranje na nivoju oddelkov, poslovnih enot in poslovne dejavnosti, izdelka, storitve ali 
procesa. Zato, da bo podjetje doseglo svoje cilje, mora obvladovati delovne procese in poznati 
svoja temeljna znanja in sposobnosti. V klasični obliki organiziranosti je bila uspešnost 
podjetja merjena z uspešnostjo oddelkov, kar pa je posledično vodilo, da so oddelki 
zasledovali najprej cilj lastne uspešnosti, šele nato pa cilje podjetja. Cilji oddelka in podjetja, 
v primeru slabo opravljenega širjenja vizije in poslanstva na vse nivoje podjetja, niso bili 
nujno skladni. Za obvladovanje procesov v posamezni dejavnosti je potrebno poznati njihov 
potek in ugotavljati, kaj ovira njihovo učinkovitost. Za učinkovitost procesov pa so potrebni 
viri, kot so delovna sila, materiali, stroji in informacije ter znanje. Osnovno načrtovanje virov 
za učinkovit delovni proces za obdobje enega leta je taktično planiranje. Taktike so tiste 
odločitve, ki pomenijo oblikovanje poslovne politike in opredelitev kratkoročnih ciljev. 
Pogostnost informacij je pri njih ponavadi letna. Te odločitve zahtevajo tudi kombinacijo 
planskih in nadzornih aktivnosti ter zadevajo področja razporejanja sredstev, izboljšave 
procesov in s tem vplivanje na kakovost in uspešnost poslovanja ter sestavo letnega proračuna 
podjetja (Pučko 2006, 10). 

Organizacijo procesa letnega planiranja celotnega poslovanja razumemo kot določitev 
posameznih nalog v procesu tega planiranja, njihovo zaporedje in medsebojne povezanosti 
nosilcev posameznih nalog. Za usmerjanje pri pripravi taktičnih planov lahko podjetje izdela 
priročnik. Na tak način se izboljša komuniciranje v podjetju, opredeli postopke, enotne 
instrumente, nosilce in roke taktičnega planiranja ter nadziranja. Tovrstni priročnik naj bi 
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vseboval: navedbo ciljev taktičnega planiranja in nadziranja v podjetju; postopke planskega 
odločanja vodij, planske službe in komisije ali odbora za planiranje; rokovnik za izvedbo 
posameznih nalog planiranja in za predložitev naročil; navodila za razdeljevanje taktičnega 
plana vodjem v podjetju; navodila in postopke v zvezi s pripravo poročil z odgovornostmi in 
postopki za pripravo poročil o dejanskih dosežkih, o planiranih dosežkih, odmikih in o analizi 
odmikov, obliko, vsebino in postopke priprave poročil o poslovanju ter navodila za 
razdeljevanje poročil o poslovanju vodjem v podjetju; postopke korektivnega ukrepanja na 
temelju ugodnih ali neugodnih odmikov in spremljanje ukrepanja (Pučko 2006, 10-11). 

Letno planiranje mora upoštevati trenutno okolje in vire (npr. fizične, kadrovske in finančne), 
s katerimi podjetje trenutno razpolaga in so v veliki meri posledica dolgoročnega planiranja. 
Načrtovanje, tudi letno ali taktično, lahko izvedemo z metodo postavljanja ciljev. Določitvi 
ciljev in načinov za njihovo doseganje sledi izvedba, tej pa nadzor in določanje novih ciljev 
ter ukrepov. Močna konkurenca, širjenje poslovanja na globalno raven in nestabilno družbeno 
okolje vedno bolj otežujejo vodenje. Vodenje s postavljanjem ciljev je racionalen, praktičen 
slog vodenja, ki ga potrebujemo v konkurenčnem boju. Takšen način vodenja ima pozitivne in 
negativne lastnosti. Zato da je uspešno, mora podjetje imeti sposobne vodje, ki so vešči 
analiziranja, ki znajo podrejene voditi kot mentorji ter jim pomagati pri izdelovanju ter 
doseganju planov. Vodje, ki želijo voditi z metodo določanja ciljev, naj bi imeli jasno vizijo 
prihodnosti in naj bi vedeli, katere odločitve je potrebno sprejeti danes, da bomo dosegli 
želene cilje v prihodnosti. Vodje pri tem načinu načrtovanja in doseganju ciljev omejuje le 
povečan obseg odgovornosti za doseganje postavljenih ciljev in ne obseg nadziranja. Vodenje 
s postavljanjem ciljev omogoča uspešno doseganje zastavljenih taktičnih planov na področju 
produktivnosti, izboljševanju kakovosti, zniževanju stroškov, sprejemanju hitrih odločitev in 
izboljšanju storitev oziroma izdelkov. Razlog za vodenje s postavljanjem ciljev je v tem, da 
povežemo cilje podjetja (uspešnost poslovanja), cilje posameznika (cilje osebnega razvoja), 
predvsem pa cilje z ukrepi. Najvišje vodstvo postavi in poudari splošne cilje, vodje na nižjih 
nivojih organiziranosti pa posamezne specifične cilje. Vodje in strokovnjaki po posameznih 
področjih imajo omogočeno, da sami določijo svoje cilje (usklajene s cilji podjetja) in metode 
ter načine, s katerimi jih bodo dosegli. Na tak način delajo bolj zavzeto in so spodbujeni k 
pridobivanju znanj in skrbi za lastni razvoj ter čutijo večjo odgovornost za svoje delo (Deyhle 
1997, 117). 

Za uspešnost vodenja s postavljanjem ciljev je glavnega pomena vključitev zaposlenih v 
planiranje in upoštevanje njihovih mnenj ter želja, ker tako dosežemo poistovetenje s cilji na 
vseh ravneh organiziranosti. Če želimo, da se bo vsakdo osebno zavzemal za uresničenje 
plana in se enačil z njegovimi cilji, naj bi bil udeležen pri njegovi sestavi in pri končni 
odločitvi v okviru svoje delovne funkcije o tem, katere cilje bo dosegel in na kakšen način 
(Deyhle 1997, 117-118). 
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V podjetjih naj bi si prizadevali, da ne bo njihov cilj zgolj vključitev v mreže, ampak 
zasledovati cilj, da bodo aktivni razvijalci medmrežnih povezav, kar je pogoj za večjo 
uspešnost. Za dosego ciljev poslovanja podjetje potrebuje taktično, kratkoročno planiranje, ki 
je povezano z vizijo in poslanstvom ter strateškimi, dolgoročnimi cilji podjetja. Vodje naj bi 
tudi obvladali metode taktičnega planiranja. Poznavanje orodij in odgovoren pristop z 
vključevanjem zaposlenih v letno načrtovanje zagotavljata učinkovito taktično planiranje 
(Deyhle 1997, 118). 

2.3.4 Znanja in tehnike za vodenje pri oblikovanju klime za širitev znanja 

Da bo proces oblikovanja vzdušja za širjenje organizacijskega znanja uspešen, je potrebno, da 
vodilni zaposleni prevzamejo vlogo vzornikov pri učenju. Od sposobnosti učenja je odvisen 
uspeh podjetja. Managerji bi morali prevzeti vlogo spodbujevalcev, mentorjev, podpornikov 
podrejenim in jih spodbujati k temu, da v napakah vidijo priložnosti za izboljšave. Kadar vsi 
udeleženi razumejo in upoštevajo mnenje drugih, ne more priti do večjih konfliktov. Zato je 
potrebno zagotoviti, da v podjetju komuniciranje teče učinkovito in uspešno. Pri izbiri 
načinov komuniciranja oziroma orodij za komuniciranje je potrebno upoštevati lastnosti ciljne 
skupine, s katero komuniciramo. Komuniciranje je temelj uspešnih odnosov. Skozi odnose 
med ljudmi v podjetju se gradi socialni kapital, ki je vse bolj pomemben, glede na to, da so 
zaposleni vse večja konkurenčna prednost (Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 19). 

Razvijanje komunikacije in načini komuniciranja. Komuniciranje je izmenjevanje, 
posredovanje misli, informacij, komunikacija pa je sredstvo, ki to omogoča. Prednostna 
naloga poslovnega komuniciranja je vplivanje, poleg tega je namenjeno tudi informiranju, 
poučevanju, prepričevanju ipd. Komuniciranje predstavlja bistveno sestavino vodenja, 
vodenje pa je nepogrešljiva sestavina delovanja managerjev, ki ne morejo biti uspešni, če so 
le dobri strokovnjaki, ne pa tudi uspešni vodje sodelavcev. Posamezniki, ki so udeleženi v 
komuniciranju, se lahko vplivu, ki ga želimo doseči s komuniciranjem, upirajo. Razlogi za to 
so: v izgubi koristi, prednosti in ugodnosti, za katere so imeli obcutek, da so trajno 
pridobljene; spremembi ustaljenih navad, ki so omogočale rutinsko odločanje in so bile 
preizkušene in varne; izgubljeni varnosti, ki pride s spremembami, ki prinašajo tveganje; 
strahu pred neznanim, saj v danem trenutku udeleženci ne morejo presoditi, ali jih bo 
sprememba ogrožala ali ne; izbiranju informacij, posamezniki so dojemljivi le za tiste 
informacije, ki so v skladu z njihovimi navadami in predstavami o koristih (Tavčar 2006, 395-
398). 

Timi in organizacije se vplivu, ki ga zasledujemo s komuniciranjem, upirajo predvsem zaradi 
vztrajnosti struktur organiziranosti, notranje soodvisnosti ob izgubi do tedaj veljavnih zbranih 
znanj in izkušenj v okviru skupine, prerazporejanja dosedanjega vpliva in moči 
posameznikov, skupin in delov podjetja ter prerazporejanja v dolgotrajnih prizadevanjih 
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pridobljenih deležev pri posameznih virih, kot so prostori, oprema, strokovnjaki in kapital 
(Tavčar 2006, 396). 

Komuniciranje delimo v enosmerno in dvosmerno. Enosmerno komuniciranje deluje uradno, 
prihrani čas in je uporabno za posredovanje preprostih sporočil, pri katerih ni dvoumja ali 
nerazumevanja. Dvosmerna komuniciranje uporabljamo, kadar od prejemnika ne 
pričakujemo, da naj bi poročilo pošiljatelja le razumel, temveč pričakujemo tudi njegov odziv. 
V učečih se organizacijah je komuniciranje demokratično in je lahko le dvosmerno. Ne glede 
na to, ali dvosmerna komunikacija poteka v horizontalni, vertikalni ali prečni smeri, naj bi 
bila popolna, široka in pravočasna (Tavčar 2006, 396). 

V komunikacijskem procesu nastajajo komunikacijska omrežja različnih vrst. Skrajni obliki 
komunikacijskih omrežij sta zvezdasto in obročasto omrežje, prikazani na sliki 11. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slika 11: Zvezdasto in obročasto omrežje 

Vir: povzeto po Možina, Tavčar in Kneževič 1995, 63. 

Zvezdasto omrežje je namenjeno preprostejšim nalogam. Za uspešnost naloge je odgovoren 
osrednji člen. Pri obročastem omrežju vsak člen komunicira še z dvema članoma in nobeden 
ni v ospredju. Preprostejše naloge obročasto omrežje izvaja počasneje kot zvezdasto, je pa 
slednje uspešnejše pri izvedbi kompleksnih nalog. Hitreje se odzove na spremenjene zahteve 
in je uspešnejše pri razreševanju novih težav. Zato so členi obročastega komunikacijskega 
omrežja veliko bolj motivirani za delo kot v zvezdastem omrežju, ustvarjena pa je tudi višja 
stopnja medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Odgovornost za uspeh je razdeljena na vse 
člene, zato so bolj motivirani in zadovoljni s svojim delom. Komuniciranje poteka 
dvosmerno, ki je tudi  značilno za delovanje timov in učečih se organizacij (Možina, Tavčar 
in Kneževič 1995, 63).  

Ravnanje s človekovimi zmožnostmi. V podjetjih se je potrebno zavedati, da je ključno 
vprašanje poslovanja pridobivanje in razvijanje virov, pri čemer bodo človeški viri dobivali 
vse bolj pomembno mesto. Za podjetje je pomembno, da ima človeške vire z znanji in 
sposobnostmi, ki bodo znali razrešiti zastavljene delovne naloge. Zaposleni, ki so pripravljeni 
na izboljševanje svojih potencialov, so najbolj pomembni za učinkovito delovanje podjetja. 
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Strateški pristop k ravnanju s človekovimi zmožnostmi upošteva pomen okolja podjetja, trga 
dela, daje možnost izbire in odločanja, upošteva vse zaposlene in je povezan del skupne 
korporacijske in funkcionalnih strategij. Strateški pristop k ravnanju s človekovimi 
zmožnostmi se deli na dve področji: na strukturo funkcije ravnanja s človekovimi zmožnostmi 
in organizacijske zmogljivosti v podobi kompetenc, vodenja, strukture organiziranosti in 
komunikacije, ki predstavlja povezavo med podjetjem in zaposlenim. Podjetja pri izbiri novih 
sodelavcev delajo nekatere napake: kandidata zaposlujejo zaradi znanja in odpuščajo zaradi 
njegovih osebnostnih lastnosti, hitro zaposlujejo in počasi odpuščajo ter zaposlujejo na 
podlagi predhodnih izkušenj, ki pa ne kažejo v celoti, kako bo nekdo delal v prihodnosti 
(Adizes et al. 1996, 190). 

Načrtovanje kariere zaposlenih je namenjeno razvoju glavnih kadrov. Posameznikovo kariero 
gradimo na podlagi njegove usmerjenosti v: strokovnost, specializacijo; samostojnost, 
raznovrstnost; projekte, ustvarjanje. Za posameznika se izdela individualni razvojni načrt, ki 
ima osnovo v pridobivanju znanja in veščin, običajno na osnovi praktičnega dela. Sestavni del 
načrtovanja kariere je tudi možnost napredovanja. Delodajalec naj pri načrtovanju kariere 
zaposlenih sledi ciljem, ki omogočajo zaposlenim: pomagati odkriti zmožnosti za delo; 
zbližati osebne cilje in cilje podjetja; razviti, v katero smer bo šla kariera zaposlenega, in 
načrtovati njegov vzpon; prebuditi tiste zaposlene, ki stagnirajo; zaposlenim ponuditi možnost 
za razvoj in ustvariti koristi tako za zaposlene kot tudi za podjetje (Gorišek in Tratnik 2003, 
30). 

Pri ugotavljanju delovne uspešnosti naj pri oblikovanju meril ocenjevanja in pri ocenjevanju 
samem sodelujejo neposredni vodje. Merila bi morala vplivati na doseganje izidov, sam 
sistem ocenjevanja pa naj bo enostaven in zaposlenim lahko razumljiv. Uspeh motiviranja je 
odvisen od tega, kako vodje prepoznajo potrebe, želje in pričakovanja zaposlenih. Te bi 
morale biti povezane s cilji podjetja. Zaposlene motivirajo tako materialni kot tudi 
nematerialni motivatorji. Med prve štejemo plačo in dodatek na uspešnost za opravljeno delo 
in uspešnost oddelka, udeležba pri dobičku idr. Nematerialni motivatorji dopolnjujejo sistem 
nagrajevanja. Mednje uvrščamo bonitete, pozornosti, javna priznanja za opravljeno delo in 
možnost za osebni razvoj. Kadar so vsi materialni in nematerialni motivatorji v okviru 
pričakovanj zaposlenega, je delovna uspešnost odvisna predvsem od odnosa z nadrejenimi. 
Najboljši zaposleni zapuščajo nadrejene in ne podjetja (Gorišek in Tratnik 2003, 32). 

Pri oblikovanju klime za širjenje organizacijskega znanja ima močan vpliv način 
komuniciranja in to, kako vodje znajo ravnati s sposobnostmi zaposlenih. Vodenje je zaradi 
tega dobilo največji strateški pomen. Podjetja bi morala v današnji ekonomiji znanja razvijati 
in poslovoditi več oblik kapitala, ne zgolj finančnega, da bi prek vlaganj v svoje zaposlene 
dvignile in ohranjale uspešnost (Penger 2006, 62).  
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2.3.5 Znanja in tehnike za oblikovanje in implementacijo modela učeče se organizacije 

Za oblikovanje učeče se organizacije in njeno uresničevanje je potreben zavzet in odgovoren 
pristop vseh zaposlenih. Vodilni morajo aktivno podpirati uvajanje sprememb in pobudnikom 
sprememb v procesih na vseh nivojih organiziranosti v podjetju nuditi podporo. Pri 
sprejemanju pomembnih odločitev so vključeni tudi zaposleni.  

Spreminjanje struktur organiziranosti. Značilnosti, ki pripomorejo k učinkovitosti, lahko 
dosežemo, če predvidimo ali hitro zaznamo spremembe v poslovanju in se nanje z 
minimalnimi stroški hitro odzovemo. To je mogoče v podjetju, kjer delajo vodje, ki so 
usposobljeni za hitre analize, kjer se zaposleni prilagajajo novim situacijam, kjer med 
zaposlenimi vlada zaupanje in se odprto sporazumevajo. Formalna ureditev vsebuje 
povezovalna sredstva, občutljive in dobro zasnovane sisteme merjenja učinka, sisteme 
nagrajevanja, ki spodbujajo prilagodljivost in sisteme razvoja, ki bi podprli vse te značilnosti. 
Takšna ureditev je mogoča, če tradicionalno strukturo organiziranosti spremenimo v procesno 
(Križman in Novak 2002, 27). 

Za uspešen tržni nastop, je v podjetju potrebno razviti učinkovite procese in jih zanesljivo 
izvajati. Kakovost poslovnih procesov je pomemben kapital. Procesni kapital je skupek 
organizacijskega znanja in tehnik, ki določa, kako uspešno podjetje deluje in tekmuje  
Procesni kapital teži za tem, da bi bil edinstven za podjetje. Medtem ko se izdelke ali storitve 
lahko posnema in zaposleni lahko pridejo v podjetje in tudi gredo iz njega, so procesi podjetja 
oblikovani glede na zgodovino in evolucijsko pot. Mnogo let je v večini podjetij procesni 
kapital neviden. Podjetja vedo, da je, vendar ga ne občutijo kot nekaj, kar imajo možnost 
meriti ali sistematično razvijati (Križman in Novak 2002, 29). Pomembne ugotovitve so, da 
obstaja močna pozitivna korelacija med procesno usmerjenostjo in uspešnostjo poslovanja. 
Ostale pomembne ugotovitve pa so, da bolj kot je podjetje procesno usmerjeno, manj je 
konfliktov med posameznimi poslovnimi funkcijami ter večje je sodelovanje med njimi. 
Ugotovitvi sta izredno pomembni, saj podjetja veliko vlagajo v različne programe oblikovanja 
medfunkcijskih timov, da bi s tem povečala sodelovanje in zmanjšala trenja med poslovnimi 
funkcijami. Vendar pa pri tem velikokrat spregledajo strukturo organiziranosti, ki ostane 
klasična, funkcijska, s čimer močno omejijo uspešnost tovrstnih programov. Višja stopnja 
procesne usmerjenosti je pozitivno povezana z občutkom pripadnosti podjetju, zato procesna 
usmerjenost prispeva k dobremu počutju v podjetju, zaposleni pa so bolj predani doseganju 
skupnih ciljev. Poleg povezav med procesno usmerjenostjo in drugimi preučevanimi 
spremenljivkami so bile analizirane tudi povezave med dimenzijami procesne usmerjenosti in 
organizacijskimi spremenljivkami, ki so dodatno razkrile pomembne zakonitosti. Izkazalo se 
je, da je management procesov tista dimenzija, ki najmočneje vpliva na organizacijske 
spremenljivke (McCormack in Johnson 2001). 

Identifikacija procesov nam pokaže, kako podjetje razume načelo osredotočenosti na 
odjemalce in kako ga v praksi uresničuje. Uporaba Demingovega kroga PDCAVII - P 
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(planiraj), D (izvajaj), C (preverjaj), A (ukrepaj) - v procesnem pristopu pomaga zahtevo za 
identifikacijo procesov razumeti tako, da je potrebno najprej prepoznati vse procese v 
podjetju, nato pa vsak proces opredeliti. Za celovito določitev procesov, ki je osnova za 
njihovo uspešno izvajanje in nenehno izboljševanje, pa je poleg identifikacije potrebno 
posebno skrb nameniti prepoznavi procesov, določitvi zaporedja in medsebojnih vplivov 
procesov ter določitvi posameznega procesa.Prepoznavanje procesov se začne od zgoraj 
navzdol, kjer se najprej prepozna procese na najvišji ravni organiziranosti, s katerimi se 
realizira izdelek ali storitev in uresničuje poslanstvo. Pri prepoznavanju procesov sta v veliko 
pomoč tako sposobnost prestavljanja v perspektivo (pogled na proces z vidika zunanjih in 
notranjih odjemalcev) kot tudi vztrajno iskanje odgovorov na vprašanje: Kateri dogodek 
sproži posamezen proces? (Križman in Novak 2002, 33). 

Podjetje nato prepozna procese (podprocese) na nižjih ravneh organiziranosti vodenja. Do 
kakšne ravni organiziranosti še določa procese, je odvisno od dejavnosti posameznega 
podjetja in kompleksnosti procesov, pa tudi potreb in ciljev. V praksi podjetja pogosto 
prepoznajo procese še na drugi in tretji ravni organiziranosti, medtem ko na četrti ravni 
organiziranosti določajo aktivnosti oziroma naloge (Križman in Novak 2002, 38). 

Vsak poslovni proces ali del procesa se začne z nekim poslovnim dogodkom, konča pa se šele 
takrat, ko izid procesa z neko vrednostjo pride do tistega, ki izid tega procesa potrebuje. Vse 
procese v podjetju definira par: poslovni dogodek - končni izid. Vse drugo (struktura 
organiziranosti in preko nje zaposleni, dobavitelji, tehnologija, poslovna politika in cilji 
podjetja) le služijo temu paru. Prvi poslovni dogodek določa začetek procesa, končni izid pa 
njegov konec. Tok, ki teče od prvega poslovnega dogodka do končnega izida, imenujemo 
glavni (tudi: jedrni, temeljni, osnovni – ang. core) proces. Tu so še poslovni dogodki, ki so del 
istega procesa (Križman in Novak 2002, 80). 

Iz bistvenih procesov v nadaljevanju podjetje poišče usmerjevalne procese, ki predstavljajo 
vodilo bistvenim procesom , in tiste, ki jih omogočajo tj. omogočitvene procese. Pomembno 
je, da se obravnava bistvene procese kot notranje stranke za podporne procese; s podpornimi 
procesi se omogoči bistvenim, da lahko služijo zunanjim strankam. Na ta način se lahko sledi 
ustvarjanju vrednosti za notranje stranke pri procesih. Tako podporni procesi kot tudi bistveni 
procesi obstajajo samo zato, da podpirajo poslovne cilje (Križman in Novak 2002, 81). 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 12: Shematski prikaz določitve procesa 

Vir: povzeto po Križman in Novak 2002, 81. 

V drugi fazi podjetje določi celoten potek procesov in njihove medsebojne povezave. Zaradi 
preglednosti se za to uporablja sheme procesov in diagrame poteka. Potem ko so procesi 
prepoznani in so določene njihove medsebojne povezave, podjetje določi še vsakega posebej. 
Določitev procesa, je prikazana na sliki 12. 

Vodenje projektov. Poznavanje vodenja projektov vpliva na to, kako bo potekalo, v kakšnem 
času in s kakšnim uspehom bo izvedeno uresničevanje učeče se organizacije. S projektnim 
načinom dela je mogoče oceniti tudi tveganja, ki se bodo pojavila. Pojem projekt v različnih 
strokah razumemo različno. Sistemska obravnava razčlenjuje projekt kot zaključni proces 
oblikovanja in izvajanja določenih del - dejavnosti, ki so med seboj logično odvisne in 
povezane za doseganje ciljev. Z nadaljnjo povezavo dejavnosti preko podciljev se postopoma 
doseže končni namen ali cilj projekta. Skupne ugotovitve, ki opredeljujejo projekt, so (Rant, 
Jeraj in Ljubič 1995, 8-9): da je projekt vedno ciljno usmerjen, je časovno omejen in ima svoj 
rok začetka in konca, sestavljajo ga med seboj povezane in odvisne dejavnosti, mogoče ga je 
načrtovati, nadzorovati, analizirati in voditi - usmerjati proti postavljenemu cilju in je 
neponovljiv. 

Naloga vodenja projekta je zagotoviti, da se projekt izvede ob sodelovanju ljudi, primerno 
organiziranih, v dogovorjenih rokih z jasno opredeljenimi viri (finančnimi in človeškimi) in 
želenim učinkom. Naloga je dvojna: vključevanje ljudi in usmerjanje njihovega delovanja pri 
definiranju in izvajanju projekta (psiho-sociološki vidik) ter vključevanje virov in nadzor nad 
porabo finančnih sredstev za izvedbo projekta (izvedbeni vidik) (Rant, Jeraj in Ljubič 1995, 
19). 
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Osnovni namen pri vodenju projektov je dosežen, ko je proces opravljen v ustreznem obsegu 
stroškov in v zahtevani kakovosti ter dogovorjenih rokih. Naloge vodenja projekta so 
vzpostavitev projektne organiziranosti, načrtovanje projekta, operativno vodenje projekta, 
spremljanje izidov projekta, informiranje o projektu in priprava zaključnega poročila o 
realizaciji projekta (Rant, Jeraj in Ljubič 1995, 21). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 13: Shema sistema procesa projekta 

Vir: povzeto po Rant, Jeraj in Ljubič 1995, 57. 

Sistemsko razmišljanje. Sistemsko razmišljanje je eno izmed temeljev za udejanjanje učeče se 
organizacije. Spremembe je potrebno gledati v času in pri tem zaznati dinamiko, ki jo nosijo s 
seboj. Hkrati je potrebno videti celoto, čeprav smo se prisiljeni ukvarjati samo z deli, saj le 
tako izvajamo prave ukrepe. Široko sistemsko razmišljanje pomeni hkratni pregled vplivov na 
spremembe v celotnem podjetju. Odprto sistemsko mišljenje presoja vložke, vmesne izide, 
končne izide in meje. Humano sistemsko razmišljanje je namenjeno odkrivanju poti delovanja 
in povezovanja ljudi. Procesno sistemsko razmišljanje prepoznava podjetje kot splet 
informacijskih tokov, v katerem se s prenovo povezav in komunikacijskih struktur 
spreminjajo vedenjski vzorci celotnega podjetja. Sistemsko mišljenje, povezano s povratno 
informacijo, opredeljuje zanka učenja prek procesa simulacij, vzročnih povezav, dialoga in 
povratne informacije. Sistemska dinamična simulacija povratne povezave predstavlja kot 
nelinearne matematične enačbe, najpogostejše v obliki računalniških simulacij (Dimovski et 
al. 2005, 309). 

Situacije, ki jih srečujemo, pogosto zaznamo kot splet nepovezanih dogodkov. Prepoznavanje 
vzorcev in povezav v teh dogodkih nam omogoča sistemsko razmišljanje. Pot do razumevanja 
situacije vodi prek štirih faz: dogodek, ki se je pravkar zgodil; trendi in vzorci, ki pokažejo 
povezavo s podobnimi dogodki v sedanjosti ali preteklosti; sistemske strukture nam povedo, 
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katere sile so vplivale na te trende in vzorce; mentalni modeli pa pojasnijo, ali tudi naše 
mišljenje dopušča oziroma povzroča, da se situacije ponovijo (Dimovski et al. 2005, 309). 

Preoblikovanje organizacijskih struktur, da se bolje odzivajo na zahteve procesov, ki jih 
oblikujemo in potekajo v podjetju, poznavanje projektnega pristopa in sistemsko razmišljanje, 
ki vodjem omogoča odkriti trende in zakonitosti sedanjih dogodkov, so sposobnosti, ki naj bi 
jih vodilni delavci obvladali. Obvladovanje teh znanj zagotavlja, da bosta oblikovanje in 
uresničevanje modela učeče se organizacije uspešno potekala. Kritične prehode v tem kraku je 
potrebno obvladati s poglobljenim poznavanjem tehnik za prepoznavanje in definiranje 
procesov ter vodenje projektov. Sistemsko razmišljanje daje obojemu podporo, saj na podlagi 
preteklih vzorcev obnašanja predvidimo potrebno ukrepanje in oblikujemo nove mentalne 
modele. 

2.3.6 Znanja in tehnike za spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje dosežkov 

Nadzor nam pomaga ugotoviti, kje se proces reorganizacije nahaja in kako uspešni smo bili 
pri tem. Zaposleni bi morali najti čas, da ob vsakodnevnih delovnih zadolžitvah preučijo 
spoznanja, do katerih so prišli pri svojem delu in na tej osnovi pripravijo koristne predloge. V 
podjetju nenehno poteka spodbujanje formalnih in neformalnih možnosti posameznikov, da z 
drugimi delijo spoznanja, do katerih so prišli. Zaposleni vidijo drug drugega kot sodelavce in 
se stalno trudijo najti razrešitve in prepoznati tako svoja pričakovanja kot tudi pričakovanja 
strank, zato se povezujejo tudi z njimi. Podjetje poskuša vplivati tudi na politiko in postopke 
zunanjega okolja. Zunanje okolje je, tako kot podjetje samo, pripravljeno spreminjati 
postopke in prioritete, ki so posledica novega znanja in razumevanja procesov zaradi 
doseganja večje učinkovitosti. Proces reorganizacije vodi do drugačnih pogledov zaposlenih 
na vrednotenje dosežkov. Kakovost in pogled na podjetje z vidika odjemalca postajata vse 
bolj pomembna. Zasnova zanesljivega in kakovostnega izdelka, storitve ali procesa je 
pomembnejša kot kakovost, ki jo dosežemo z obsežnim preizkušanjem na koncu procesa 
razvoja izdelka, storitve ali procesa. Celovito obvladovanje kakovosti zaposleni pojmujejo kot 
filozofijo odločanja in delovanja v podjetju in se zavedajo, da so del verige vrednosti, ki se 
začne pri odjemalcu in preko organizacije sega vse do dobavitelja. Okvirji za 
večdimenzionalno opisovanje, implementiranje in upravljanje strategije na vseh ravneh 
organiziranosti podjetja zagotavljajo povezovanje strategije s cilji, pobudami in merili, ki so 
ali se pojavijo v podjetju. Naloga vodij je, da zagotovijo, da so aktivnosti podjetja skladne z 
vrednotami, ki so opredeljene v strateških dokumentih podjetja (Dimovski et al. 2005, 322-
324). 

Sistem analize možnih napak in njihovih posledic (FMEA - Failure Mode and Effects 
Analysis) je namenjen prepoznavanju in ocenjevanju vseh tveganj glede opazovanega 
organizacijskega sistema. Uporablja se povsod tam, kjer poteka razvoj kompleksnih izdelkov 
ali storitev in načrtovanje procesov. Metoda je primerna tudi za pregled napak, najbolj 
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učinkovita pa je njena preventivna uporaba, to je preden je določen proizvod, storitev oziroma 
proces razvit in dan v uporabo. Uporaba FMEA je prav tako učinkovita v poznejšem 
serijskem proizvajanju izdelkov ali izvajanju storitve in procesnih tehnologijah. Zaradi 
splošno veljavne oblike FMEA, je lahko ta metoda smiselno uporabljena tudi pri poslovnih 
procesih in na področju storitev ter javne  uprave (Slovensko združenje za kakovost 2003a, 2). 

Namen metode FMEA je v tem, da potencialne napake in tveganja prepoznamo, ocenimo in 
odpravimo. Podpira skupinsko in projektno delo v obliki strukturiranja možnih napak 
določenega sistema. Izvajanje FMEA poteka v več zaporednih korakih, kar prikazujemo na 
sliki 14.  

Sestavine in strukturo sistema (1. korak) sestavljajo posamezne podsestavine, ki služijo za 
opisovanje in razčlenjevanje (proizvoda, procesa) ter so razporejeni v drevesno strukturo na 
različne nivoje od zgoraj navzdol. Opisuje tudi obstoječe povezave med posameznimi 
sestavinami sistema. Na tak način strukture funkcij ali poteke procesov zelo dobro 
predstavimo. 

Predstavitev funkcij in strukture funkcij (2. korak) je pomembna pri kompleksnih sistemih, saj 
omogoča dober pregled nad celotnim sistemom in izbiro kritičnih poti ter presečnih mest. 
Takšno predstavitev omogočajo tudi računalniški sistemi, ki lahko ustvarjajo baze podatkov 
za FMEA. Za delovno skupino, ki obravnava korak 2, pa je pomembno, da ima razporejeno 
področje obravnavanj, izdana pooblastila za izvedbo in določen krog nosilcev znanja. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 14: Pet korakov sistema FMEA 

Vir: povzeto po Slovensko združenje za kakovost 2003a, 2-25. 

Analiza napak (3. korak) se za določen obseg izvaja v okviru delovne skupine. Pri tem se kot 
možne napake obravnavajo vse opazovane sestavine sistema oziroma koraki procesa. 
Predvideti je potrebno, da do napake lahko pride, vendar to ni nujno. Vsaka sestavina v 
sistemu pri vsaki funkciji lahko vsebuje eno ali več nepravilnosti pri delovanju. Ko so te 
nepravilnosti obravnavane kot napake, pa imajo lahko eno ali vec napačnih posledic. Tudi 
vsaka napaka ima lahko enega ali več vzrokov. Tako kot vzroke, napake in posledice tudi 
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ukrepe za preprečevanje in odkrivanje evidentiramo v obrazcu (računalniškem ali na papirju), 
ki se uporablja kot baza znanja in podatkov, zato naj bi bil takšen, da mu lahko sledimo. 

V okviru ocene tveganja (4. korak) v obrazec vpišemo oceno pomembnosti, verjetnosti pojava 
in verjetnosti odkritja napak. Na verjetnost pojavov napak vplivajo predhodni ukrepi za 
preprečevanje napak, na verjetnost odkritja napak pa predhodni ukrepi preverjanj. Iz ocen 
pomembnosti (1), pojavov (2) in verjetnosti odkritja (3) izračunamo prioritetno število tveganj 
kot zmnožek vseh treh ocen. Vrednost ocen se nahaja med 1 in 10, pri čemer je ocena 1 
dodeljena najmanjšemu in ocena 10 največjemu tveganju. 

Z optimizacijo (5. korak) določimo ukrepe za zmanjšanje tveganja. Ker le ukrepi lahko 
opravičijo izdatke za FMEA, je pomemben nadzor nad roki za izvajanje ukrepov in 
zasledovanje ciljev, ki morajo biti v zmanjšanju pomena napak, kar je mogoče le s 
spremembo konstrukcije proizvoda oziroma zasnovo procesa, zmanjšanju verjetnosti 
pojavljanja napak, kar je možno z ukrepi preprečevanja ali s spremembami konstrukcije ali 
procesa, in povečanju verjetnosti odkritja napak, kar je možno z izboljšanjem ukrepov za 
odkrivanje napak (Slovensko združenje za kakovost 2003a, 2-25). 

Management celovite kakovosti (TQM – total quality management) obravnava posamezno 
podjetje kot enakopravnega partnerja v interesni skupini svojega okolja, kamor poleg 
odjemalcev in dobaviteljev uvršča še zaposlene, ki so obenem interesni partnerji pa tudi 
sestavni del podjetja. Sem so uvrščeni tudi investitorji in družba. Vsi ti na podjetje naslavljajo 
določene zahteve in obratno. Med glavne cilje podjetja, ki je usmerjeno h kakovosti po načelu 
managementa celovite kakovosti, sodi nenehno izpolnjevanje teh zahtev. Če govorimo o 
kakovosti poslovanja, mora imeti podjetje jasno podobo vseh zahtev, ki jih je potrebno 
izpolnjevati (Slovensko združenje za kakovost 2003b, 1). Pristop je osnova za model sistema 
organizacije, ki je prikazan na sliki 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 15: Osnovni model sistema organizacije z vidika managementa celovite kakovosti 

Vir: povzeto po Slovensko združenje za kakovost 2003b, 1. 

Uravnotežen sistem kazalnikov - Balanced Scorecard (BSC). Z namenom nadgradnje in 
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in prakso uvedla model uravnoteženega sistema kazalnikov. Z modelom naj bi bilo 
managerjem in lastnikom omogočeno spremljanje uresničevanja strategije podjetja. Razlogi 
za uvedbo modela so bili: 
- Ustvarjanje poslovnih učinkov je podprto z robotizacijo, oblikovanje proizvodov se 

izvaja z računalniškimi orodji, proizvajanje po načelu pravočasnosti (just in time). 
- Tradicionalno merjenje uspešnosti poslovanja spodbuja managerje k učinkovitosti, torej 

predvsem zasledovanju dobička, ne pa tudi k uspešnemu poslovanju, to je doseganju 
dolgoročnih ciljev, celin in celo sveta, skrajševanje življenjskih ciklov proizvodov, 
zahtevajo strateško odločanje udeležencev. 

- Informacije, pridobljene za potrebe finančnega računovodstva so drugačne od tistih, ki jih 
potrebuje management za podporo odločitvam pri poslovanju in jih zagotavlja 
poslovodno računovodstvo. Izhodiščna točka za oblikovanje informacij morajo biti cilji 
podjetja. 

V finančnih kazalnikih, uporabljenih v preteklosti, niso zajete aktivnosti, ki ustvarjajo 
vrednost: znanje, sposobnosti, motivacija zaposlenih, informacijska tehnologija, učinkovit 
operativni proces, zvestoba strank, odobravanje okolja itd. (Kaplan in Norton 1996). 

S pristopom uravnoteženega sistema kazalnikov ohranimo kazalnike uspešnosti poslovanja in 
jih dopolnimo z vnaprejšnjimi kazalniki, ki merijo prihodnost finančnega poslovanja. 
Ponovno je potrebno opredeliti odnose s strankami, preurediti temeljne poslovne procese, 
naučiti zaposlene novih veščin in razviti novo tehnološko strukturo. Tak način merjenja 
uspešnosti poslovanja ne predstavlja korenite, revolucionarne spremembe v spremljanju 
poslovanja, temveč gre za nadgradnjo in razvoj obstoječega spremljanja poslovanja (Kaplan 
in Norton 1996). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Slika 16: Usklajevanje poslovnih sredstev s strategijo 

Vir: povzeto po Kaplan in Norton 1996, 21. 

Ta sistem je več kot le sistem merjenja uspešnosti poslovanja in postaja ogrodje za vodenje 
strateškega managementa. Strateški uravnoteženi sistem kazalnikov se umešča v središče 
managerskih procesov in nadomešča finančni načrt ter postaja operativni sistem novega 
procesa strateškega poslovodstva. Ta sistem je potreben, ni pa zadosten pogoj za uspešno 
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uresničevanje strategij. V 90. letih prejšnjega stoletja so podjetja finančno ogrodje razširila s 
finančnimi kazalniki, ki bolje odražajo vrednost za delničarje, v nasprotju s preteklostjo, ko so 
uporabljala finančne načrte kot temelj poslovanja. Tako so prišli do izraza tudi drugi 
nefinančni kazalniki, kot so znanje, kakovost idr. Uravnotežen sistem kazalnikov je omogočil, 
da uporabniki usmerijo in uskladijo svoje vodstvene ekipe, poslovne enote, človeške vire, 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in finančne vire s strategijo podjetja. Izidi podjetij 
naj bi temeljili predvsem na usklajevanju poslovnih sredstev s strategijo, kar prikazujemo na 
sliki 16. 

Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov je neodvisna od tega v kateri gospodarski panogi 
je podjetje. Spleti kazalnikov se razlikujejo glede na vrsto dejavnosti in morajo biti prilagojeni 
viziji oziroma poslanstvu podjetja, strategiji, tehnologiji ter organizacijski kulturi. Prednosti 
metode uravnoteženega sistema kazalnikov avtorji vidijo v povezanosti, nefinančnih 
kazalnikih, uresničevanju strategije in uporabnosti. Uravnotežen sistem kazalnikov je 
nepopoln, saj zajema številna pomembna področja poslovanja, vendar v predlaganem modelu 
ti vidiki niso popolni. Uravnotežen sistem kazalnikov je obsežen sistem kazalnikov in 
informacij, kar lahko povzroči težave pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja podjetja kot 
celote oziroma povzroči težave pri primerjanju poslovanja podjetja z drugimi (Hočevar 2002, 
95). 

Vzroki za slabosti, ki jih navajata avtorja Kaplan in Norton (1996, 390) niso v neprimernosti 
sistema kazalnikov, ampak v neustreznih organizacijskih procesih in se odražajo kot: 
pomanjkanje predanosti vodstvenih delavcev, premalo vključenih posameznikov, predolg 
proces razvoja, uravnotežen sistem kazalnikov kot sistemski projekt (podjetja so sistem 
kazalnikov uvedla kot sistemski in ne managerski projekt), najem neizkušenih svetovalcev in 
uvajanje sistema kazalnikov zgolj za nagrajevanje. 

Orodja za spremljanje procesa reorganizacije in vrednotenje dosežkov, kot so FMEA, TQM in 
BSC, so razvita z namenom nadzora v fazi načrtovanja in obvladovanja procesov, kot sistemi 
za vodenje in merjenje uspešnosti poslovanja iz širšega in ne zgolj finančnega vidika. Njihovo 
poznavanje in uporaba omogočata, da bo podjetje znalo pravilno voditi in spremljati proces 
reorganizacije ter vrednotiti dosežke na poti v učečo se organizacijo (Slovensko združenje za 
kakovost 2003b, 2). 
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Preglednica 4: Primer BSC kazalnikov podjetja v kovinsko predelovalni industriji 

Vidik BSC kazalnik 

Finance 

1 ROE (donos na kapital) 
2 ROA (donos na sredstva) 
3 Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 
4 Prodaja (prihodki iz poslovanja v 000 EUR) 

 
5 Vlaganja v znanje (delež v NR)  

      6   Usposabljanje (št. ur usposabljanja na zaposlenega) 
Učenje in 
zaposleni 

10 Razpoložljivost zaposlenih (ure bolniške / ure prisotnosti) 
11 Usposabljanje kadrov (izobrazbena struktura) 

 16 Vlaganje v razvoj (delež v prihodkih iz poslovanja) 
 17 Inovativnost zaposlenih (število uvedenih predlogov) 
 18 Koristi od inovativnosti (delež v prihodkih iz poslovanja) 
Razvoj in 20 Vezava zalog (pretočnost procesa v številu dni) 
Inovativnost 22 Izvedba naročila (št. točnih odprem / vse odpreme v obdobju) 

Notranji 
Procesi 

25 Delež stroškov dela v dodani vrednosti  
26 Fizična produktivnost (št. norma ur / št. ur prisotnosti) 
27 Stroški slabe kakovosti (delež v prihodkih iz poslovanja) 
28 Delež stroškov izdelavnega materiala 

 
34 Stabilnost kupcev  
35 Inovativnost prodajnega programa (sodobnost izdelkov) 

Stranke 38 Novi kupci in tržišča (pridobivanje novih kupcev) 

Vir: povzeto po Liv Kolesa, d. o. o. 2008, 7. 

2.3.7 Znanja in tehnike za (za)sidranje sprememb in širitev koncepta učeče se 
organizacijske arhitekture 

S primernimi informacijskimi orodji se v podjetju izboljša prenos in izmenjava tihega 
(implicitnega) znanja posameznikov. Tudi izmenjavo znanja in informacij med zaposlenimi 
je, zaradi velikega števila dokumentov, seznamov, stikov, pogovorov in objav potrebno 
informacijsko podpreti. Uporaba načinov vodenja je odvisna od organizacijskega nivoja v 
podjetju in tudi izobrazbene strukture zaposlenih. V podjetju naj bi se zavedali, da višje, kot 
se v hierarhiji posamezni vodja nahaja, manj so pomembne njegove tehnične spretnosti in 
znanja ter vse bolj pomembno postaja razmišljati strateško, sposobnost načrtovanja in 
sposobnost ravnanja z zmožnostmi zaposlenih (Hribernik 2004, 19). 

Prenos neotipljivega znanja v osrednje procese s pomočjo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Ključna vloga srednjih managerjev je ta, da dajo zbranim informacijam na 
operativni oziroma izvajalski ravni organiziranosti podjetja smoter in cilj ter iz njih ustvarijo 
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znanje. Sodelovanje, prispevanje in zaupanje so glavni pogoji za uspešno obvladovanje 
znanja. Zaposleni v podjetjih naj bi se zavedali pomembnosti internega komuniciranja 
(oglasne deske, intranet ipd.), enosmernega predvsem pa dvosmernega, ki pomeni 
vzpostavljanje in vodenje dialoga. Pomemben je predvsem osebni stik, saj nič ne more 
nadomestiti medosebne komunikacije. V celotnem podjetju je potrebno vzpostaviti tudi 
organizacijsko učenje, ki je pogoj za uspešno obvladovanje znanja in inoviranja. Za 
obvladovanje organizacijskega okolja, v katerem je mogoce ustvarjati, odkrivati, zajemati, 
izmenjevati, prečiščevati, potrjevati, prenašati, sprejemati, prilagajati in uporabljati znanje, 
potrebujemo prave okoliščine, prava sredstva in prava dejanja (Uršič in Nikl 2004, 262). 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija naj bi omogočala zaposlenim uspešno učenje in 
ustvarjanje znanja. V ta namen naj bi v podjetjih razvijali informacijsko-komunikacijske 
razrešitve. Mednje, poleg različnih kombinacij tehnologije na zgoščenkah z on-line mrežnimi 
in medmrežnimi povezavami, sodijo tudi povezave informacijskih servisov za ljudi (npr. 
samodejno povezovanje po e-pošti z ljudmi, ki imajo ista strokovna znanja; dostop do 
videokonferenčnih sistemov med iskanjem informacij po omrežjih). Razvoj portalne 
tehnologije je omogočil podjetjem podporo, sodelovanje, timsko delo, obvladovanje vsebine, 
podatkov in znanja, možnost uporabe poslovne inteligence itd. Portali so poleg medosebne 
komunikacije najuporabnejši način za prenos znanja, tako eksplicitnega kot tudi implicitnega 
med vse člane podjetja in širše (Hribernik 2004, 21). 

Glede na to, da je treba znanje zbirati, organizirati, distribuirati in uporabljati, predstavlja 
sodobna informacijsko-telekomunikacijska tehnologija s svojimi orodji in tehnologijami 
primerno sredstvo, s katerim je možno obvladovati znanje. Razvoju te tehnologije naj bi 
podjetja sledila za ohranjanje svoje konkurenčne prednosti. 

Načini vodenja. Vodenje je poleg načrtovanja, organiziranja in nadziranja ena od štirih 
temeljnih nalog managerjev. Literatura obravnava vec načinov vodenja. Vodenje s 
postavljanjem ciljev predstavlja vodenje kot aktivnost, s pomočjo katere snujemo smotre in 
cilje v podjetju ter nato udeležence usmerjamo k njihovemu uspešnemu doseganju. Uspešnost 
vodenja se meri po doseženih izidih. Vodenje s soudeležbo temelji na sodelovanju sodelavcev 
pri vseh odločitvah, ki jih prizadenejo, še posebno pri ciljih, ki naj bi jih uresničevali. Vodenje 
z motiviranjem je koncept vodenja, ki je osnovan na želji človeka po samouresničevanju. Pri 
tem načinu predpostavljeni in sodelavci sodelujejo. Vodenje z izjemami predpostavlja, da se 
vodja ne ukvarja s podrobnostmi, ampak samo z izjemami, odkloni. Vse naloge, ki niso 
naloge vodenja, je potrebno prenesti na podrejene. Vodenje s pravili odločanja so predpisana 
pravila, na osnovi katerih je potrebno odločitve delegirati. Vodenje z delegiranjem pomeni 
delegiranje odgovornosti na sodelavce z zaokroževanjem samostojnih delovnih področij. 
Danes ima vse večjo težo vodenje, ki je sposobno vplivati na druge ljudi, da sami sodelujejo 
in si prizadevajo za dosego skupnih ciljev. Vodenje je tesno povezano z motiviranjem, 
komuniciranjem in ravnanjem z zmožnostmi zaposlenih (Dolžan 2004, 15-16).  
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Trditev, da obstaja ali bi moral obstajati samo en pravi način vodenja ljudi, je Maslow (1982, 
92) zavrgel z utemeljitvijo, da je potrebno z različnimi ljudmi različno ravnati.  

V današnjem času je vse manj zaposlenih, ki bi bili podrejeni, kar še posebej velja za 
strokovnjake in specialiste. Ti naj bi vedeli o področju, na katerem sodelujejo, več kot njihovi 
nadrejeni. Taki zaposleni so lahko le sodelavci. Lahko bi ugotovili, da je na splošno v 
delovnem razmerju vse več takih ljudi, s katerimi je potrebno ravnati kot s prostovoljci. Ti 
sodelujejo zaradi izziva, ki jim ga nudi delo, zato hočejo poznati poslanstvo podjetja in vanj 
verjeti, hočejo se nenehno izobraževati in usposabljati ter videti izide svojega dela. Ti ljudje 
so plačani za svoje delo in lahko kadarkoli odidejo, saj imajo znanje, ki ga trg potrebuje 
(Dolžan 2004, 15-16). 

2.4 Organizacijska kultura kot podlaga za uspešnost poslovanja organizacije  

Organizacijsko kulturo si lahko zamislimo kot neko energetsko polje, ki v precejšnji meri 
opredeljuje način razmišljanja in sodelovanja ljudi v organizaciji. Organizacijska kultura je 
močna in nevidna, njeno učinkovanje pa je vseobsežno (Thorsen 2008). Na tak način ima 
vpliv tudi na udejanjanje učeče se organizacije. 

2.4.1 Opredelitev organizacijske kulture 

Organizacijska kultura je kompleksen in večplasten pojav, za katerega ne obstaja enotna 
opredelitev. Pojav temelji na vzorcu razmišljanja, čutenja in možnega ukrepanja, ki ga vsak 
človek ob vsakodnevnih stikih s socialnim okoljem razvija skozi svoje življenje. Hofstede in 
Hofstede (2005, 3) opredeljujeta takšen vzorec kot "mentalni program", katerega glavna 
značilnost je, da na podlagi preteklih izkušenj opredeljuje, kakšna je ob določeni situaciji v 
danem trenutku najbolj verjetna in smiselna reakcija. Bolj običajen izraz za mentalni program 
je kultura. Iz tega sledita dve zelo pomembni značilnosti kulture:  
- kultura je vedno skupinski pojav, saj je skupna večim ljudem, ki so znotraj istega 

socialnega okolja pridobivali enak vzorec razmišljanja, čutenja ter možnega ukrepanja; 
- kultura je naučena in ne prirojena, saj izvira iz socialnega okolja posameznika in ne iz 

genetske zasnove. 

Kultura se izraža na različnih ravneh organiziranosti. Na najširši ravni organiziranosti 
govorimo o transnacionalnih kulturah (npr. "zahodna kultura", religija kot kultura). 
Nacionalne kulture nastopajo na nivoju organiziranosti posameznih držav ali narodov, 
regionalne kulture pa v okviru posameznih regij države. Panožna kultura označuje značilnosti 
določene gospodarske panoge (npr. avtomobilska panoga), profesionalna kultura pa 
značilnosti določenega poklica. Tudi znotraj posamezne panoge se podjetja razlikujejo. Na 
ravni organiziranosti podjetja govorimo o organizacijski kulturi, znotraj posameznega 
podjetja pa o različnih organizacijskih subkulturah (npr. subkultura razvojnega oddelka). 
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Vsak posameznik je lahko pripadnik več kulturnih skupin. Za namene te magistrske naloge je 
najbolj pomembna kultura na ravni organiziranosti podjetja oziroma organizacijska kultura 
(Trompenaars in Turner-Hampden 1998, 7; Hofstede in Hofstede 2005, 11). 

V teoriji obstaja veliko različnih opredelitev organizacijske kulture. Nekatere izmed teh 
opredeljujejo organizacijsko kulturo kot: 
- skupen način razmišljanja in ravnanja, ki naj bi se ga novi člani organizacije naučili in 

vsaj delno sprejeli, da bi lahko uspešno delovali v skupini (Hatch 1997, 205); 
- niz razumevanj, ki so skupne članom skupine (Martin 2002, 57); 
- prevladujoče vrednote, ki jih organizacija razglaša, na primer visoka kakovost njenih 

izdelkov (Carleton in Lineberry 2004, 18); 
- niz skupnih prepričanj in vrednot, ki daje članom skupine pravila za obnašanje v skupini 

(Martin 2002, 57); 
- sistem skupnih vrednot in prepričanj, ki s časom določa pravila ravnanja pri razreševanju 

problemov v skupini (Middleton 2002, 6). 

Schein (1992, 12) opredeli kulturo skupine kot model skupnih temeljnih predpostavk, ki se jih 
je skupina naučila pri razreševanju svojih težav zunanjega prilagajanja in notranje integracije. 
Te predpostavke delujejo tako, da se jih pojmuje za veljavne in kot take prenaša na nove člane 
podjetja kot ustrezen način dojemanja, mišljenja, čutenja v povezavi s temi težavami.  

Nekoliko preprosteje je organizacijska kultura opredeljena v smislu celovitega sistema norm, 
vrednot, predstav, prepričanj in simbolov, ki določajo način obnašanja in odzivanja na težave 
zaposlenih ter oblikuje pojavno obliko podjetja (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 169). 

2.4.2 Sestavine organizacijske kulture 

Iz zgoraj omenjenih opredelitev je razvidno, da se organizacijska kultura izraža na več 
različnih načinov tako na vidni kot tudi na nevidni ravni. Sestavine organizacijske kulture so 
razvrščene v dveh plasteh (Brown 1998, 11): 
- zunanja plast oziroma vidne sestavine organizacijske kulture: npr. pravila oblačenja na 

delovnem mestu, ureditev delovnih prostorov, bonitete na delovnem mestu, pogovori med 
zaposlenimi, struktura organiziranosti, nazivi, opisi delovnih nalog itd.; 

- notranja plast oziroma nevidne sestavine organizacijske kulture: npr. vrednote, norme, 
prepričanja, naravnanost, svetovni nazori, temeljne predpostavke itd. 

Močnejše in bolj vplivne so nevidne sestavine, ki jih je tudi težje spreminjati. Pri naštetih 
sestavinah organizacijske kulture je potrebno poudariti, da niso enoznačno opredeljene ter da 
prihaja do prekrivanj med obema ravnema. Številni avtorji so sestavine organizacijske kulture 
umestili v različne modele. Med najbolj znanimi je Scheinov model (1992, 17, v Brown 1998, 
12). 
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Schein (1992, 17, v Brown 1998, 12) analizira sestavine organizacijske kulture, razvrščene na 
treh ravneh. Raven pri tem odraža stopnjo zaznavnosti posameznega sestavine organizacijske 
kulture zunanjemu opazovalcu od zelo jasno izraženih in otipljivih sestavin, preko različnih 
javno objavljenih vrednot in pravil obnašanja do globoko skritih, nezavednih temeljnih 
predpostavk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 17: Sestavine organizacijske kulture 

Vir: Schein 1992, 17, v Brown 1998, 12. 

Artefakti 

Artefakti so tiste sestavine, ki spadajo v najbolj vidno raven organizacijske kulture. To so 
proizvodi in procesi organizacije oziroma vse tisto, kar je organizacija umetno ustvarila in 
omogočila, da je vidno, slušno ali čutno zaznavno opazovalcem v družbenem okolju. Takšnih 
sestavin je zelo veliko, med pomembnejše pa prištevamo: predmete (proizvodi, ki jih podjetje 
proizvaja, procesi, letna poročila, brošure in letaki za oglaševanje), fizični izgled 
(razporeditev in oprema prostorov, izgled poslopja, vozni park), tehnologijo (informacijsko-
komunikacijska tehnologija, proizvodna in druga oprema), jezik (anekdote, zgodbe, metafore, 
žargon), vedenjske vzorce (rituali, praznovanja), simbole (logotipi organizacije) ter pravila, 
sisteme in postopke (sistemi nagrajevanja in napredovanja) (Brown 1998, 12). 

Deklarirane vrednote 

Vrednote so sestavina organizacijske kulture, največkrat povezane z moralnimi in etičnimi 
načeli. Predstavljajo tisto, kar ljudje mislijo, da naj bi bilo prav. V povezavi z organizacijsko 
kulturo govorimo največkrat o izpostavljenih ali manifestnih vrednotah, ki označujejo tisto, 
kar organizacija oz. njeni člani javno izjavijo, da je razlog njihovega ravnanja in da v to 
verjamejo (Middleton 2002, 19). Javno izpostavljene vrednote se lahko znatno razlikujejo od 
tistega, kar ljudje v resnici verjamejo, da je prav. V slednjem primeru gre za prepričanja. 

Artefakti 
Zgodbe, miti, rituali, simboli 

Najgloblja, nevidna raven 
kulture 

Deklarirane vrednote 
Javno naznanjena filozofija, cilji, strategije organizacije 

Temeljne predpostavke 
Podzavestna prepričanja, dojemanja, občutja 

Vidni del kulture 
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Vrednote in prepričanja je v praksi, zaradi medsebojnega pomenskega prepletanja, velikokrat 
težko ločevati. Prepričanje vodje se preko izpostavljenih vrednot pretvori v prepričanje ostalih 
članov. Ta proces poteka med organizacijskim učenjem, ko npr. vodja ob nastanku težave 
predlaga določen ukrep, ki zanj pomeni prepričanje o razrešitvi problema. Ostali člani skupine 
bodo predlagani ukrep sprejeli kot vrednoto vodje. Po spoznanju, da predlagani ukrep zares 
deluje in da predstavlja rešitev težave, bodo to vrednoto privzeli kot lastno prepričanje o 
ustrezni razrešitvi problema. 

Temeljne predpostavke 

Temeljne predpostavke so sestavine najgloblje ravni organizacijske kulture. Člani 
organizacije se jih ne zavedajo, o njih pa je mogoče zgolj sklepati na podlagi opazljivih 
sestavin (Kavčič 1994, 180). Utelešajo nedvoumno razrešitev za zaznani problem. Če 
določena razrešitev nenehno razrešuje problem, postane samoumevna. Tisto, kar je bila včasih 
hipoteza, podprta zgolj z dvomom ali vrednoto, postane sčasoma resničnost. Začenjamo 
verjeti, da omenjena razrešitev dejansko razrešuje zaznani problem (Mesner-Andolšek 1995, 
23). Temeljne predpostavke se od prepričanj ločijo v treh osnovnih točkah (Brown 1998, 27): 
- prepričanja so zavedna in zlahka prepoznavna, medtem ko so temeljne predpostavke 

nezavedne in jih je težko prepoznati; 
- prepričanja je možno spreminjati in usklajevati, medtem ko so temeljne predpostavke 

nezavedne in jih ni mogoče spreminjati; 
- prepričanja predstavljajo preproste zaznave, medtem ko temeljne predpostavke 

predstavljajo, poleg samih prepričanj, še interpretacijo teh ter vrednote in čustva. 

2.4.3 Značilnosti organizacijske kulture 

Temeljne značilnosti organizacijske kulture lahko povzamemo v naslednjih točkah (Hofstede 
in Hofstede 2005, 4; Mesner-Andolšek 1995, 131; Kavčič 1994, 182-183): 
- Organizacijska kultura je pojav, ki ni posledica posameznika, ampak je vedno posledica 

kolektivnega delovanja ljudi v skupini. Nastaja le iz medsebojnega sodelovanja in 
vplivanja med posamezniki v skupini. V času medsebojne interakcije med posamezniki 
pri razreševanju problemov nastajajo skupna prepričanja, vrednote in rituali, kar oblikuje 
identiteto skupine in s tem njeno kulturo. 

- Organizacijska kultura ni genetsko pogojena, temveč je naučena. 
- Organizacijska kultura je čustveno obarvana. Ne vsebuje le funkcionalnih, temveč tudi 

nefunkcionalne in iracionalne sestavine. Te sestavine se ohranjajo zaradi čustvene 
navezanosti na ideologije in prepričanja, ki so bila v preteklosti učinkovita, v sedanjosti 
pa so izgubila svoj pomen. Člani skupine velikokrat teh neracionalnosti niso sposobni 
razumsko zavreči, zato ostajajo še naprej sestavine kulture, največkrat v obliki mitov in 
ritualov. 
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- Organizacijska kultura nastaja postopoma in je zato zgodovinski izid. Ob ustanovitvi 
novega podjetja, to še nima svoje lastne organizacijske kulture. Ko pa začne delovati in 
se spopadati s težavami, se postopoma začnejo tudi procesi oblikovanja organizacijske 
kulture. 

- Organizacijska kultura ni statičen, ampak spremenljiv in prilagodljiv pojav. Kratkoročno 
sicer predstavlja trajnost in nadaljevanje, dolgoročno pa je prilagodljiva. To je še posebej 
pomembno v primerih, ko postane kultura v danih okoliščinah nefunkcionalna. 
Organizacija tako lahko propade, če se njena kultura na dolgi rok ne prilagodi novim 
razmeram. 

- Organizacijska kultura je neločljivo povezana s simboli, kar nakazuje poudarjanje 
izpovedne sestavine pred ostalimi praktičnimi sestavinami. Simboli prežemajo kulturno 
komunikacijo, zato se jih dojema kot najpomembnejšo sestavino. 

- Za organizacijsko kulturo je značilna njena nerazločnost in neoprijemljivost. Ni 
pregledna in enotna vrsta idej in prepričanj, pač pa je protislovna in obremenjena z 
negotovostmi. Zaradi tega je ni mogoče v celoti spoznati z neposrednim, empiričnim 
raziskovanjem, ampak predvsem s posrednimi načini spoznavanja. 

2.4.4 Funkcije organizacijske kulture 

Organizacijska kultura se pogosto omenja kot dragocen kapital organizacije. Kot taka ima 
veliko število pomembnih funkcij. Ena temeljnih funkcij je podajanje razrešitev v zvezi z 
razreševanjem problemov zunanjega prilagajanja organizacije na okolje in razreševanjem 
težav notranje integracije (Schein 1992, 11). 

Da bi organizacijska kultura privedla do določenih razrešitev za zaznane probleme, naj bi z 
njo opravljali več različnih funkcij, na primer (Beach 1993, 12): 
- opredelili najpomembnejši cilj organizacije ter standarde, s pomočjo katerih se bo 

uspešnost doseganja izida vrednotila; 
- narekovali, kako in v kakšni meri naj se viri organizacije porabljajo; 
- opredelili, kaj člani skupine drug od drugega pričakujejo; 
- predpostavili hierarhalno mesto moči odločanja; 
- opredelili primerno in neprimerno obnašanje v skupini ter predpisala način nagrajevanja 

in kaznovanja; 
- predpisali način, s katerim naj se člani vedejo do ostalih članov skupine, ter način, kako 

naj se vedejo do nečlanov (tekmovalen, sodelovalen, zadržan); 
- napotili člane na odnos, ki naj ga zavzamejo do zunanjega okolja (npr. agresiven, 

izkoriščujoč, odgovoren). 
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V bolj konkretni obliki lahko kot najpomembnejše funkcije organizacijske kulture navedemo 
naslednje (Brown 1998, 89): 
- Preprečevanje konfliktnih situacij. Enotna kultura v skupini okrepi skladno dojemanje in 

opredelitev težave, ovrednotenje možnih razrešitev ter možnih ukrepov za njeno 
razrešitev. S tem deluje organizacijska kultura v skupini integrativno, kar privede do 
dogovora brez prevelikih konfliktov. 

- Koordinacija in nadzor. Organizacijska kultura predstavlja določeno normo za obnašanje 
članov skupine ter večjo koordinacijo usklajevanj različnih mnenj pri iskanju razrešitve, 
saj so nekatere potencialne razrešitve, kot kulturno nesprejemljive za organizacijo, že na 
začetku izločene (npr. neetičen ukrep ali pa ukrep, ki bi imel škodljiv vpliv na okolje). 
Organizacijska kultura pa v obliki vrednot, prepričanj in temeljnih predpostavk 
predstavlja tudi učinkovit nadzorni mehanizem nad ravnanjem članov skupine. 

- Zniževanje negotovosti. Organizacijska kultura ustvari preko metafor, mitov, zgodb in 
simbolov svojstven svet, kjer so stvari poenostavljene in kjer je manjša negotovost. Na ta 
način lahko organizacija bolj učinkovito nadzira svoje aktivnosti. 

- Zviševanje motivacije. Primerna organizacijska kultura s poudarjanjem vrednot in 
prepričanj pomaga članom k istovetenju s cilji organizacije ter dajanju občutka 
pripadnosti in pomembnosti njihovega dela. To je pomemben vir notranje motiviranosti, 
ki je bolj učinkovit od virov zunanje motiviranosti. 

- Konkurenčna prednost. Na podlagi zgoraj naštetih funkcij naj bi bila močna 
organizacijska kultura pomemben vir konkurenčne prednosti, saj naj bi preprečevala 
konfliktne situacije, povečevala koordinacijo in nadzor, zniževala negotovosti ter 
zviševala motivacijo. Potrebno pa je vedeti, da skupni vpliv organizacijske kulture na 
uspešnost organizacije ni vedno pozitiven. 

2.4.5 Nastajanje organizacijske kulture  

Nastajanje in spreminjanje organizacijske kulture je tesno povezano z oblikovanjem skupine, 
kjer se več posameznikov zaradi razreševanja določenih težav ter doseganja skupnih ciljev 
medsebojno povezuje. Ob razreševanju teh težav se določene ideje ali razrešitve težav 
izkažejo za uspešnejše. Skupina jih zato uporablja skozi daljše obdobje, s čimer postanejo del 
organizacijske kulture. Več časa kot se ideje ali razrešitve v skupini uporabljajo, bolj so 
zakoreninjene v samem bistvu organizacijske kulture (Kotter in Heskett 1992, 6). Lahko torej 
rečemo, da nastaja organizacijska kultura v procesih skupinskega razreševanja težav, 
prilagajanja organizacije na okolje in pri razreševanju težav njene notranje integracije (Kavčič 
1992, 78). 

Ideje ali razrešitve, ki postanejo sestavni del organizacijske kulture, najpogosteje izvirajo iz 
ustanoviteljev in vodij na najvišji hierarhični lestvici, ki opredeljujejo vizijo, strategijo in 
splošno filozofijo organizacije, kar prikazuje slika 18 (Kotter in Heskett 1992, 8). 
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Slika 18: Vzorec nastajanja organizacijske kulture 

Vir: povzeto po Kotter in Heskett 1992, 8. 

Dejavniki nastajanja organizacijske kulture 

Za nastajanje kulture v organizaciji je pomembnih veliko različnih dejavnikov, kot so na 
primer prisotnost konkurentov, prevladujoče gospodarske razmere, vrsta poslovne dejavnosti, 
razpoložljivost delovne sile itd. (House 2004, 75). Handy (1993, 192) kot dejavnike nastajanja 
organizacijske kulture prišteva predvsem zgodovino in lastništvo organizacije, velikost 
organizacije, tehnologijo, cilje organizacije, okolico ter ljudi v organizaciji. 

Med dejavniki, ki na nastajanje organizacijske kulture najbolj vplivajo, so narodna kultura, 
slog vodenja ustanovitelja ali druge vplivne osebe ter dejavnost in poslovno ter širše družbeno 
okolje organizacije (Brown 1998, 42). 

Narodna kultura. Narodna kultura je družbeno okolje, v katerem organizacija deluje. Določa 
temeljne vzorce vedenja ter opredeljuje medsebojne odnose in pravila delovanja v nekem 
okolju. Na organizacijo deluje neposredno s tem, ko vpliva na strategijo, strukturo, sisteme in 
organizacijsko kulturo. Njen posredni vpliv pa je preko konkurenčnega okolja s tem, ko 
določa naravo in vedenje tekmecev, dobaviteljev, kupcev, vlade, dostopnost in sprejemljivost 
nadomestkov. Na podlagi empiričnih raziskav je bilo razvitih več modelov kulture. Ti modeli 
prikazujejo kulture z nekaj temeljnimi dimenzijami, s katerimi so prikazane glavne družbene 
dileme, ki jih je potrebno med integracijo ljudi v skupini razrešiti. Znana modela nacionalne 
kulture sta razvila Hofstede (1980) in Trompenaars (Trompenaars in Woolliams 2003). 

Hofstede je leta 1980 v svojem modelu definiral štiri osnovne dimenzije narodne kulture. 
Temeljne dimenzije po Hofstedeju (1980, v Ronen 1986, 167-176) so: 
- Razlike v moči. Predstavljajo stopnjo, do katere so ljudje pripravljeni sprejeti neenakosti v 

družbi; 

Poslovodstvo 
Poslovodstvo razvija in poizkuša uresničiti svojo vizijo/filozofijo ali poslovno strategijo 

Obnašanje v organizaciji 
Zaposleni se obnašajo v skladu s filozofijo oz. poslovno strategijo 

Rezultati 
Organizacija dosega dobre izide skozi daljše časovno obdobje 

Organizacijska kultura 
V organizaciji nastaja kultura, ki odraža vizijo, poslovno strategijo ter izkušnje posameznikov                                

pri uresničevanju vizije 
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- Izogibanje negotovosti. Predstavlja stopnjo, do katere se ljudje ob nestrukturiranih, 
nepreglednih in negotovih okoliščinah počutijo neprijetno in se jih zato izogibajo; 

- Individualizem proti kolektivizmu. Predstavlja stopnjo, do katere se ljudje rajši vedejo kot 
posamezniki kakor pa kot člani družbe; 

- Moškost proti ženskosti. Predstavlja stopnjo, do katere v družbi prevladujejo značilno 
moške vrednote (npr. dosežki, herojstvo, materialni uspeh) v nasprotju z značilno 
ženskimi vrednotami (npr. dobri odnosi, komunikacija, kakovost življenja). 

Pozneje je Hofstede dodal še dimenzijo kratkoročne oziroma dolgoročne naravnanosti 
organizacije. Trompenaars je v svojem modelu definiral sedem temeljnih dimenzij narodne 
kulture (Trompenaars in Woolliams 2003, 31): 
- Univerzalizem ali partikularizem. Predstavlja stopnjo, do katere veljajo univerzalna 

pravila, standardi in vrednote. V nasprotju z univerzalizmom je v partikularnih družbah 
pomembnejši fleksibilnejši pristop k posebnim okolišcinam. 

- Individualizem ali kolektivizem. Predstavlja stopnjo, do katere dajejo ljudje prednost 
individualni kreativnosti pred soglasjem v skupnosti. 

- Nevtralnost ali čustvenost. Predstavlja stopnjo, do katere so odnosi med ljudmi objektivni 
in nepristranski v nasprotju z odnosi ki so prepleteni s čustvi. 

- Specifičnost ali prepletenost. Odraža stopnjo ločevanja med različnimi področji življenja 
in dela. V specifičnih kulturah je uveljavljeno dosledno ločevanje osebnih in poslovnih 
odnosov v nasprotju s prepletenimi kulturami, kjer se različne vrste odnosov prepletajo. 

- Dosežek ali status. Odraža stopnjo, ki opredeljuje, ali družba vrednoti ljudi glede na 
njihove dosežke ali glede na njihov status, pridobljen z rojstvom, poroko, starostjo, 
izobrazbo ipd. 

- Časovna usmerjenost. Odraža relativno pomembnost preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
v določeni kulturi. V nekaterih kulturah pretekla dejanja nimajo velike teže, pač pa so 
pomembnejši načrti za prihodnost. 

- Odnos do zunanjega okolja. Odraža dojemanje naravnega okolja. Nekatere kulture 
dojemajo okolje kot objekt, ki ga je mogoče nadzorovati in usmerjati. Verjamejo, da je 
usoda človeka odvisna od njegovih lastnih dejanj. V določenih kulturah pa prevladuje 
prepričanje, da človek nima velikega vpliva na okolje in da je njegova usoda odvisna od 
zunanjih dejavnikov. 

Slog vodenja ustanovitelja ali druge vplivne osebe. Osebnost in slog vodenja ustanovitelja ali 
druge vplivne osebe v organizaciji predstavlja enega pomembnejših dejavnikov pri nastajanju 
organizacijske kulture. Organizacije običajno ne nastajajo spontano, ampak na pobudo 
posameznikov, ki so si v zvezi z organizacijo postavili določene smotre in cilje. Pri tem so v 
priviligiranem položaju. Lahko določajo vizijo in poslanstvo organizacije, opredeljujejo 
dejavnost, s katero se bodo ukvarjali, odločajo o novih zaposlitvah, določajo glavna pravila, 
sisteme in postopke v organizaciji ter imajo glavno besedo pri določanju primernega 
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obnašanja na delovnem mestu. Ustanovitelji pri vzpostavitvi organizacije pomembno 
uveljavljajo svoja temeljna prepričanja in vrednote (Brown 1998, 48). 

Posebna vloga ustanovitelja je, da predlaga začetne razrešitve za probleme, s katerimi se bodo 
sodelavci srečevali. V ta namen naj bi vodja svojim sodelavcem zelo jasno sporočal svoje 
temeljne vrednote in prepričanja o možnih razrešitvah za probleme. Za uspešnega voditelja je 
pomembno, da svoje sporočilo podpre z izžarevanjem svoje karizmatičnosti. 

Dejavnost in poslovno ter širše družbeno okolje organizacije. Dejavnost, s katero se 
organizacija ukvarja, ter širše družbeno okolje, v katerem deluje, pomenita glavna dejavnika 
za oblikovanje organizacijske kulture. Organizacija, ki deluje v storitveni dejavnosti, se 
srečuje z drugačnimi zahtevami trga kot organizacija, ki deluje v izdelovalni dejavnosti. Prav 
tako se delovanje organizacije v javnem sektorju močno razlikuje od delovanja organizacije v 
zasebnem sektorju (Brown 1998, 48). 

V odvisnosti od dejavnosti in družbenega okolja se v organizaciji razvijajo različne vrednote. 
Tako se v organizacijah javnega sektorja, kjer prevladuje počasi spreminjajoče se okolje, 
razvija kultura, ki med vrednotami na prvo mesto postavlja stabilnost, jasno komunikacijo ter 
možnost enakomernega napredovanja. V konkurenčnem in hitro spreminjajočem se tržnem 
sektorju pa podjetja gradijo kulturo na vrednotah, kot so inovativnost, ambicioznost ter 
iniciativnost vsakega posameznika (Brown 1998, 48). 

2.4.6 Razvrstitev organizacijskih kultur  

V zadnjih desetletjih se je razvilo veliko število različnih modelov ali razvrstitev zaradi 
poenostavitve razpoznavanja posameznih organizacijskih kultur. Do sedaj razvite razvrstitve 
se med seboj v veliki meri razlikujejo glede zapletenosti, števila upoštevanih spremenljivk ter 
širši praktični uporabnosti (Brown 1998, 65). Skupno večini modelov pa je, da razdeli kulturo 
na nekaj temeljnih dimenzij, ki odražajo osnovne značilnosti preučevane organizacijske 
kulture in ki jih je možno meriti in primerjati. V splošnem lahko razvrstitve ali modele 
organizacijske kulture razdelimo v dva razreda (Tavčar 2006, 41-48): 
- Avtorji na osnovi ene ali dveh bipolarnih dimenzij opredelijo nekaj vrst najbolj značilnih 

organizacijskih kultur. V praksi nobena organizacija nima izraženega samo enega, pač pa 
več vrst organizacijske kulture, med katerimi jih je nekaj prevladujočih. 

- Avtorji opredelijo nekaj bipolarnih dimenzij organizacijske kulture, ki predstavljajo 
različne razrešitve nekaterih temeljnih težav vsakdanjega poslovanja organizacij. Nato po 
teh dimenzijah primerjajo različne organizacije. Tovrstni pristop sledi tradiciji 
raziskovanja narodnih kultur. 

Ena izmed najbolj poznanih razvrstitev organizacijskih kultur je razvrstitev, ki sta jo razvila 
Cameron in Quinn (1998). To smo uporabili v empiričnem delu magistrske naloge. 
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Model nasprotujočih si silnic 

Model nasprotujočih si silnic (angl. The Competing Values Framework) je bil razvit na 
podlagi raziskave o najpomembnejših pokazateljih učinkovitosti podjetij, katere glavno 
vprašanje je bilo: "Kateri ključni dejavniki opredeljujejo organizacijsko učinkovitost?" Z 
raziskavo je bilo opredeljenih 39 kazalnikov učinkovitosti. Model temelji na dveh glavnih 
dimenzijah organizacijske kulture. Prva opisuje stopnjo fleksibilnosti nasproti stabilnosti, 
druga pa stopnjo diferenciacije nasproti integraciji (Cameron in Quinn 1998, 30). 

Fleksibilnost in preudarnost proti stabilnosti in nadzoru. Dimenzija razlikuje na eni strani 
učinkovitost organizacije, ki je posledica fleksibilnosti, na drugi strani pa učinkovitost, ki je 
posledica stabilnosti in nadzora. Nekatere organizacije so učinkovitejše, če so se sposobne 
hitro spreminjati, prilagajati in vzdrževati fleksibilno strukturo, medtem ko je pri drugih za 
doseganje učinkovitosti bolj pomembna stabilnost, predvidljivost ter neprilagodljiva struktura. 

Osredotočenost navzven in diferenciacija proti osredotočenosti navznoter in integraciji. 
Dimenzija razlikuje na eni strani med učinkovitosljo organizacije, ki je posledica 
osredotočenosti navzven, diferenciacije in tekmovalnosti ter na drugi strani med 
učinkovitostjo, ki temelji na osredotočenosti navznoter in integraciji. Nekatere organizacije so 
uspešnejše, ker uspešno tekmujejo s konkurenti, medtem ko so druge učinkovitejše zaradi 
notranje harmonizacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 19: Model nasprotujočih si silnic 

Vir: povzeto po Cameron in Quinn 1998, 32. 

Na podlagi dveh dimenzij dobimo štiri osnovne vrste organizacijske kulture, ki so prikazane 
na sliki 19. Vsaka od njih zajema svoj skupek pokazateljev učinkovitosti. 

Kultura skupine. Za organizacijo z organizacijsko kulturo skupine so značilni fleksibilnost, 
prilagodljivost in usmerjenost navznoter. Deluje po načelih družinskega podjetja. V 
organizaciji prevladujejo skupne vrednote in cilji, povezanost, sodelovanje, občutek 
pripadnosti skupini in poudarjanje individualnosti vsakega posameznika. Značilnost skupine 
je razvijanje zaposlenim prijaznega delovnega okolja, spodbujanje partnerskih odnosov z 
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odjemalci in poslovnimi partnerji, spodbujanje pripadnosti ter delegiranje odgovornosti z 
višjih ravni organiziranosti organizacije navzdol. Delovno okolje je zaposlenim naklonjeno, 
vodje pa so postavljeni v vlogo mentorjev. Največjo možnost za uspeh organizacija vidi v 
skrbi za odjemalce in skrbi za ljudi. 

Kultura adhokracije. Za organizacijo z organizacijsko kulturo adhokracije so značilni 
fleksibilnost, prilagodljivost, osredotočenost navzven in diferenciacija. Adhokracija je vrsta 
organizacijske kulture, ki je najbolj odzivna na današnje spremenljivo poslovno okolje. 
Gibalo razvoja je inovativnost in razvoj novih izdelkov ali storitev, zato je spodbujanje 
ustvarjalnosti glavna naloga vodij. Oznaka vrste organizacijske kulture izhaja iz besede "ad 
hoc", ki se nanaša na začasno, specializirano in dinamično organizacijsko enoto. "Ad hoc" 
organizacije se lahko hitro prilagajajo novim okoliščinam. Za njih ni značilna centralizacija 
moči ali avtokratsko vodenje. Namesto tega se moč, odvisno od težave, preliva s posameznika 
na posameznika oziroma s tima na tim. Poudarek je na individualnosti, sprejemanju tveganja 
in predvidevanju razvoja prihodnjih dogodkov, saj vsakdo v organizaciji postane del procesa 
odločanja. Za organizacijo s to kulturo je značilno, da nima formalne strukture 
organiziranosti, saj je nagnjena k pogostemu spreminjanju. 

Kultura trga. Za organizacijo z organizacijsko kulturo trga so značilni stabilnost, nadzor, 
osredotočenost navzven in diferenciacija. Glavni cilji organizacije so doseganje konkretnih 
izidov, kot so donosnost, tržna moč in dobra baza kupcev. Pri tem je poslovodstvo 
nepopustljivo in zahtevno. Zaposleni so povezani v duhu zmagoslavja, zato so prevladujoče 
vrednote tekmovalnost in produktivnost. Štejejo konkurenčne cene in vodilna vloga na trgu. 
Organizacija je trdo tekmovalna. 

Kultura hierarhije. Za organizacijo z organizacijsko kulturo hierarhije so značilni stabilnost, 
nadzor ter osredotocenost navznoter in integracija. Za to organizacijsko kulturo je značilno 
formalizirano in strukturirano delovno okolje, v katerem je način dela zaposlenih natančno 
predpisan s pravili in postopki. Pri tem je vloga poslovodstva predvsem organiziranje in 
koordiniranje procesov. Notranjo kontrolo ohranja s pomočjo pravil, specializacijo delovnih 
mest in centralizacijo odločitev. Zaradi tega bo organizacija s takšno kulturo delovala 
učinkovito predvsem v stabilnem in predvidljivem okolju, manj pa v okolju, ki zahteva 
prilagodljivost. Organizacijska kultura hierarhije je najpogostejša v velikih podjetjih in 
vladnih organizacijah. 

2.5 Organizacijska kultura in učeča se organizacija  

V praksi je napredek pri udejanjanju učeče se organizacije še vedno počasen zaradi zavračanja 
sprememb s strani zaposlenih v organizaciji, predvsem pa je glavni vzrok za neuspešno 
udejanjanje učeče se organizacije napačen pristop poslovodstva organizacij. Za udejanjanje 
učeče se organizacije so bistvenega pomena temeljna načela, ki obsegajo spremembe v 
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odnosu do zaposlenih, poslovodstva, strukture in kulture (Taveira et al. 2003, 281; Daft 2001, 
374). Gre za spremembo filozofije razmišljanja, kar pomeni spremembo temeljnih prepričanj 
in vrednot vseh zaposlenih tako, da se bo v organizaciji razvila organizacijska kultura, ki bo 
podpirala zadovoljevanje potreb odjemalca in stalne izboljšave, s katerimi bo organizacija 
celo presegala pričakovanja odjemalcev. Primerjalne prednosti organizacije omogočajo 
prikrite organizacijske lastnosti, kot so predanost poslovodstva, polno sodelovanje zaposlenih 
in odprta organizacijska kultura (Bank 2000, 143). Ob vsem tem lahko z veliko verjetnostjo 
trdimo, da sta udejanjanje učeče se organizacije in organizacijska kultura medsebojno 
povezana in soodvisna. 

Za uspešno udejanjanje učeče se organizacije je potrebna ustrezna organizacijska kultura. 
Hkrati pa spremembe, ki so potrebne za udejanjanje učeče se organizacije, kot so npr. 
usposabljanje sodelavcev, opolnomočenje in vključevanje zaposlenih v soodločanje, 
spreminjajo organizacijsko kulturo v organizaciji. Vzročna povezava je torej obojestranska. 
Za udejanjanje učeče se organizacije je pomembna ustrezna organizacijska kultura, hkrati pa 
udejanjanje učeče se organizacije obsega aktivnosti, ki imajo vpliv na razvoj organizacijske 
kulture v pravo smer. Ob predpostavki takšnega obojestranskega vzročnega modela je zato 
udejanjanje učeče se organizacije možno tudi v organizacijah, ki za ta namen še nimajo 
najprimernejše organizacijske kulture. Predpostavlja se namreč ustrezna prilagoditev te 
(Sousa-Poza, Nystrom in Wiebe 2001, 747). 

O tem, kateri tip organizacijske kulture najbolje podpira udejanjanje učeče se organizacije, ni 
enotnega mnenja. Pri tem se pojavljata unitarističen in pluralističen pogled na povezavo med 
udejanjanjem USO in organizacijsko kulturo (Prajogo in McDermott 2005, 1102). 

Unitaristični pogled. Ta podpira idejo, da je udejanjanje učeče se organizacije povezano zgolj 
z enodimenzionalno oziroma homogeno organizacijsko kulturo. Najbolj pogoste razvrstitve 
organizacijske kulture, ki se za udejanjanje učeče se organizacije v literaturi omenjajo kot 
najprimernejše, so razvrstitve s poudarjeno fleksibilno, na človeka usmerjeno dimenzijo. 
Temeljne sestavine udejanjanja učeče se organizacije, kot so vodenje, polno sodelovanje in 
soodločanje zaposlenih, timsko delo, osredotočenost na odjemalca ter proces stalnih izboljšav, 
so v skladu z unitarističnim pogledom odraz fleksibilnih in na človeka usmerjenih 
organizacijskih kultur. Organizacijska kultura, v kateri so zaposleni cenjeni in v kateri lahko 
kreativno soodločajo, omogoča uspešnejše udejanjanje USO (Prajogo in McDermott 2005, 
1106).  

Pluralistični pogled. Ta podpira idejo o heterogenosti dimenzij organizacijske kulture, na 
kateri naj bi temeljilo udejanjanje učeče se organizacije. Argument za to leži v tem, da 
vsebuje udejanjanje učeče se organizacije tudi sestavine kulture, ki poleg fleksibilnosti 
spodbujajo tudi nadzor (Prajogo in McDermott 2005, 1102). Udejanjanje učeče se 
organizacije vsebuje sestavine, ki so povezane s človeško dimenzijo, kot tudi sestavine, ki so 
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bolj racionalne, povezane s postopki nadzora. Zaradi tega udejanjanje učeče se organizacije 
hkrati podpira več različnih razvrstitev organizacijske kulture. 

Podobne ugotovitve v svoji raziskavi navajata Cameron in Quinn (1998, 44). V njej navajata 
dva glavna vzroka za neuspešno udejanjanje učeče se organizacije: 
- zgolj delno izvajanje prvin oziroma posameznih sestavin udejanjanja učeče se 

organizacije; 
- neuspešna integracija načel udejanjanja učeče se organizacije s sestavinami 

organizacijske kulture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 20: Pomen različnih vrst organizacijske kulture za udejanjanje USO 

Vir: povzeto po Cameron in Quinn 1998,  45. 

Delno izvajanje prvin oziroma sestavin udejanjanja učeče se organizacije pomeni, da so načrti 
za izvajanje sestavin učeče se organizacije s strani najvišjega poslovodstva formalno 
izoblikovani, v praksi pa v celotni organizaciji ne zaživijo. Neuspešna integracija načel 
udejanjanja učeče se organizacije s sestavinami organizacijske kulture pa je pogojena s 
pomanjkljivo organizacijsko kulturo, ki bi nudila ustrezno podlago za udejanjanje učeče se 
organizacije. Pomen različnih vrst organizacijske kulture za uspešno udejanjanje učeče se 
organizacije lahko prikažemo s pomočjo modela nasprotujočih si silnic na sliki 20. 
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Da bi se v podjetju vzpostavila učeča se organizacije, je potrebno v skladu s pluralističnim 
pogledom angažirati več vrst organizacijske kulture. Kot je prikazano na sliki 20, vsaka vrsta 
organizacijske kulture podpira določene aktivnosti, ki so potrebne, da se udejani učeča se 
organizacija. V večini neuspelih poskusov udejanjanja učeče se organizacije določene 
aktivnosti, prikazane na sliki 20, niso bile izvedene. 

2.5.1 Strategija managementa do kulture 

Kultura organizacije lahko podpira ali ovira udejanjanje učeče se organizacije. Glede na moč 
in glede na primernost organizacijske kulture za udejanjanje učeče se organizacije se lahko 
managerji soočajo s štirimi temeljnimi možnostmi (Tavčar 2006, 48): 
- ignorirajo kulturo: kratkoročno morda lajša urejanje posameznih zadev, dolgoročno pa 

zavira udejanjanje učeče se organizacije; 
- izkoriščajo kulturo: to lahko prinaša kratkoročne koristi, dolgoročno pa zavira 

udejanjanje učeče se organizacije, zaradi nasprotovanja udeležencev; 
- uporabljajo kulturo: management neguje in spodbuja tiste vidike kultur, ki so pomembni 

za  udejanjanje učeče se organizacije;  
- spreminjajo kulturo: to je dolgotrajno, zahtevno in tvegano početje, ki je najbolj izgledno 

v lastni organizaciji in dolgoročno lahko zagotavlja vse višji nivo učeče se organizacije. 

Ugodnost kulture za udejanjanje učeče se organizacije in pa moč kulture navajata na štiri 
kratkoročne in štiri dolgoročne strategije do kulture organizacije. Kratkoročne strategije so 
lahko (Tavčar 2006, 49): 
- Izrabljanje kulture v največji možni meri, če je kultura močna in ugodna za udejanjanje 

učeče se organizacije. Obdobja, ko kultura organizacije podpira učečo se organizacijo so 
lahko odločilna za dolgoročno uspešnost organizacije.   

- Izmikanje kulturi, če je močna in neugodna za udejanjanje učeče se organizacije. Poskusi 
nasilnega udejanjanja učeče se organizacije so praviloma neuspešni, saj zadevajo na 
močan odpor sodelavcev. 

- Spodbujanje kulture, če je ta sicer ugodna za udejanjanje učeče se organizacije, vendar 
šibka. Managerji imajo na voljo številne dejavnosti, ki poudarjajo in pospešujejo 
uveljavljanje kolikor toliko usvojenih vrednot sodelavcev, ki vzpodbujajo pridobivanje 
novega znanja - od nagrajevanja in selektivnega razporejanja ter napredovanja do 
simbolnih dejavnosti, ki poudarjajo pomen teh vrednot. 

- Zanemarjanje kulture, če je kultura šibka in neizrazita. Čeprav kultura ni najbolj ustrezna 
za udejanjanje učeče se organizacije, je tveganje managementa manjše, ob predpostavki, 
da bodo primerni ukrepi pri vodenju sodelavcev neizrazit odpor do udejanjanja učeče se 
organizacije postopoma spreminjali v zavzetost zanjo. 
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Za dolgoročno udejanjanje učeče se organizacije kaže zasnovati tudi dolgoročno strategijo do 
kulture organizacije. Dolgoročna strategija do kulture je lahko (Tavčar 2006, 49-50): 
- S kulturo skladno razvojno načrtovanje. Močna in ugodna kultura je lahko zelo 

pomembna temeljna zmožnost organizacije, zato jo kaže kar najbolj upoštevati pri 
udejanjanju učeče se organizacije in ob tem predvideti tudi dolgoročno zasnovane 
dejavnosti, ki naj stopnjujejo moč in skladnost kulture.  

- Načrtno razvijanje kulture izrablja sicer še šibko, vendar ugodno kulturo kot potencialno 
pomembno temeljno zmožnost organizacije v prihodnosti, ter obsega predvsem razvijanje 
sistemov (formaliziranih in neformaliziranih pravil delovanja) na vseh področjih - 
poslovodenju, informiranju, gospodarjenju, managementu sodelavcev-tako, da podpirajo 
krepitev kulture. 

- Snovanje nove, vzporedne kulture, kadar je kultura sicer šibka, vendar ugodna. Kadar se 
poskusi spreminjanja obstoječe kulture ne obnesejo, naj management rajši odkriva med 
sodelavci tiste, ki se po obnašanju in najbrž tudi svojih vrednotah razlikujejo od 
prevladujoče kulture in so primerni za udejanjanje učeče se organizacije, ter jim 
zagotavlja primerno avtonomnost in sredstva, da lahko razvijajo takšno obnašanje. 
Takšno neformalno kultursko zavezništvo lahko sčasoma postane tako močno, da 
spodriva staro kulturo organizacije in jo nadomesti s takšno, ki najbolj podpira 
udejanjanje učeče se organizacije.            

- Načrtno spreminjanje kulture, če je kultura nasprotujoča, vendar šibka. Z mehkimi 
prijemi, s soočanjem z ugodnostmi, ki jih sodelavcem prinaša sodelovanje v snovanju 
nove vzporedne kulture, je mogoce podpirati za udejanjanje učeče se organizacije 
ugodne, čeprav malo izrazite vrednote in vzorce obnašanja sodelavcev. Za manjšino 
sodelavcev, pri katerih ta pristop ne uspeva, je primerno izločanje iz organizacije. 

2.5.2 Organizacijska kultura in oblikovanje strukture organiziranosti 

Organizacijska kultura ne vpliva na udejanjanje učeče se organizacije samo neposredno, pač 
pa tudi posredno preko strukture organiziranosti. Pri analizi strukture organiziranosti si 
velikokrat pomagamo z dimenzijo "mehanistična struktura – organska struktura". Takšno 
analizo sta prva uvedla Burns in Macpherson Stalker (2001, 4) v poznih petdesetih letih in 
pomenita skrajnosti v urejenosti organizacije. 

Mehanistična struktura organiziranosti ustreza organizacijam v stabilnem in enostavnem 
družbenem okolju. Zanjo je značilna (Rozman 2000, 28):  
- podrobna razdelitev dela;  
- natančna opredelitev pravic in dolžnosti za vsako nalogo;  
- hierarhična struktura kontrole, avtoritete in komunikacij;  
- odločanje je osredotočeno na vrhu hierarhije;  
- delovanje zaposlenih je uravnavano z navodili nadrejenih;  
- poudarek je na specializiranemu znanju, ne pa na splošnemu znanju in sposobnostih. 
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Organska struktura organiziranosti bolj ustreza organizacijam v spremenljivem družbenem 
okolju. Zanjo je značilno (Rozman 2000, 28):  
- neprestano prilagajanje in spreminjanje dela posameznika v interakciji z drugimi;  
- oblikovanje odgovornosti je omejeno - problemi niso prenešeni navzgor oz. navzdol, 

ampak so stvar vseh;  
- horizontalno in diagonalno komuniciranje med ljudmi na različnih položajih;  
- vseznanje in odločanje ni vec stvar vrha hierarhije - znanja so razpršena v omrežju;  
- vsebina komuniciranja so informacije in nasveti, ne pa instrukcije in odločitve;  
- poudarek je na povezavi med specialnim znanjem in izkušnjami ter celotno delovno 

nalogo. 

Vpliv organizacijske kulture na oblikovanje strukture organiziranosti prikažemo s pomočjo 
kulturne dimenzije fleksibilnost in preudarnost – stabilnost in nadzor. To je ena izmed dveh 
dimenzij modela nasprotujočih si silnic, ki je povezana z oblikovanjem organizacijske 
strukture (Cameron in Quinn 1998, 45). 

Organizacijska kultura, usmerjena v stabilnost in nadzor. Organizacije, katerih kulture so 
usmerjene v nadzor, skušajo okrepiti nadzor poslovodstva s centralizacijo odločanja na 
najvišji hierarhicni lestvici ter omejiti možnost odločanja zaposlenih na nižjih nivojih 
organiziranosti. To vodi v nastanek mehanistične strukture organiziranosti (Tata in Prasad 
1998, 704). V mehanistični strukturi se težave razrešujejo na najvišjih nivojih organiziranosti, 
medtem ko se večina zaposlenih nastanka težav, zaradi omejenega razumevanja procesa, niti 
ne zaveda. Če pa se zaposleni kljub temu nastanka težav zavedajo, nimajo pristojnosti za 
ukrepanje brez predhodne odobritve najvišjega vodstva. 

Organizacijska kultura, usmerjena v fleksibilnost in preudarnost. V nasprotju z 
organizacijami z mehanistično strukturo organiziranosti, pri katerih prevladujejo kulturne 
vrednote usmerjene v nadzor, pa organizacije s prevladujočo fleksibilno kulturno dimenzijo 
spodbujajo decentralizacijo odločanja. Težave naj bi se razreševale na samem mestu nastanka. 
To vodi v nastanek organske strukture organiziranosti (Tata in Prasad 1998, 704). V takšni 
strukturi so vsi zaposleni usposobljeni za opravljanje najrazličnejših nalog. Pristojnost 
odločanja je dana zaposlenim, ki so ustrezno usposobljeni za odkrivanje težav ter iskanje 
primernih razrešitev. Fleksibilnost ter hitrost razreševanja težav sta še bolj okrepljena s 
horizontalno integracijo delovnih skupin in timov v organizaciji (Tata in Prasad 1998, 704). 

2.5.3 Vpliv organizacijske kulture in strukture organiziranosti na udejanjanje učeče se 
organizacije 

Organizacijska kultura (preko dimenzije "fleksibilnost in preudarnost - stabilnost in nadzor") 
in struktura organiziranosti (preko dimenzije "mehanistična struktura - organska struktura") 
vplivata na spoštovanje nekaterih temeljnih načel, ki so bistvena za udejanjanje učeče se 
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organizacije. Ta temeljna načela so predvsem osredotočenost na odjemalca, nenehno učenje 
vseh zaposlenih, timsko delo, participativno vodenje in vključevanje vseh zaposlenih v proces 
odločanja ter proces stalnih izboljšav na vseh nivojih organiziranosti (Haberer in Webb 1994, 
3). Takšna načela naj bi sprejela velika večina zaposlenih. 

Osredotočenost na odjemalca. Podjetja z mehanistično strukturo organiziranosti in 
poudarjeno nadzorno dimenzijo kulture so osredotočena same nase in zato ne posvečajo večje 
pozornosti soodvisnosti z družbenim okoljem. To se ne ujema z načelom udejanjanja učeče se 
organizacije, po katerem je potrebno pridobivati odjemalčeve informacije o njegovih željah 
ter si prizadevati za zadovoljitev pričakovanj odjemalca. V nasprotju s tem pa organizacije z 
organsko strukturo organiziranosti in poudarjeno fleksibilno dimenzijo kulture veliko 
pozornosti namenijo zunanjim dejavnikom, ki vplivajo na organizacijo, predvsem 
odjemalcem. 

Timsko delo in sodelovanje. Načela udejanjanja učeče se organizacije predpisujejo 
horizontalno koordinacijo med različnimi funkcijskimi področji. Horizontalna koordinacija ter 
izdelana komunikacijska mreža sta bolj prisotni v organizacijah z organsko strukturo 
organiziranosti in poudarjeno fleksibilno dimenzijo kulture. Zaradi tega naj bi bile takšne 
organizacije uspešnejše pri udejanjanju učeče se organizacije od organizacij z mehanistično 
strukturo organiziranosti ter poudarjeno kulturno dimenzijo nadzora. 

Proces učenja in stalnih izboljšav na vseh nivojih organiziranosti. Organizacije z 
mehanistično strukturo organiziranosti in močneje izraženo nadzorno dimenzijo kulture se 
osredotočajo na stabilnost, s čimer zmanjšujejo negotovost. Posledično se povečuje nadzorna 
moč. Vse to se ne ujema z načeli udejanjanja učeče se organizacije, ki govorijo o 
nepretrganem učenju skozi napake, eksperimentiranju, inoviranju in usposabljanju zaposlenih. 
Vsa ta načela se lažje uresničujejo v organizacijah z organsko strukturo organiziranosti in 
močnejšo fleksibilno dimenzijo kulture, saj takšne organizacije delujejo s predpostavko, da je 
nepretrgano učenje in prilagajanje spremembam temeljno gibalo razvoja in preživetja na trgu.  

Participativno vodenje in vključevanje vseh zaposlenih v proces odločanja. V organizacijah s 
poudarjeno kulturno dimenzijo nadzora ter izraženo mehanistično strukturo organiziranosti je 
temeljna vloga poslovodstva planiranje, organiziranje, vodenje in nadzor zaposlenih. Vse to 
pa se ne ujema z načeli udejanjanja učeče se organizacije po katerih naj bi poslovodstvo 
namesto planiranja ustvarjalo vizijo ter namesto vodenja in nadziranja rajši pooblaščalo za 
samostojno odločanje. Udejanjanje učeče se organizacije narekuje vodstvu, da ustvarja vizijo, 
ter da sprotno omogoča pogoje za nenehno učenje, kar bo omogočilo dosego te vizije. Vse to 
se z večjo verjetnostjo izvede v organizacijah s prevladujočo fleksibilno dimenzijo kulture in 
prevladujočo organsko strukturo organiziranosti. Vodstvo naj bi spodbujalo, da zaposleni 
samostojno sprejemajo odločitve ter zanje tudi odgovarjajo. Zaradi tega bo učečo se 
organizacijo težje udejaniti v organizacijah z mehanistično strukturo organiziranosti ter 
prevladujočo kulturno dimenzijo nadzora, ki centralizirajo pristojnosti odločanja na najvišjem 
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poslovodnem nivoju organiziranosti. V nasprotju s temi pa dajejo organizacije z organsko 
strukturo organiziranosti in poudarjeno fleksibilno kulturno dimenzijo večji poudarek 
sodelovanju zaposlenih pri odločitvah, vecjih pooblastilih, timskemu delu ter horizontalnemu 
sodelovanju med različnimi oddelki.  

Omenjena načela udejanjanja učeče se organizacije boljše podpira organizacijska kultura s 
poudarjeno fleksibilno dimenzijo, ki omogoča nastanek organske strukture organiziranosti. 
Tako naj bi bilo udejanjanje učeče se organizacije najučinkovitejše v organizacijah s 
prevladujočo kulturo klana ali adhokracije (Boggs 2004, 45). 

2.5.4 Vpliv narodne kulture na organizacijsko kulturo in strukturo organiziranosti ter na 
udejanjanje učeče se organizacije   

Vpliv narodne kulture na učečo se organizacijo je predvsem posreden preko vplivanja na 
organizacijsko kulturo. Za analizo tega vpliva sta pomembni dve dimenziji narodne kulture 
(Lagrosen 2003, 474):  
- porazdelitev moči, 
- izogibanje negotovosti. 

Ti dve dimenziji imata neposreden vpliv na dimenzijo organizacijske kulture, fleksibilnost in 
preudarnost - stabilnost in nadzor ter na strukturno dimenzijo, mehanistična struktura 
organiziranosti - organska struktura organiziranosti (Tata in Prasad 1998, 706). 

Dimenzija porazdelitve moči. Ta dimenzija predstavlja stopnjo, do katere so manj vplivni 
ljudje pripravljeni sprejeti razlike v moči (in s tem tudi priznanju) v družbi. Organizacije v 
državah z značilnimi velikimi razlikami v moči bodo najverjetneje imele centraliziran nadzor 
nad sprejemanjem odločitev, visoke organizacijske piramide, velik delež nadzornega osebja, 
velike razlike med plačami, nizko usposobljenost na nižjih ravneh organiziranosti in s tem 
mehanistično strukturo organiziranosti ter organizacijsko kulturo s poudarjeno dimenzijo 
nadzora (Tavčar 2006, 53). V takšnih organizacijah bi uvedba načel učeče se organizacije 
privedla do velikih sprememb glede porazdelitve moči odločanja in statusa. Vodstvo bi se ob 
tej izgubi moči počutilo nelagodno, enako nelagodno bi se počutili tudi ostali zaposleni, ko bi 
nenadoma morali sprejemati odločitve brez predhodne odobritve nadrejenih. Zaradi tega 
udejanjanje učeče se organizacije ne bi uspelo.         

Dimenzija izogibanja negotovosti. Ta dimenzija predstavlja stopnjo, do katere se ljudje ob 
negotovih okoliščinah počutijo nelagodno. Ljudje se v državah z visoko stopnjo izogibanja 
negotovosti počutijo nelagodno, če morajo delovati v okolju brez strukturiranih navodil in 
postopkov. Zaradi tega bodo v takšnih okoljih nastajale organizacije z več pisnimi pravili, z 
majhno fluktuacijo zaposlenih in posledično z mehanistično strukturo organiziranosti ter 
izrazito kulturno dimenzijo nadzora, v katerih je težje udejaniti učečo se organizacijo. 
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Nasprotno se ljudje v državah z nizko stopnjo izogibanja negotovosti počutijo nelagodno, če 
so pri svojem delu obdani s togimi pravili in postopki, saj potrebujejo bolj fleksibilno okolje, 
ki dopušča sprejemanje lastnih odločitev. Zaradi tega bodo organizacije v takšnih okoljih 
imele manj struktururane dejavnosti, manj pisnih pravil, managerje, ki se ukvarjajo s 
strategijo in so voljni sprejemati individualne in tvegane odločitve, bolj ambiciozne sodelavce 
ter posledično najverjetneje organsko strukturo organiziranosti in izrazito fleksibilno 
dimenzijo organizacijske kulture (Tavčar 2006, 53). V takšnih organizacijah pa je lažje 
udejaniti učečo se organizacijo.          

Na sliki 21 je prikazano, kako spreminjanje narodne kulture ter organizacijske kulture in 
strukture organiziranosti od ene skrajne oblike do druge vpliva na verjetnost uspešnega 
udejanjanja učeče se organizacije. Podjetja A, B in C, ki so prikazana na sliki 21, bodo 
različno uspešna pri udejanjanju učeče se organizacije. Podjetje A ima močno organizacijsko 
kulturo nadzora in mehanistično strukturo organiziranosti, kar je oboje v veliki meri pogojeno 
z visoko stopnjo razlike v moči ter visokim nagnjenjem k izogibanju negotovosti na 
narodnem kulturnem nivoju. V podjetju A bo zato proces udejanjanja učeče se organizacije 
razvoja upravljanja zahteval veliko časa in stroškov z majhno možnostjo končnega uspeha. 
Podjetje C ima organsko strukturo organiziranosti ter zelo prilagodljivo organizacijsko 
kulturo. To je pogojeno z narodno kulturo, za katero je v tem primeru značilna nizka stopnja 
razlike v moči ter nizka stopnja izogibanja negotovosti. Udejanjanje učeče se organizacije bo 
z veliko verjetnostjo uspešno. 

 

Slika 21: Razmerja med narodno kulturo, organizacijsko kulturo/strukturo ter 
udejanjanjem učeče se organizacije 

Vir: povzeto po Tata in Prasad 1998,  708. 

 

 

 



 

75 
 

Preglednica 5: Izrazitost značilnosti kultur po regijah 

Kulturske regije Razpon moči Izmikanje negotovosti Primeri 
Nemške dežele * **** Avstrija, Švica, Nemčija 
Angloameriške 
dežele 

** ** ZDA, V. Britanija,  
Kanada, Avstralija 

Nordijske  
dežele 

* ** Danska, Finska, Norveška 
Nizozemska, Švedska 

Manj razvite 
romanske dežele 

**** **** Mehika, Venezuela, 
Portugalska, Čile 

Bolj razvite 
romanske dežele 

**** **** Belgija, Francija, Španija, 
Brazilija, Italija 

Manj razvite 
azijske dežele 

**** ** Tajska, Pakistan, Indija 

Bolj razvite 
azijske dežele 

*** **** Japonska 

Bližnji Vzhod **** **** Iran, Turčija 

Vir: Hofstede 1980, 336,  v Scholz in Hofbauer 1990, 100. 

Kako močna je posamezna dimenzija narodne kulture v posamezni skupini držav prikazujemo 
v preglednici 5. Raziskavo je opravil Hofstede (1980, 336). Glede na ugotovitve te raziskave, 
imajo Nordijske in Angloameriške dežele najprimernejšo narodno kulturo za udejanjanje 
učeče se organizacije v podjetjih, saj je v teh narodnih kulturah razpon moči najmanjši in tudi 
izmikanje negotovosti je razmeroma majhno. Nekoliko nenavadna je narodna kultura v 
Nemških deželah, kjer je razpon moči majhen, izmikanje negotovosti pa veliko. To navaja na 
organizacije, kjer so zaposleni tudi na nižjih ravneh organiziranosti dobro usposobljeni in 
opravljajo svoje delo zelo kakovostno, z razmeroma velikim številom inovacij, z razmeroma 
nizkimi razlikami v plačah, vendar je v teh podjetjih razmeroma veliko strukturiranih navodil 
in postopkov, kar je sicer potrebno za kakovosten izdelek, storitev ali proces z vidika uporabe, 
manj pa je ugodno z vidika hitre prilagodljivosti na spremenjene razmere na trgu.      

2.6 Povzetek dosedanjih raziskav na področju organizacijske kulture in učeče se 
organizacije v RS 

V Republiki Sloveniji je bilo do sedaj opravljenih nekaj raziskav, ki preučujejo vpliv 
organizacijske kulture na količino in kakovost znanja v podjetjih, kar se odraža v zasnovi 
izdelkov in storitev, v kakovosti izdelave izdelka in izvajanja storitev ter ekonomski 
učinkovitosti izvajanja dejavnosti podjetja.  
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V doktorski disertaciji (Meško-Štok 2008, 9-10) avtorica, izhajajoč iz teoretičnih izhodišč, 
postavlja med drugim tudi naslednji dve delni hipotezi: 
- komunikacijska struktura, medosebni odnosi, motivacija, stimulacija (organizacijska 

kultura) ter vrednote, kot del managementa znanja v srednje velikih slovenskih podjetjih 
pomembno vplivajo na poslovno odličnost podjetja, 

- komunikacijska struktura, medosebni odnosi, motivacija, stimulacija (organizacijska 
kultura) ter vrednote, kot del managementa znanja v velikih slovenskih podjetjih, 
pomembno vplivajo na poslovno odličnost podjetja. 

Ti dve hipotezi sta bili s pomočjo analize variance, kjer je preučila razlike v sestavinah 
organizacijske kulture med podjetji, ki dosegajo poslovno odličnost in tistimi, ki je ne 
dosegajo, na vzorcu velikih in zelo velikih slovenskih podjetij, potrjeni, saj so razlike v 
doseženih vrednostih parametrov, s katerimi preučujemo  organizacijsko kulturo, ene skupine 
podjetij v primerjavi z drugo skupino podjetij, statistično značilne. Raziskava je bila 
opravljena na vzorcu velikih podjetij (z 250 do 499 zaposlenimi) in zelo velikih podjetij (s 
500 ali več zaposlenimi). Izidov zato ne moremo posplošiti na mikro, mala in srednja 
podjetja. V vzorcu so dve skupini podjetij. Ena skupina ima priznanje za poslovno odličnost, 
druga skupina ga nima. Znotraj skupine ki ima npr. priznanje za poslovno odličnost, pa so 
podjetja, ki se po merljivih kazalnikih uspešnosti med seboj lahko zelo razlikujejo. Zato smo 
v naši raziskavi kot kazalnik uspešnosti uporabili stabilnost kupcev, ki daje natančne izide, ki 
kažejo razlike med podjetji s tega vidika. Poleg tega smo našo raziskavo razširili tudi na 
majhna in srednja podjetja, tako, da je naša raziskava merodajna za veliko večji del podjetij v 
menjalnem sektorju, saj majhna in srednja podjetja predstavljajo znaten del poslovnih 
subjektov v menjalnem sektorju. Zaradi različnih izidov glede stabilnosti kupcev, smo za 
obdelavo podatkov uporabili regresijsko analizo, medtem ko so v raziskavi Meško-Štok 
(2008) uporabili analizo variance med skupinami.  

V študiji z naslovom Organizacijska kultura kot manjkajoči člen med spremembo poslovnega 
procesa in uspešnostjo poslovanja (Škerlavaj et al. 2007, 346-367), ki preverja vpliv učeče se 
organizacijske kulture na poslovne izide podjetja, avtorji analizirajo podatke 203 slovenskih 
podjetij s 50 ali več zaposlenimi. Študija je pokazala na neposredni, statistično značilni 
pozitivni vpliv učeče se organizacijske kulture na nefinančne izide podjetja, ki jim merimo z 
različnimi kazalniki. Podatki kažejo, da managerji v uspešnejših podjetjih se bolj osredotočajo 
na aktivnosti, ki ustvarjajo vrednost (notranji procesi, zaposleni in učenje, odjemalci), kar v 
praksi predstavlja glavno konkurenčno prednost podjetij. Organizacijska kultura je zamišljena 
kot nabor norm in vrednot, ki usmerjajo delovanje v podjetju oziroma naj bi podpirale učenje 
podjetja. Skupna organizacijska kultura v tej raziskavi ima značilnosti štirih vrst kulture: 
kultura skupine, razvojna kultura, kultura hierarhije in  racionalna kultura. Vpliv različne 
strukture skupne organizacijske kulture na gibanje nefinančnih kazalnikov uspeha (kazalniki 
glede notranjih procesov, zaposlenih in odjemalcev) je bil preverjen s pomočjo strukturnih 
modelov. Večanje deleža kulture skupine ali razvojne kulture v skupni organizacijski kulturi 
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vpliva pozitivno na gibanje vseh treh skupin nefinančnih kazalnikov. Vpliv je statistično 
značilen. V naši raziskavi smo dobili zelo podobne izide, le da smo v vzorec vključili tudi 
majhna podjetja iz celega menjalnega sektorja, tako, da lahko izide posplošimo na večje 
število podjetij, kot v tej raziskavi. Naša raziskava se razlikuje od te tudi po metodi obdelave 
podatkov, saj smo uporabili regresijsko analizo, t-preizkus in analizo variance namesto 
strukturnih enačbenih modelov (SEM). Študija omenjenega avtorja je pokazala tudi posredni 
pozitivni vpliv organizacijske kulture na finančne izide podjetja. 

Podobne izide kaže tudi študija poslovnega primera v podjetju XLAB, d. o. o. (Pompe 2009). 
Avtor ugotavlja, da podjetje po svojih značilnostih ustreza definicijam visokotehnološkega 
podjetja in učeče se organizacije ter da v podjetju vodje s participativnim vodenjem podpirajo 
demokratične vrednote, kot so svoboda, pravičnost, enakopravnost. Vodje delujejo v skladu s 
svojo lastno osebnostjo, vrednotami in prepričanji s katerimi gradijo verodostojnost ter si 
pridobivajo spoštovanje in zaupanje zaposlenih. V takšnih pogojih se uspešno izkorišča 
intelektualni potencial, zaposleni so pooblaščeni za samostojno razreševanje težav, kar je eden 
izmed pomembnejših motivacijskih dejavnikov. Študija primera kaže, da v podjetju        
XLAB, d. o. o. managerji uspešno ustvarjajo stimulativno in ustvarjalno delovno okolje, v 
katerem se zaposleni počutijo sproščene. To se odraža v nadpovprečnem deležu vlaganj v 
raziskave in razvoj, stopnji inovativnosti ter v obsegu sofisticirane in kompleksne tehnologije, 
kar kaže primerjava finančnih kazalnikov z nekaterimi drugimi podjetji s področja 
informacijskih tehnologij v Sloveniji. Študija primera je veliko bolj primerna za kvalitativno 
raziskavo, kjer želimo poiskati vzroke za določeno stanje, npr. slabe finančne izide, slabe 
izide glede odjamalcev, notranjih procesov, zaposlenih itd v nekem določenem podjetju. V tej 
študiji primera organizacijska kultura ni bila preverjena s preiskušenimi orodji, ampak 
pavšalno. Organizacijska kultura pa ni bila preverjena v drugih podjetjih, s katerimi avtor 
primerja finančne kazalnike. Poleg tega bi morala biti opravljena na vzorcu 100 ali več enot, 
če bi želeli podati realno oceno stanja organizacijske kulture in izidov poslovanja podjetja v 
nekem družbenem prostoru. Kot merilo uspešnosti bi lahko uporabili kazalnik, ki bi kazal 
stanje dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje v svoji panogi. Takšen kazalnik je 
uporaben za primerjavo podjetij tudi iz različnih panog.  

V raziskavi učečih se organizacij v slovenskem gospodarstvu (Kelemina 2009) avtor med 
drugim preučuje razlike v značilnostih zamisli učeče se organizacije oziroma njenih sestavin 
med srednje velikimi in velikimi podjetji v različnem lastništvu. Zraven tega pa raziskava, s 
primerjavo izidov raziskave iz leta 2003, prikaže stopnjo razvoja zamisli v teh letih. Avtor 
preizkuša med drugimi naslednjo hipotezo:  
- razlike v značilnostih zamisli učeče se organizacije med srednje velikimi in velikimi 

podjetji glede na različno lastništvo (zasebno lastništvo - državno lastništvo - mešano 
lastništvo) so statistično značilne. 
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V vzorcu je bilo 76 podjetij (s 50 ali več zaposlenimi). Primarne podatke je avtor pridobil z 
uporabo vprašalnika, ki so ga za svoje raziskave uporabljali že na Inštitutu učečega se podjetja 
v Ljubljani in se navezuje na standard USP S-10. Vprašanja so razdeljena po desetih sklopih, 
ki jih je potrebno izpolniti, da podjetje pridobi naziv učeče se podjetje. Ti sklopi so: strateški 
vidik, vloga managementa, organizacijska kultura, gospodarjenje z znanjem, organizacija 
učenja, vloga posameznika, motiviranje, procesi in sistemi ter merjenje izidov in vplivi uvaja-
nja zamisli USP na poslovno uspešnost podjetja. Med podjetji v različnem lastništvu je 
raziskava pokazala statistično značilne razlike v vseh značilnostih zasnove učeče se 
organizacije (sestavinah), razen pri strateškem vidiku, organizacijski kulturi, organizaciji 
učenja, motiviranju ter procesih in sistemih, kjer so razlike sicer v prid zasebnim podjetjem, 
vendar niso statistično značilne. Prav tako raziskava ni uspela potrditi razlik glede vplivov 
uvajanja modela USP na poslovno uspešnost podjetja. Iz tega razloga avtor delno potrjuje 
postavljeno raziskovalno hipotezo in predpostavlja, da le po posameznih sklopih koncepta 
učeče se organizacije obstajajo statistično značilne razlike med podjetji v različnem lastništvu 
(Kelemina 2009). 

Izid raziskave je drugačen od izida naše raziskave, kjer preseneča predvsem to, da 
organizacijska kultura nima statistično značilnega vpliva na razvitost sestavin učeče se 
organizacije, čeprav je za ta preizkus bil uporabljen drugačen vprašalnik, kot v naši raziskavi 
(vprašalnik Camerona in Quinna (1998) v naši raziskavi ter vprašalnik po standardu USP S-10 
v Keleminini raziskavi). Zelo preseneča tudi, da so razlike glede vplivov uvajanja zamisli 
USP na poslovno uspešnost, merjeno s finančnimi kazalniki, statistično neznačilne. V naši 
raziskavi smo vpliv na uspešnost poslovanja potrdili, čeprav s pomočjo nefinančnega 
kazalnika, stabilnosti kupcev. Da bi raziskava nekoliko bolj celovito orisala stanje učeče se 
organizacije v podjetjih, bi v njih veljalo raziskati tudi strukturo organiziranosti. Smiselno bi 
bilo vključiti v raziskavo še mikro in mala podjetja ter druge organizacije 21. stoletja, kot so 
npr. novodobne virtualne organizacije za katere velja še posebna specifičnost delovanja 
oziroma poslovanja. 

Raziskava (Vrčon Tratar in Snoj 2002, 203-221) obravnava vpliv moči oziroma homogenosti 
organizacijske kulture na zadovoljstvo kontaktnega osebja v bankah in s tem posredno na 
kakovost in vrednost storitev ter zadovoljstvo odjemalcev. Večje kot je razhajanje v vrednotah 
managementa in v vrednotah kontaktnega osebja, več je stresa in nezadovoljstva, manj 
homogena je organizacijska kultura. Avtorja preizkušata med drugim naslednji dve hipotezi: 
- Med managementom in kontaktnim osebjem obstajajo statistično značilne razlike v zvezi 

s pomenom posameznih načel in pravil obnašanja kontaktnih uslužbencev pri najmanj 
petih (tretjina) merjenih spremenljivkah (sestavinah organizacijske kulture). 

- Neskladje (varianca nad 1) med vsemi anketiranci se pojavlja pri najmanj petih (tretjini) 
merjenih spremenljivkah (sestavinah organizacijske kulture). 
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Prva hipoteza ni potrjena in kaže, da razlike v vrednotah med managementom in kontaktnim 
osebjem niso statistično značilne. Izmerjena je bila s preizkušanjem domnev o enakosti dveh 
aritmetičnih sredin. Vendar z metodo aritmetične sredine še ne moremo sklepati o 
homogenosti oziroma moči organizacijske kulture. Zato je avtorica z metodo variance, na 
osnovi katere lahko sklepamo o razpršenosti podatkov, ugotovila, da razhajanja v zvezi s 
posameznimi spremenljivkami pri anketirancih obstajajo, s tem pa tudi, da organizacijske 
kulture niso homogene znotraj preučevanih bank.  

Podatke o homogenosti organizacijske kulture bank bi bilo zanimivo primerjati, če bi v teh 
bankah opravili tudi raziskavo zadovoljstva zaposlenih z enotnim vprašalnikom, zadovoljstvo 
zaposlenih pa bi nato primerjali z izidi raziskave o zadovoljstvu odjemalcev, ki bi jo izvedli 
na reprezentativnem vzorcu komitentov za vsako banko posebej. Za posplošitev izidov na 
populacijo bank, bi vzorec preučevanih bank moral biti reprezentativen, saj znaša le 11 bank. 
Podobne raziskave bi veljalo izvesti tudi na vzorcu podjetij iz drugih storitvenih panog, kjer bi 
primerjali vrednote managerjev z vrednotami zaposlenih, ter tako odkrivali, kje so razhajanja 
oziroma zakaj je organizacijska kultura nehomogena, pri katerih enotah, posameznikih ali pri 
posameznih vrednotah, načelih. Na osnovi izsledkov raziskav v storitvenem sektorju lahko 
managerji po sistemu povratne zanke pravočasno ukrepajo, organizirajo zagotavljanje 
kakovostne notranje storitve za zaposlene, kar bolj zadovoljuje interese zaposlenih in je pogoj 
za njihovo zadovoljstvo ter večjo vrednost storitev, ki jo zazna in prizna tudi kupec, to pa 
zagotavlja dolgoročno uspešnost poslovanja. 

Kateri so glavni dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje inovacijske kulture, kot subkulture v 
organizacijski kulturi podjetja, ugotavlja raziskava z naslovom Vodenje kot ključni dejavnik 
za ustvarjanje inovacijske kulture, ki sta jo opravila Pucelj in Likar (2006).  

Odnos do inovativnosti (inovacijska kultura) je ustrezen pokazatelj za oceno skupne 
organizacijske kulture v podjetju (Bistričić 2005).  

Z raziskavo inovacijske kulture sta avtorja našla glavna področja delovanja, ki vplivajo na 
nivo kakovosti inovacijske kulture in s tem v povezavi vodijo do višje stopnje dodane 
vrednosti, kot vodili in predpogoj za razvoj posamezne organizacije oziroma podjetja. 
Primarni podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, na kateremu sta bili dve odprti 
vprašanji (Pucelj in Likar 2006, 135): 
1. Kaj vas spodbuja k dajanju predlogov za izboljšave? 
2. Kaj vas ovira pri dajanju predlogov za izboljšave? 

Veljavno izpolnjenih sta prejela 827 anketnih listov. Vsak anketni list je vseboval v povprečju 
6,4 odgovora. Pri analizi odgovorov sta avtorja upoštevala tudi stopnjo izobrazbe, status v 
organizaciji in vrsto organizacije (pridobitna ali nepridobitna). Vsak odgovor je bil razporejen 
v eno izmed področij, s katerimi se ukvarja organizacijska teorija in praksa. Na osnovi takšne 
razporeditve razberemo, da je glavni pomen pripisan vodenju. V 70 % primerov vodenje 
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najbolj vpliva na dajanje predlogov za izboljšave oziroma na inovacijsko kulturo v neki 
organizaciji. Zelo pomembna je tudi ugotovitev, da je med drugim in šestim mestom po 
številu (ki presegajo 10 % zaznav) pet področij, ki so v tesni povezavi z vodenjem 
(komuniciranje, medsebojni odnosi, nagrajevanje, usposabljanje in izvajanje nalog) (Pucelj in 
Likar 2006, 136). 

V tej fazi raziskava podaja le problematična področja na katere se je potrebno osredotočiti v 
nadaljevanju. Po naši oceni je smiselno raziskavo nadaljevati v smeri, da bi za vsako 
problematično področje (predvsem vodenje) opredelili načine razreševanja, s pomočjo teorije, 
predvsem pa z uspešnimi primeri iz prakse. Za vsako področje bi bilo potrebno določiti 
smotre oziroma namen, čemu je to področje namenjeno in določiti kazalnike oziroma 
merilnike za vrednotenje določenega področja, ki bodo temelj za poznejše primerjanje s 
sedanjim stanjem. Potrebno je določiti sedanje stanje dejavnikov in želeno stanje dejavnikov, 
ki bi posledično privedli do višjega nivoja inovacijske kulture. Management v organizacijah 
bi moral tudi opraviti analizo tveganj (s preizkušenimi metodami za uravnavanje tveganj, npr. 
z metodo FMEA procesa) ter določiti komunikacijski in izvedbeni plan – časovni termini, 
izvajalci, odgovorni.  

Glavni smisel raziskave pa bi bil, da bi, ko bi ugotovili kakovostne premike pri posameznih 
dejavnikih inovacijske kulture, preizkusili tudi kazalnike, ki se nanašajo na inovativnost (npr. 
vlaganje v razvoj, kot delež v prihodkih iz poslovanja v obdobju; število uvedenih predlogov 
v obdobju; vsota gospodarskih koristi vseh inovativnih predlogov, kot delež v prihodkih iz 
poslovanja v obdobju) in te kazalnike primerjali z istovrstnimi kazalniki v sedanjem obdobju. 
Znanje in nove razrešitve namreč dvigujejo nivo kakovosti na vseh področjih delovanja 
človeka. 

2.7 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave magistrske naloge 

V obdobju globalizacije je za uspešno poslovanje podjetja v menjalnem sektorju potrebno 
spoštovati temeljna načela učeče se organizacije. To so predvsem osredotočenost na 
odjemalca, nenehno učenje vseh zaposlenih, timsko delo, participativno vodenje in 
vključevanje vseh zaposlenih v proces odločanja ter proces stalnih izboljšav na vseh nivojih 
organiziranosti. Takšna načela naj bi sprejela velika večina zaposlenih. Organizacijska kultura 
kot filozofija razmišljanja oziroma kot temeljna prepričanja in vrednote bi morala načela USO 
podpirati tako, da vsebuje pravo razmerje med posameznimi organizacijskimi podkulturami, 
ki jo tvorijo. Vsaka vrsta organizacijske podkulture (klan, adhoc, trg in hierarhija) podpira 
določene aktivnosti, ki so potrebne, da se udejani učeča se organizacija. Glavni pomen pa 
imajo aktivnosti, kot so pooblaščanje, razvoj timov, vključevanje zaposlenih, odprta 
komunikacija, ki jih podpira organizacijska podkultura skupine in aktivnosti, kot so 
navduševanje odjemalcev, predvidevanje potreb odjemalcev, nenehne izboljšave, inovacije, 
kreativno iskanje rešitev, ki jih podpira organizacijska podkultura adhokracije. Manjši pomen, 
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a ne zanemarljiv, pa imajo aktivnosti podkulture hierarhije, kot so odkrivanje napak, nadzor 
procesov, sistematično reševanje težav, uporaba orodij za nadzor in vrednotenje dosežkov ter 
aktivnosti podkulture trga, kot so izboljševanje produktivnosti, ustvarjanje partnerstev, 
spodbujanje tekmovalnosti, vključitev kupcev in dobaviteljev. Hkrati pa aktivnosti, ki 
podpirajo USO spreminjajo organizacijsko kulturo v organizaciji. Vzročna povezava je torej 
obojestranska. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Empirični del magistrske naloge je razdeljen na dva dela. V prvem delu smo poskušali potrditi 
oziroma ovreči prvo hipotezo, da prevladujoči tip organizacijske kulture v organizaciji vpliva 
na nivo razvitosti učeče se organizacije. V drugem delu smo poskušali potrditi oziroma ovreči 
drugo hipotezo, da nivo razvitosti učeče se organizacije vpliva na uspešnost poslovanja, ki ga 
merimo s stabilnostjo kupcev.               

Da bi potrdili oziroma ovrgli obe hipotezi magistrske naloge, smo časovno, krajevno in 
stvarno opredelili populacijo preučevanja. Iz populacije podjetij, ki smo jih stratificirali glede 
na število zaposlenih, smo naključno izbrali podjetja oz. enote opazovanja. V tem poglavju 
bomo najprej predstavili načrt za zbiranje podatkov, ki obsega oblikovanje in strukturiranje 
anketnega vprašalnika, določitev populacije preučevanja in vzorca ter zbiranje empiričnega 
gradiva. V nadaljevanju empiričnega dela naloge bomo analizirali pridobljene podatke s 
pomočjo kvantitativnih metod raziskovanja. Za kvantitativno analizo podatkov smo uporabili 
program SPSS 10.0. 

3.1 Uvod v kvantitativno analizo 

Toš in Hafner-Fink (1998, 2) opredeljujeta empirijo, kot tisti del človekovega spoznanja, ki je 
izid neposrednega čutnega zaznavanja (opazovanja) realnega sveta. Raziskavo lahko 
opredelimo kot kvantitativno, ki temelji na pozitivistični paradigmi raziskovanja. 
Pozitivistična paradigma predvideva, da obstaja resničnost, ki je neodvisna od raziskovalca. 
Raziskovalni proces, ki je utemeljen v tej paradigmi poteka v treh stopnjah. Prva stopnja je 
zbiranje podatkov, pri kateri morajo biti vsi postopki enaki in čimbolj objektivni ter neosebni, 
da se izognemo pristranskosti. Druga stopnja je analiza, ki jo opravimo časovno in prostorsko 
ločeno od procesa zbiranja podatkov, običajno potem, ko smo opravili njihovo statistično 
analizo. Zadnja stopnja je proces poročanja, ki razlaga tako dobljene izsledke (Easterby-
Smith, Thorpe in Lowe 2005, 52-54 in 109). 

3.2 Zbiranje podatkov 

Namen tega podpoglavja je prikazati, kako smo oblikovali vprašalnik za zbiranje 
kvantitativnih podatkov o nivoju razvitosti učeče se organizacije, strukturi organizacijske 
kulture in uspešnosti poslovanja oziroma stabilnosti kupcev. Vprašalnik obsega še dodatne 
sestavine, kot so spremni dopis in splošni podatki. Prikazano je tudi, kako smo določili 
populacijo in iz nje izbrali vzorec, kako je potekala sama raziskava s pošiljanjem in vračanjem 
vprašalnikov ter ocena zanesljivosti merjenja, ki smo ga izvedli s tem anketnim vprašalnikom. 
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3.2.1 Oblikovanje vprašalnika  

Za zbiranje kvantitativnih podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je namenjen 
ocenjevanju organizacijske kulture, oceni razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O 
v posameznem podjetju, po vseh sedmih sestavinah modela in pridobitvi podatkov o 
kazalniku, ki se nanaša na odjemalce oziroma stabilnost kupcev. Poleg zgoraj omenjene 
vsebine, vprašalnik vsebuje še nekaj splošnih vprašanj o samem podjetju in izpolnjevalcu 
anketnega vprašalnika.   

Anketni vprašalnik: spremni dopis 

V spremnem dopisu smo anketirancem razložili namen ankete in čas za izvedbo, ki je bil 30 
dni. Obrazložili smo zagotovilo za varnost podatkov in anonimnost, zagotovili njihovo 
izključno uporabo kot celoto in ne individualno, podali navodila za izpolnjevanje in kontakt 
za dodatna vprašanja, ter jih zaprosili, da vrnejo izpolnjene vprašalnike v roku. 

Anketni vprašalnik: splošni podatki 

V prvem delu vprašalnika želimo pridobiti podatke o podjetju in izpraševancu. Podatki o 
podjetju so: dejavnost, velikost (po št. zaposlenih za določen in nedoločen čas) ter lastninska 
struktura. Podatki o izpraševancu so: funkcija njegovega delovanja, trenutni položaj v 
podjetju, spol, starost in čas trajanja zaposlitve v tem podjetju. 

Anketni vprašalnik: organizacijska kultura 

Osnova za vsebinsko oblikovanje vprašanj v drugem delu vprašalnika, ki raziskuje 
organizacijsko kulturo, je vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture po modelu 
nasprotujočih si silnic, avtorjev Camerona in Quinna (1998, 18). Avtorja sta razvila 
vprašalnik, ki se v izvirniku imenuje "The Organizational Culture Assessment Instrument" oz. 
krajše "OCAI". Vprašalnik vsebuje šest sklopov trditev o organizacijski kulturi, ki se 
navezujejo na naslednja področja delovanja organizacije: osnovne značilnosti, vodenje v 
organizaciji, management, organizacijsko lepilo, strateški poudarek ter dejavniki uspeha.  

Zaradi vsebinskega prekrivanja vprašanj smo v svojem vprašalniku uporabili zgolj naslednje 
štiri skupine vprašanj: 
- osnovne značilnosti, 
- vodenje v podjetju, 
- organizacijsko lepilo, 
- strateški poudarek. 
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Vsaka skupina obsega štiri trditve, na podlagi katerih opredelimo prevladujoči tip 
organizacijske kulture v preučevani organizaciji: 
- trditve pod črko A opisujejo organizacijsko kulturo klana, 
- trditve pod črko B opisujejo organizacijsko kulturo adhoc, 
- trditve pod črko C opisujejo organizacijsko kulturo trga, 
- trditve pod črko D opisujejo organizacijsko kulturo hierarhije. 

Anketiranci so poljubno porazdelili 100 točk med štiri alternativne trditve znotraj posamezne 
skupine glede na stopnjo, do katere je vsaka alternativna trditev ustrezala podjetju, v katerem 
so zaposleni. V primeru iz preglednice 6 vidimo, da je anketiranec namenil največ točk 
alternativi A, ki opisuje značilnosti organizacijske kulture klana, najmanj pa alternativi C, ki 
opisuje značilnosti organizacijske kulture trga. Organizacijska kultura ima v okviru vodenja v 
podjetju v tem primeru 40 % značilnosti kulture klana, 30 % značilnosti kulture adhokracije, 
20 % značilnosti kulture hierarhije in le 10 % značilnosti kulture trga. 

Preglednica 6:  Primer iz drugega dela vprašalnika, kjer so trditve o organizacijski 
kulturi  

Tip kulture Trditev o vodenje v podjetju Št. točk 
A Pri vodenju v podjetju prevladujejo mentorstvo, posredovanje in skrb za 

druge. 
40 

B Pri vodenju v podjetju prevladujejo podjetništvo, inovacije in 
pripravljenost tvegati. 

30 

C Pri vodenju v podjetju prevladujejo agresivnost in osredotočenost na 
izide. 

10 

D Pri vodenju v podjetju prevladujejo koordiniranje, organiziranje in 
zagotavljanje učinkovitega delovanja. 

20 

Skupaj 100 

Tretji del vprašalnika sestavljajo vprašanja za oceno stopnje razvitosti modela učeče se 
organizacije FUTURE-O v posameznem podjetju (Dimovski et al. 2005). Ta vprašalnik je že 
bil uporabljen v raziskavi glede stopnje razvitosti modela učeče se organizacije, v podjetju 
Pivovarna Laško (Peršič 2008). Vprašalnik vsebuje 23 trditev, s katerimi bomo pridobili 
podatke o nivoju razvitosti vseh sedmih sestavin modela FUTURE-O. Vprašanci so z 
označevanjem na petstopenjski Likertovi lestvici izrazili stopnjo strinjanja s trditvijo. 

Da bi bile vrednosti ocen razvitosti modela učeče se organizacije porazdeljene čim bližje 
normalni porazdelitvi, smo uporabili liho oziroma petstopenjsko Likertovo ocenjevalno 
lestvico s pomenom, kot jo prikazuje preglednica 7. 

Preglednica 7: Primer Likertove lestvice iz anketnega vprašalnika 

Nikakor ne 
drži 

Ne drži Niti drži,  
niti ne drži 

Drži Popolnoma drži 

1 2 3 4 5 
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Stopnje razvitosti modela učeče se organizacije v posameznem podjetju smo izračunali s 
točkovanjem. Točkovanje je potekalo tako, da je bilo s faktorjem 0 % pomnoženo število 
odgovorov s tocko 1, s faktorjem 25 % število odgovorov s točko 2, s faktorjem 50 % število 
odgovorov s točko 3, s faktorjem 75 % število odgovorov s točko 4 in s faktorjem 100 % 
število odgovorov s točko 5. Vse dobljene vrednosti smo sešteli in delili s številom vseh 
vprašanj.  

Preglednica 8: Primer iz tretjega dela vprašalnika; vprašanja o učeči se organizaciji 

Elementi učeče se organizacije Stopnja strinjanja 
Struktura organiziranosti sledi strategiji. 1 2 3 4 5 
Politika odločanja je decentralizirana in vsi sodelujemo pri odločitvah. 1 2 3 4 5 
Poslanstvo in vizijo podjetja poznam in jo razumem. 1 2 3 4 5 

Če bi prejeli izpolnjen vprašalnik, ki stopnjo razvitosti modela učeče se organizacije ocenjuje 
s tremi vprašanji, kot je v zgornji tabeli, bi stopnja razvitosti znašala:  

                                                      (2 odg. x 25%) + (1 odg. x 50 %)    (2 x 25 + 50) 

       Stopnja razvitosti USO (v %) = ——————————————— = —————— = 33,5 %      (1) 
                                                                            3 vprašanja                               3 

Podjetje na predstavljenem primeru dosega 33,3 % stopnjo razvitosti modela učeče se 
organizacije. 

Anketni vprašalnik: stabilnost kupcev 

Četrti del vprašalnika vsebuje izračun BSC kazalnik, ki kaže stabilnost kupcev. Z namenom 
primerljivosti podatkov med podjetji, morajo podjetja uporabiti enako metodologijo: 

                                                                 (prodaja kupcem v tekočem letu)                                
        Stabilnost kupcev (v %) = 100 ————————————————————  - 100       (2) 
                                                          (prodaja tem istim kupcem v preteklem letu)  

3.2.2 Izbira vzorca 

Pri načrtovanju vzorca smo najprej pridobili podatke o populaciji, ki jo preučujemo. Uporabili 
smo podatke iz Poslovnega registra Slovenije, ki nam jih je posredoval AJPES. Posredovali 
so nam tabelo s poslovnimi subjekti v Poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti 
SKD in po skupinah, glede na število zaposlenih, stanje na dan 31. 12. 2008 (Poslovni register 
Slovenije).  Populacija, iz katere smo izbrali vzorec, obsega poslovne subjekte, ki izpolnjujejo 
tri pogoje:  
- spadajo v eno izmed skupin po Standardni klasifikaciji dejavnosti (po SKD): A, B, C, F, 

G, H, I, K in L (menjalni sektor),  
- so registrirane na ozemlju Republike Slovenije, na dan 31. 12. 2008,  
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- imajo 10 ali več zaposlenih.  

Populacija je obsegala 5.989 poslovnih subjektov (Poslovni register Slovenije 2008). 

Preglednica 9: Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po področjih 
dejavnosti SKD, stanje na dan 31.12.2008 

 Področje dejavnosti SKD Poslovni subjekti 
 10 ali več 

zaposlenih 
50 ali več 
zaposlenih 

250 ali več 
zaposlenih 

500 ali več 
zaposlenih 

 Skupaj 5989 1343 246 101 
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 94 28 1 0 
B Rudarstvo 34 8 2 2 
C Predelovalne dejavnosti 2168 714 149 68 
F Gradbeništvo 1186 199 24 7 
G Trgovina; vzdrževanje motornih vozil 1454 220 28 5 
H Promet in skladiščenje 434 74 16 8 
I Gostinstvo 402 53 12 1 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 131 40 14 10 
L Poslovanje z nepremičninami 86 7 0 0 

Opomba: Podatki o številu zaposlenih so iz letnih poročil za leto 2008. 

Vir: Poslovni register Slovenije 2008. 

Anketiranje smo izvedli na stratificiranem vzorcu podjetij, ki je bil izbran iz populacije, 
razdeljene na štiri pod-populacije, glede na število zaposlenih. Podpopulacije so prikazane v 
preglednici 10. 

Preglednica 10: Razčlenitev populacije na pod-populacije, glede na število zaposlenih 

Pod-populacija, glede na 
število zaposlenih 

Število podjetij v pod-
populaciji 

Delež pod-populacije v 
skupnem številu podjetij 

od 10 do 49 zaposlenih 4.646 77,5 % 
od 50 do 249 zaposlenih 1.097 18,3 % 
od 250 do 499 zaposlenih 145 2,4 % 
500 ali več zaposlenih 101 1,7 % 

Vir: Poslovni register Slovenije 2008. 

Vzorec je obsegal 707 enot in smo ga izračunali glede na odziv v podobnih raziskavah, ki so 
že bile opravljene, in kjer se je bilo vrnilo med 14,3 in 18,7 % poslanih vprašalnikov. Če bi se 
to bilo uresničilo, bi statistično obdelali podatke iz 101 enote ali več, in tako bi bila vzorčna 
porazdelitev ocene parametra približno normalna (centralni limitni izrek ali zakon velikih 
števil). Če minimalna stopnja odzivnosti znaša 14,3 % in želimo pridobiti v vzorec vsaj 101 
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enoto, potem je vzorec moral šteti: 101 enota/0,143 = 707 enot. Končni izid v tej raziskavi je 
99 vrnjenih anketnih vprašalnikov, kar je zelo blizu želenemu številu enot. 

3.2.3 Potek raziskave 

Anketni vprašalnik smo poslali po pošti, s spremnim dopisom ter s frankirano in naslovljeno 
povratno ovojnico. Vprašalnike smo naslovili ali na vrhnje managerje ali na lastnike podjetij. 
Raziskava je bila anonimna, saj na vprašalniku ni napisano ime podjetja. Ker je bil prvi odziv 
zelo majhen (prejeli smo le 31 vprašalnikov), smo skoraj vsem poslali dopis po elektronski 
pošti, v katerem smo ponovno zaprosili za sodelovanje pri izpolnitvi anketnega vprašalnika. 
Na ta dopis se je odzvalo le 8 organizacij. Ker po dveh tednih nismo prejeli nobenega 
izpolnjenega anketnega vprašalnika več, smo se odločili, da ta podjetja pokličemo po 
telefonu. Pri tem smo anketiranca spomnili na naš vprašalnik in ga osebno prosili, naj nam 
vprašalnik čim prej vrne. Pri tem nanj nismo vplivali in nismo sodelovali pri izpolnjevanju 
vprašalnika, saj smo želeli, da anketiranec samostojno odgovori na postavljena vprašanja. 
Skupaj je bilo vrnjenih 99 veljavnih anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 14,0 % stopnjo 
odziva.  

3.2.4 Zanesljivost merjenja z vprašalnikom 

Zanesljivost merjenja predstavlja stopnjo, do katere omogoča raziskava v zaporednih 
merjenjih in v enakih okoliščinah pridobivanje enakih izidov (Carmines in Zeller 1979, 11). 
Obstaja veliko različnih načinov preverjanja zanesljivosti merjenja. Zanesljivost merjenja oz. 
zanesljivost posamezne skale, s katero analiziramo stališče do neke teme ali objekta, merimo s 
pomočjo Cronbachovega koeficienta (standardizirani koeficient), ki je definiran takole: 

                                                                        N * ř                                                    
                                           Cronbach α = ———————                                               (3) 

               (1 + (N – 1) * ř) 
N: število postavk oz. trditev 
ř: povprečje vseh korelacijskih koeficientov med vsemi postavkami oz. trditvami 

Cronbachov koeficient alfa je korelacijski koeficient, ki zavzema vrednosti med 0 in 1. 
Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa naj bi bila vsaj 0,80, kar je meja, nad katero je 
zanesljivost zelo dobra (Bryman in Cramer 2002, 63). 

Preglednica 11: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa za raven razvitosti učeče se 
organizacije  

 Število trditev, ki 
opisujejo merilo 

Cronbach alfa 

Raven razvitosti modela učeče 
se organizacije FUTURE-O 

23 0,852 
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Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa je za raven razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O višja od 0,80. To pomeni, da so izidi raziskave o razvitosti modela učeče se 
organizacije FUTURE-O zanesljivi. 

Preglednica 12: Vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa za merila ocenjevanja 
organizacijske  kulture  

 Število trditev, ki opisujejo merilo Cronbach alfa 
Klan 4 0,762 
Adhoc 4 0,783 
Trg 4 0,663 
Hierarhija 4 0,716 

Pri vseh merilih ocenjevanja organizacijske kulture so vrednosti Kronbachovega koeficienta 
nižje od 0,80. Najmanj zanesljivi so odgovori, ki opisujejo kulturo trga in kulturo hierarhije. 
Razlog za tako nizko zanesljivost je lahko v manjšem številu spremenljivk, ki smo jih izbrali 
za ocenjevanje posamezne vrste organizacijske kulture (štiri spremenljivke). 

3.3 Analiza podatkov pridobljenih iz anketnega vprašalnika - organizacijska kultura in 
učeča se organizacija ter stabilnost kupcev  

Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programske 
opreme za analiziranje družboslovnih podatkov SPSS 10.0 (Statistical Package for Social 
Sciences) za Windows. Uporabili smo metode opisne in analitične statistike.  

Opisna statistika. Opisna statistika je prvi korak analize podatkov, ko so le-ti bili zbrani in 
urejeni. To je skupina statističnih metod, ki se ukvarjajo s povzemanjem pridobljenih 
podatkov. Te metode iščejo opisne (meta) podatke o populaciji in njenih sestavnih delih, da bi 
ustvarile pregledni opis. Temeljne opisne statistike sestavlja tabelarni opis, ki ustvarja pregled 
s pomočjo tabel in statistični povzetki, ki na osnovi nekaterih računov predstavijo bistvene 
podatke npr. aritmetično sredino, mediano in modus določene populacije, pa tudi nekatere 
druge vrednosti, kot so kumulativne frekvence in kvantili. Spremenljivost statističnih enot v 
populaciji pa je moč predstaviti z varianco, standardnim odklonom in razponom vrednosti. Z 
absolutnimi vrednostmi in odstotnimi deleži so prikazane osnovne demografske značilnosti 
vzorca. Izračunane so stopnje razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O. Kot 
srednja mera doseženih točk za oceno razvitosti modela učeče se organizacije je izračunana 
aritmetična sredina (Y). To je primerna srednja vrednost predvsem za homogene populacije, 
kjer moremo predpostavljati, da je variranje posameznih vrednosti spremenljivke okoli tako 
izračunanega središča gostitve bolj ali manj res le izid posamičnih vplivov. Ocena 
variabilnosti pa je prikazana s pomočjo ocene koeficeinta variacije, ki je razmerje med oceno 
standardnega odklona in oceno aritmetične sredine. Standardni odklon (δ) pove, ob 
predpostavki normalne porazdelitve vrednosti spremenljivke, kolikšen delež enot populacije 
se nahaja na intervalu δ-Y+δ. Izračunani so odstotni deleži posameznih tipov organizacijske 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Statistika�
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Statisti%C4%8Dna_populacija&action=edit&redlink=1�
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Modus&action=edit&redlink=1�
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kumulativna_frekvenca&action=edit&redlink=1�
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvantil&action=edit&redlink=1�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Varianca�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Standardni_odklon�


 

89 
 

kulture v celotni organizacijski kulturi. Za oceno normalnosti porazdelitve vrednosti 
spremenljivk smo uporabili meri asimetrije in sploščenosti (Pfajfar in Arh 2005, 112-120). 

Analitična statistika. Za ugotavljanje ali so razlike v povprečjih dosežkov razvitosti modela 
učeče se organizacije, med štirimi skupinami, glede na prevladujoči tip organizacijske kulture 
v skupni organizacijski kulturi podjetja statistično značilne smo izvedli analizo variance 
(ANOVA) med skupinami s Tukey post-hoc primerjavo. Pri tem predpostavka o homogenosti 
varianc med skupinami ne sme biti kršena, kar smo preverili z Levenovim preizkusom. Za 
preizkus ali je razlika v deležih posameznih tipov organizacijske kulture v skupni 
organizacijski kulturi med dvema skupinama podjetij z različno razvitostjo modela učeče se 
organizacije statistično značilna smo uporabili t-preizkus. T-preizkus uporabimo, če želimo 
raziskati, ali obstajajo razlike med aritmetičnima sredinama, ki sta ju v neki spremenljivki 
dosegli dve različni, medsebojno neodvisni skupini. Upoštevati moramo predpostavko o 
homogenosti varianc, kar pomeni, da je variabilnost v obeh vzorcih enaka (Košmelj 1996b). 

Za prikaz moči in smeri povezanosti med posamezno vrsto organizacijske kulture in 
razvitostjo modela učeče se organizacije smo uporabili model linearne bivariantne regresijske 
analize.  Enačba regresijske hiperravnine je Y' = α + βx, pri čemer je α regresijska konstanta, 
β pa regresijski koeficient. β nam pove, za koliko enot se v povprečju spremeni odvisna 
spremenljivka oziroma nivo razvitosti učeče se organizacije, merjen v točkah, če se neodvisna 
spremenljivka oziroma delež posamezne vrste organizacijske kulture poveča za eno odstotno 
točko. Ker ne poznamo dejanskih razmer v populaciji, smo ocenili parametre regresijske 
funkcije na podlagi vzorčnih podatkov. Za samo oceno moči in smeri povezanosti odvisne in 
neodvisne spremenljivke sta pomembna še determinacijski in korelacijski koeficient. 
Determinacijski koeficient (R²) pove kolikšen odstotek variance odvisne spremenljivke je 
pojasnjen z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke. Vrednost R² je med 0 in 1. 
Korelacijski koeficient (R) kaže smer povezave, ki je lahko pozitivna ali negativna in moč 
povezave. Vrednost R je med -1 in 1 (Košmelj 1996a, 13-39). 

Za prikaz moči in smeri povezanosti med razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-
O in uspešnostjo poslovanja, merjeno s stabilnostjo kupcev, smo uporabili model linearne 
multivariantne regresijske analize. Kot prvo neodvisno spremenljivko smo uporabili razvitost 
modela učeče se organizacije, merjeno v točkah, kot drugo neodvisno spremenljivko pa smo 
dodali velikost organizacije, po številu zaposlenih. Odvisna spremenljivka je bila uspešnost 
poslovanja oziroma stabilnost kupcev, merjena v odstotnih točkah. Enačba regresijske 
hiperravnine je: Y' = α + β1X1 + β2X2, pri čemer je α regresijska k onstanta, β1 in β2 pa 
regresijska koeficienta. β1 nam pove, za koliko odstotnih točk se v povprečju spremeni 
stabilnost kupcev (Y'), če se nivo razvitosti učeče se organizacije (X1) poveča za eno točko. β2 
nam pove, za koliko odstotnih točk se v povprečju spremeni stabilnost kupcev (Y'), če se 
velikost podjetja (X2) poveča za enega zaposlenega. 
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Ker ne poznamo dejanskih razmer v populaciji, ocenimo parametre regresijske funkcije na 
podlagi vzorčnih podatkov. Za samo oceno moči in smeri povezanosti odvisne in neodvisne 
spremenljivke sta pomembna še determinacijski in korelacijski koeficient. Determinacijski 
koeficient (R²) pove kolikšen odstotek variance odvisne spremenljivke je pojasnjen z 
linearnim vplivom vseh neodvisnih spremenljivk. Vrednost R² je med 0 in 1. Korelacijski 
koeficient (R) kaže moč povezave. Vrednost R je med 0 in 1 (Košmelj 1996a, 97-98). 

3.3.1 Demografske značilnosti vzorca  

Anketni vprašalnik je izpolnilo 68 moških in 31 žensk. Večina anketirancev je spadala v 
starostni razred med 36 in 50 let. Največ anketirancev ima poslovodno funkcijo, saj je bil 
vprašalnik naslovljen ali na direktorje podjetij ali pa na lastnike. Glede na trenutni položaj, ki 
ga zasedajo na svojem delovnem mestu, je bil z 41,4 % deležem najbolj pogost položaj ali 
direktorja oziroma predsednika uprave ali člana uprave.  

Preglednica 13: Podatki o izpolnjevalcih anketnega vprašalnika 

 Število Delež 
 

SPOL 
Moški 68 68,7 % 
Ženske 31 31,3 % 
Skupaj 99 100,0 % 

 
STAROST 

do 35 let 19 19,2 % 
med 36 in 50 let 55 55,5 % 
nad 50 let 25 25,3 % 
Skupaj 99 100,0 % 

 
 

STROKOVNO 
PODROČJE 
DELOVANJA 
ANKETIRANCA 

 

Strateško - poslovodna funkcija 41 41,4 % 
Proizvodnja (izvajalna funkcija) 1 1,0 % 
Tehnični sektor 3 3,1 % 
Prodaja, nabava 24 24,2 % 
Finančni sektor 2 2,0 % 
Splošni sektor 28 28,3 % 
Drugo 0 0 % 
Skupaj 99 100,0 % 

 
TRENUTNI 
POLOŽAJ 
ANKETIRANCA 

Direktor/predsednik/član uprave 41 41,4 % 
Vodja sektorja ali oddelka 36 36,4 % 
Strokovni sodelavec/svetovalec 16 16,2 % 
Drugo 6 6,0 % 
Skupaj 99 100,0 % 

Med podjetji, ki so vrnila pravilno izpolnjeni anketni vprašalnik, so bila z 46,5 % deležem 
najbolj pogosta podjetja iz predelovalne dejavnosti. Z veliko manjšimi deleži so zastopana 
posamezna storitvena podjetja iz menjalnega sektorja, medtem ko imajo podjetja iz dejavnosti 
kmetijstva in lova, gozdarstva, ribištva ter rudarstva skupaj le 5 % delež.  
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Večina izpolnjevalcev anket prihaja iz srednje velikih podjetij, ki imajo število zaposlenih 
med 50 in 249. Na drugem mestu po pogostosti so bila majhna podjetja, ki štejejo med 10 in 
49 zaposlenimi. Povprečni izpolnjevalec anketnega vprašalnika je bil moški, star med 36 in 50 
leti, zaposlen kot direktor oziroma predsednik uprave ali kot član uprave v srednje velikem 
podjetju, s 50 do 249 zaposlenimi, iz predelovalne dejavnosti. V podjetju je zaposlen dobrih 
16 let. 

Preglednica 14: Podatki o preučevanih podjetjih 

   Število Delež 
 
 
 
 

DEJAVNOST 
PODJETJA 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 4 4,0 % 
B Rudarstvo 1 1,0 % 
C Predelovalne dejavnosti 46 46,5 % 
F Gradbeništvo 16 16,2 % 
G Trgovina in vzdrževanje vozil 13 13,1 % 
H Promet in skladiščenje 6 6,1 % 
I Gostinstvo 7 7,1 % 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 3 3,0 % 
L Poslovanje z nepremičninami 3 3,0 % 

 Skupaj 99 100,0 % 
 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH V 
PODJETJU 

 od 10 do 49 25 25,2 % 
 od 50 do 249 33 33,4 % 
 od 250 do 499 23 23,2 % 
 500 ali več 18 18,2 % 
 Skupaj 99 100,0 % 

 
 

LASTNINA 

 Zasebna 62 62,7 % 
 Državna 0 0,0 % 
 Mešana 23 23,2 % 
 Drugo 14 14,1 % 
 Skupaj 99 100,0 % 

3.3.2 Analiza razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O 

Analiza razvitosti modela učeče se organizacije spada v prvi del empirične raziskave. V tem 
okviru smo poskušali potrditi oziroma ovreči hipotezo 1 (H1) delno oz. s tistimi delnimi 
hipotezami (DH 1.a), ki se vsebinsko nanašajo na razvitost učeče se organizacije.  

Hipoteza 1 (H1) 

(H1): prevladujoči tip organizacijske kulture v organizaciji statistično značilno vpliva na nivo 
razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O. 
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Z namenom celovitega preizkusa hipoteze 1 (H1), smo postavili in z raziskavo skušali potrditi 
oziroma ovreči deset delnih hipotez (DH 1.a). V okvir analize razvitosti modela učeče se 
organizacije spadajo delne hipoteze DH 1.1, DH 1.2, DH 1.3, DH 1.4 in DH 1.5. 

Delna hipoteza 1.1 (DH 1.1) 

DH 1.1: Organizacije, v katerih prevladuje tip organizacijske kulture klana ali adhoc kulture, 
dosegajo v skupni oceni razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju 
višje število točk, kot organizacije s prevladujočo kulturo trga ali hierarhije. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.1, je potrebno ugotoviti: Kakšne povprečne stopnje 
razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O dosegajo podjetja glede na prevladujoči 
tip organizacijske kulture? Kateri tip organizacijske kulture je prevladujoč v podjetjih z višjo 
razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O? 

Za odgovor na ti dve vprašanji smo podjetja iz vzorca razvrstili glede na prevladujoči tip 
organizacijske kulture v štiri skupine (prevladujoča kultura klana, adhoc, trga ali hierarhije). 
Za vse štiri skupine podjetij smo izračunali povprečno stopnjo razvitosti modela učeče se 
organizacije FUTURE-O. Stopnje razvitosti so izražene v odstotnih točkah. 

 

Slika 22: Stopnje razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O glede na 
prevladujočo vrsto organizacijske kulture 

Iz podatkov na sliki 22 je razvidno, da dosegajo podjetja, ki imajo v skupni organizacijski 
kulturi prevladujočo organizacijsko kulturo adhoc ali klan v povprečju višjo stopnjo razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O kot organizacije s prevladujočo organizacijsko 
kulturo trga ali hierarhije v skupni organizacijski kulturi.  

Statistično značilnost razlik v stopnji razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O     
glede na prevladujočo vrsto kulture v organizaciji dobimo s pomočjo analize variance 
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(ANOVA). Skupine primerjamo glede na doseženo skupno število odstotnih točk, izračunanih 
po merilih za razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O. 

Računalniški izračun analize variance (izpis iz SPSS) je prikazan v preglednicah 15, 16, 17 in 
18. 

Preglednica 15: Opisne statistike (Descriptives) za razvitost modela učeče se organizacije 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

KLAN 31 84,03 11,491 2,064 79,82 88,25 38 99 

ADHOC 8 84,88 11,874 4,198 74,95 94,80 62 98 

TRG 27 72,93 12,628 2,430 67,93 77,92 38 94 

HIERARHIJA 33 65,52 12,339 2,148 61,14 69,89 35 83 

Total 99 74,90 14,413 1,449 72,02 77,77 35 99 

Preglednica 16: Preizkus homogenosti varianc (Test of Homogeneity of Variances) za 
razvitost modela učeče se organizacije 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,630 3 95 0,598 

Preglednica 17: Analiza variance (ANOVA) za razvitost modela učeče se organizacije 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6393,053 3 2131,018 14,496 0,000 

Within Groups 13965,937 95 147,010   

Total 20358,990 98    

Preglednica 18: Welch statistika (Robust Test of Equality of Means) za razvitost modela 
učeče se organizacije  

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 14,286 3 29,366 0,000 
a. Asymptotically F distributed. 

Najprej preverimo domnevo o enakosti varianc in izid preizkusa enakosti varianc (Test of 
Homogeneity of Variances). Oblikujemo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: б²klan = б²adhoc = б²trg = б²hierarhija 

- H1: vsaj_ena_ б²i_ se_razlikuje 
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Na podlagi vzorčnih podatkov, ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja (sig. = 0,598) 
zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc. Torej ni mogoče trditi, da so variance različne.  

Glede na to, da je predpostavka o enakosti varianc izpolnjena, lahko uporabljamo F-preizkus, 
za preverjanje domneve o razlikah med več kot dvema aritmetičnima sredinama. Z                
F-preizkusom primerjamo varianco med skupinami (S²k) z varianco znotraj skupin (S²e). Če je 
razmerje med obema variancama F = (S²k)/(S²e) preveliko, domnevamo, da je zelo malo 
verjetno, da bi aritmetične sredine posameznih skupin bile vključene v razpon ene normalne 
porazdelitve katerekoli od skupin, za katere domnevamo, da imajo enako varianco, 
preizkušeno z Levenovim testom. Oblikujemo ničelno in alternativno domnevo:   
- H0: Ỹklan = Ỹadhoc = Ỹtrg = Ỹhierarhija 

- H1: vsaj_ena_ povprečna_ocena_ se_razlikuje 

                                    S²k    
                                  F = ------ = 14,496 > F α=0,005, m1 = 3, m2 = 95 = 4,73                                 (4) 

                                    S²e  

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja (sig. = 0,005) zavrnemo 
ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da se povprečna razvitost modela učeče se organizacije 
pri različnih vrstah prevladujoče organizacijske kulture razlikuje. 

Predpostavljena delna hipoteza 1.1 (DH 1.1) je potrjena. Na podlagi vzorčnih podatkov 
ugotavljamo, da dosegajo organizacije s prevladujočo kulturo klana pri skupni oceni razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju 84,03 točke (ali 66,31 odstotnih točk) 
ter organizacije s prevladujočo kulturo adhoc 84,88 točke (ali 67,23 odstotnih točk). Na drugi 
strani dosegajo organizacije s prevladujočo kulturo trga v povprečju 72,93 točke (ali 54,23 
odstotnih točk) ter organizacije s prevladujočo kulturo hierarhije 65,52 točke (ali 46,18 
odstotnih točk).  

Preizkus statistične značilnosti razlik v povprečni razvitosti modela FUTURE-O med pari 
posameznih vrst organizacijske kulture smo opravili s t-testom za neodvisne vzorce. 
Predpostavka o enakosti varianc med neodvisnimi vzorci je bila potrjena že med analizo 
variance v zgornjem primeru. Oblikujemo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: Ỹklan = Ỹtrg   
- H1: Ỹklan > Ỹtrg   

                      ỹklan - ỹtrg               84,03 – 72,93                                                                     
                    t = ---------------- = ------------------ = 3,482 > t α=0,005, m = 56 = 2,576                  (5) 

                   se(ỹklan - ỹtrg)                   3,187 

- H0: Ỹklan = Ỹhierarhija  
- H1: Ỹklan > Ỹhierarhija   

                  ỹklan - ỹhierarhija             84,03 – 65,52                                                                
                t = --------------------- = ------------------ = 6,232 > t α=0,005, m = 62 = 2,576               (6) 

               se(ỹklan - ỹhierarhija)                   2,97 
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- H0: Ỹadhoc = Ỹtrg   
- H1: Ỹadhoc > Ỹtrg   

                   ỹadhoc - ỹtrg               84,88 – 72,93                                                                 
                  t = ----------------- = ------------------ = 2,463 > t α=0,01, m = 33 = 2,326                    (7) 

                 se(ỹadhoc - ỹtrg)                    4,85 

- H0: Ỹadhoc = Ỹhierarhija   
- H1: Ỹadhoc > Ỹhierarhija   

              ỹadhoc - ỹhierarhija              84,88 – 65,52                                                            
       t = ---------------------- = ------------------ = 4,105 > t α=0,005, m = 39 = 2,576                (8) 
             se(ỹadhoc - ỹhierarhija)                    4,71 

Statistično značilna razlika (pri stopnji tveganja α = 0,005) je med kulturo klana na eni ter 
kulturama trga in hierarhije na drugi strani. Razlika med adhoc kulturo in kulturo trga je 
statistično značilna pri stopnji tveganja α = 0,01, razlika med adhoc kulturo in kulturo 
hierarhije pa je statistično značilna pri stopnji tveganja α =0,005. Tudi te ocene potrjujejo 
DH1. 

Ob tem preverimo še statistično značilnost razlike v povprečni razvitosti modela modela 
FUTURE-O med podjetji, kjer prevladuje kultura klana in podjetji, kjer prevladuje adhoc 
kultura. Oblikujemo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: Ỹklan = Ỹadhoc   
- H1: Ỹklan < Ỹadhoc   

                   ỹklan - ỹadhoc                84,03 – 84,88                                                                 
             t = ---------------------- = ------------------ = - 0,1817 > t α=0,05, m = 37 = - 1,645           (9) 

               se(ỹklan - ỹadhoc)                         4,68 

Razlika v povprečni razvitosti modela FUTURE-O med podjetji, kjer prevladuje kultura klana 
in podjetji, kjer prevladuje adhoc kultura ni statistično značilna pri stopnji tveganja α = 0,05. 
Te dve kulturi se razlikujeta glede dimenzije zunanja osredotočenost in diferenciacija – 
notranja osredotočenost in integracija. Iz tega lahko sklepamo, da ta dimenzija organizacijske 
kulture ne vpliva na nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O pri podjetjih, 
kjer v skupni organizacijski kulturi prevladuje ali kultura klana ali adhoc kultura. 

Delna hipoteza 1.2 (DH 1.2) 

DH 1.2: Z naraščanjem deleža kulture klana v celotni organizacijski kulturi razvitost modela 
učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju narašča. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.2, je potrebno ugotoviti: Kakšna je povezava med 
naraščanjem deleža organizacijske kulture klana v celotni organizacijski kulturi in razvitostjo 
modela učeče se organizacije FUTURE-O? 
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Povezava med spremenljivkama oziroma med deležem kulture klana v celotni organizacijski 
kulturi in razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O je razvidna iz razsevnega 
diagrama na sliki 27. Pri tem v vlogi odvisne spremenljivke yi nastopa skupna ocena razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O (izražena v št. točk). Z xi pa je označena neodvisna 
spremenljivka, ki je v tem primeru delež kulture klana v celotni organizacijski kulturi (izražen 
v odstotnih točkah). 
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Slika 23: Razsevni diagram - odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O od deleža kulture klana v skupni organizacijski kulturi 

Analiza razsevnega diagrama. Na podlagi razsevnega diagrama na sliki 23 lahko razberemo, 
da je odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O od deleža kulture klana v 
skupni organizacijski kulturi v podjetju pozitivna. V podjetjih z višjim deležem kulture klana 
v skupni organizacijski kulturi je razvitost modela FUTURE-O v povprečju višja. 

Ocena linearnega regresijskega modela. Računalniški izračun linearnega regresijskega 
modela (izpis iz SPSS) je prikazan v preglednicah 19, 20, 21 in 22. Formula 10 prikazuje 
splošen regresijski model, formula 11 enačbo regresijske premice, če imamo na voljo podatke 
za spremenljivki za celotno populacijo, formuli 12 in 13 pa kažeta oceno enačbe regresijske 
premice, ko imamo podatke za odvisno in neodvisno spremenljivko le za vzorec oziroma del 
populacije. 

                           Splošen bivariantni regresijski model: yi = α + βxi + εi                                             (10) 
                                        Enačba regresijske premice: y' = α + βx                                       (11) 
                                  V našem primeru (vzorčni podatki): y" = a + bx                                 (12) 
     Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = a + b*odstotek kulture klana   (13) 
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Preglednica 19: Vnešene/odstranjene spremenljivke (Variables Entered/Removed) za 
analizo odvisnosti razvitosti USO od deleža kulture klana  

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Delež kulture klana (v %)  Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 20: Povzetek regresijskega modela (Model Summary) za analizo 
odvisnosti razvitosti USO od deleža kulture klana  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,469 0,220 0,212 12,7971 

a  Predictors: (Constant), Delež kulture klana (v %) 

Preglednica 21: Analiza variance (ANOVA) za analizo odvisnosti razvitosti USO od 
deleža kulture klana 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4473,612         1 4473,612 27,317 0,000 

  Residual 15885,378      97 163,767     
  Total 20358,990       98       

a  Predictors: (Constant), Delež kulture klana (v %) 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 22: Regresijski koeficienti modela (Coefficients) za analizo odvisnosti 
razvitosti USO od deleža kulture klana 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B  Beta   
1 (Constant) 64,479 2,373     27,177          0,000 

  Delež kulture klana (v %) 0,426 0,082 0,469     5,227          0,000 
a  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Ocena regresijskih koeficientov. Na osnovi vzorčnih podatkov smo izračunali ocene 
naslednjih regresijskih koeficientov: 
- a = 64,479 
- b = 0,426 

Ocena enačbe regresijske premice. Na osnovi formule 12 in izračunanih ocen regresijskih 
koeficientov dobimo oceno enačbe regresijske premice:                                 

        Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = 64,479 + 0,426*odstotek      (14) 
                                                                   kulture klana                                                                  

Regresijska konstanta a pomeni, da podjetja brez prisotnosti kulture klana dosegajo razvitost 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v višini 64,479 točke. Na podlagi vzorca podjetij 
ocenjujemo, da se razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju poveča za 
0,426 točke, če se delež kulture klana poveča za 1 odstotno točko. 
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Preizkus neodvisnosti. Da bi preverili statistično značilnost vpliva deleža kulture klana na 
razvitost USO, smo oblikovali naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: β = 0   
- H1: β ≠ 0   

Na podlagi t-statistike (t = 5,227) oziroma natančne stopnje tveganja (Sig. = 0,000) lahko 
zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je razvitost modela učeče se organizacije 
FUTURE-O odvisna od deleža kulture klana v podjetju. 

Determinacijski koeficient (r²yx) znaša 0,22. Na podlagi ocenjenega determinacijskega 
koeficienta ugotavljamo, da je 22 % variance razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O pojasnjene z linearnim vplivom deleža kulture klana v skupni organizacijski 
kulturi  v podjetju. Preostalih 78 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni 
dejavniki. 

Korelacijski koeficient (ryx) znaša 0,469. Na podlagi ocene korelacijskega koeficienta 
ocenjujemo, da je povezanost med razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O in 
deleža kulture klana v podjetju pozitivna in šibka. 

Predpostavljena delna hipoteza 1.2 (DH 1.2)  je potrjena. Na podlagi vzorčnih podatkov 
ugotavljamo, da z naraščanjem deleža kulture klana v celotni organizacijski kulturi razvitost 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju narašča. 

Delna hipoteza 1.3 (DH 1.3) 

DH 1.3: Z naraščanjem deleža kulture adhoc v celotni organizacijski kulturi razvitost modela 
učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju narašča. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.3, je potrebno ugotoviti: Kakšna je povezava med 
naraščanjem deleža organizacijske kulture adhoc v celotni organizacijski kulturi in razvitostjo 
modela učeče se organizacije FUTURE-O? 

Povezava med spremenljivkama oziroma med deležem kulture adhoc v celotni organizacijski 
kulturi in razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O je razvidna iz razsevnega 
diagrama na sliki 32. Pri tem v vlogi odvisne spremenljivke yi nastopa skupna ocena razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O (izražena v št. točk). Z xi pa je označena neodvisna 
spremenljivka, ki je v tem primeru delež kulture adhoc v celotni organizacijski kulturi 
(izražen v odstotnih točkah). 
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Slika 24: Razsevni diagram - odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O od deleža adhoc kulture v skupni organizacijski kulturi 

Analiza razsevnega diagrama. Na podlagi razsevnega diagrama na sliki 24 lahko razberemo, 
da je odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O od deleža kulture adhoc v 
skupni organizacijski kulturi v podjetju pozitivna. V podjetjih z višjim deležem kulture adhoc 
v skupni organizacijski kulturi je razvitost modela FUTURE-O v povprečju višja. 

Ocena linearnega regresijskega modela. Računalniški izračun linearnega regresijskega 
modela (izpis iz SPSS) je prikazan v preglednicah 23, 24, 25 in 26. Formula 15 kaže oceno 
enačbe regresijske premice, ko imamo podatke za odvisno in neodvisno spremenljivko le za 
vzorec oziroma del populacije. 

    Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = a + b*odstotek kulture adhoc   (15) 

Preglednica 23: Vnešene/odstranjene spremenljivke (Variables Entered/Removed) za 
analizo odvisnosti razvitosti USO od deleža kulture adhoc 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Delež kulture adhoc (v %)                                 Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 24: Povzetek regresijskega modela (Model Summary) za analizo odvisnosti 
razvitosti USO od deleža kulture adhoc 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,375 0,141 0,132 13,4312 

a  Predictors: (Constant), Delež kulture adhoc (v %) 
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Preglednica 25: Analiza variance (ANOVA) za analizo odvisnosti razvitosti USO od 
deleža kulture adhoc 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2860,487 1 2860,487 15,857 0,000 

  Residual 17498,503       97 180,397     
  Total 20358,990       98       

a  Predictors: (Constant), Delež kulture adhoc (v %) 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 26: Regresijski koeficienti modela (Coefficients) za analizo odvisnosti 
razvitosti USO od deleža kulture adhoc 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

   B  Beta    
1  (Constant) 67,056 2,388   28,084 0,000 

  Delež kulture adhoc (v %) 0,439 0,110 0,375 3,982 0,000 
a  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Ocena regresijskih koeficientov.  Na osnovi vzorčnih podatkov smo izračunali ocene 
naslednjih regresijskih koeficientov: 
- a = 67,056 
- b = 0,439 

Ocena enačbe regresijske premice. Na osnovi formule 12 in izračunanih ocen regresijskih 
koeficientov dobimo oceno enačbe regresijske premice: 

         Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = 67,056 + 0,439*odstotek     (16) 
                                                                  kulture adhoc 

Regresijska konstanta a pomeni, da podjetja brez prisotnosti kulture adhoc dosegajo razvitost 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v višini 67,056 točke. Na podlagi vzorca podjetij 
ocenjujemo, da se razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju poveča za 
0,439 točke, če se delež kulture adhoc v skupni organizacijski kulturi v podjetju poveča za 1 
odstotno točko. 

Preizkus neodvisnosti. Da bi preverili statistično značilnost vpliva deleža kulture klana na 
razvitost USO, smo oblikovali naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: β = 0   
- H1: β ≠ 0   

Na podlagi t-statistike (t = 3,982) oziroma natančne stopnje tveganja (Sig. = 0,000) lahko 
zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je razvitost modela učeče se organizacije 
FUTURE-O odvisna od deleža kulture adhoc v skupni organizacijski kulturi v podjetju. 
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Determinacijski koeficient (r²yx) znaša 0,141. Na podlagi ocenjenega determinacijskega 
koeficienta ugotavljamo, da je 14,1 % variance razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O pojasnjene z linearnim vplivom deleža kulture adhoc v skupni organizacijski 
kulturi v podjetju. Preostalih 85,9 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni 
dejavniki. 

Korelacijski koeficient (ryx) znaša 0,375. Na podlagi ocene korelacijskega koeficienta 
ocenjujemo, da je povezanost med razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O in 
deleža adhoc kulture v skupni organizacijski kulturi v podjetju pozitivna in šibka. 

Predpostavljena delna hipoteza 1.3 (DH 1.3)  je potrjena. Na podlagi vzorčnih podatkov 
ugotavljamo, da z naraščanjem deleža adhoc kulture v celotni organizacijski kulturi razvitost 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju narašča. 

Delna hipoteza 1.4 (DH 1.4) 

DH 1.4: Z naraščanjem deleža kulture trga v celotni organizacijski kulturi razvitost modela 
učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju pada. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH4, je potrebno ugotoviti: Kakšna je povezava med 
naraščanjem deleža organizacijske kulture trga v celotni organizacijski kulturi in razvitostjo 
modela učeče se organizacije FUTURE-O? 

Povezava med spremenljivkama oziroma med deležem kulture trga v celotni organizacijski 
kulturi in razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O je razvidna iz razsevnega 
diagrama na sliki 37. Pri tem v vlogi odvisne spremenljivke yi nastopa skupna ocena razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O (izražena v št. točk). Z xi pa je označena neodvisna 
spremenljivka, ki je v tem primeru delež kulture trga v celotni organizacijski kulturi (izražen v 
odstotnih točkah). 
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Slika 25: Razsevni diagram - odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O od deleža kulture trga v skupni organizacijski kulturi 

Analiza razsevnega diagrama. Na podlagi razsevnega diagrama na sliki 25 lahko razberemo, 
da je odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O od deleža kulture trga v 
skupni organizacijski kulturi v organizaciji negativna. V podjetjih z višjim deležem kulture 
trga v skupni organizacijski kulturi je razvitost modela FUTURE-O v povprečju nižja. 

Ocena linearnega regresijskega modela. Računalniški izračun linearnega regresijskega 
modela (izpis iz SPSS) je prikazan v preglednicah 27, 28, 29 in 30. Formula 17 kaže oceno 
enačbe regresijske premice, ko imamo podatke za odvisno in neodvisno spremenljivko le za 
vzorec oziroma del populacije. 

     Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = a + b*odstotek kulture trga     (17) 

Preglednica 27: Vnešene/odstranjene spremenljivke (Variables Entered/Removed) za 
analizo odvisnosti razvitosti USO od deleža kulture trga 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Delež kulture trga (v %)  Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 28: Povzetek regresijskega modela (Model Summary) za analizo odvisnosti 
razvitosti USO od deleža kulture trga 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,251 0,063 0,053 14,0232 

a  Predictors: (Constant), Delež kulture trga (v %) 
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Preglednica 29: Analiza variance (ANOVA) za analizo odvisnosti razvitosti USO od 
deleža kulture trga 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1283,961            1 1283,961 6,529 0,012 

  Residual 19075,029          97 196,650     
  Total 20358,990          98       

a  Predictors: (Constant), Delež kulture trga (v %) 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 30: Regresijski koeficienti modela (Coefficients) za analizo odvisnosti 
razvitosti USO od deleža kulture trga 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B  Beta   
1 (Constant) 82,486 3,287   25,097 0,000 

  Delež kulture trga (v %) -0,283 0,111 -0,251 -2,555 0,012 
a  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Ocena regresijskih koeficientov. Na osnovi vzorčnih podatkov smo izračunali ocene 
naslednjih regresijskih koeficientov: 
- a = 82,486 
- b = - 0,283 

Ocena enačbe regresijske premice. Na osnovi formule 12 in izračunanih ocen regresijskih 
koeficientov dobimo oceno enačbe regresijske premice: 

           Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = 82,486 - 0,283*odstotek     (18) 
                                                                   kulture trga 

Regresijska konstanta a pomeni, da podjetja brez prisotnosti kulture trga dosegajo razvitost 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v višini 82,486 točke. Na podlagi vzorca podjetij 
ocenjujemo, da se razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju zniža za 
0,283 točke, če se delež kulture trga v skupni organizacijski kulturi v podjetju poveča za 1 
odstotno točko. 

Preizkus neodvisnosti. Da bi preverili statistično značilnost vpliva deleža kulture klana na 
razvitost USO, smo oblikovali naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: β = 0   
- H1: β ≠ 0   

Na podlagi t-statistike (t = -2,555) oziroma natančne stopnje tveganja (Sig. = 0,012) lahko 
zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je razvitost modela učeče se organizacije 
FUTURE-O odvisna od deleža kulture trga v skupni organizacijski kulturi v podjetju. 
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Determinacijski koeficient (r²yx) znaša 0,063. Na podlagi ocenjenega determinacijskega 
koeficienta ugotavljamo, da je 6,3 % variance razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O pojasnjene z linearnim vplivom deleža kulture trga v skupni organizacijski 
kulturi v podjetju. Preostalih 93,7 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni 
dejavniki. 

Korelacijski koeficient (ryx) znaša - 0,251. Na podlagi ocene korelacijskega koeficienta 
ocenjujemo, da je povezanost med razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O in 
deleža kulture klana v podjetju negativna in šibka. 

Predpostavljena delna hipoteza 1.4 (DH 1.4)  je potrjena. Na podlagi vzorčnih podatkov 
ugotavljamo, da z naraščanjem deleža kulture trga v celotni organizacijski kulturi razvitost 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju pada. 

Delna hipoteza 1.5 (DH 1.5) 

DH 1.5: Z naraščanjem deleža kulture hierarhije v celotni organizacijski kulturi razvitost 
modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju pada. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.5, je potrebno ugotoviti: Kakšna je povezava med 
naraščanjem deleža organizacijske kulture hierarhije v celotni organizacijski kulturi in 
razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O? 

Povezava med spremenljivkama oziroma med deležem kulture hierarhije v celotni 
organizacijski kulturi in razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O je razvidna iz 
razsevnega diagrama na sliki 42. Pri tem v vlogi odvisne spremenljivke yi nastopa skupna 
ocena razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O (izražena v št. točk). Z xi pa je 
označena neodvisna spremenljivka, ki je v tem primeru delež kulture hierarhije v celotni 
organizacijski kulturi (izražen v odstotnih točkah). 

 



 

105 
 

Delež kulture hierarhije (v %)

120100806040200-20

R
az

vi
to

st
 m

od
el

a 
FU

TU
R

E-
O

 (v
 to

ck
ah

)

100

90

80

70

60

50

40

30

 

Slika 26: Razsevni diagram - odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O od deleža kulture hierarhije v skupni organizacijski kulturi 

Analiza razsevnega diagrama. Na podlagi razsevnega diagrama na sliki 26 lahko razberemo, 
da je odvisnost razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O od deleža kulture 
hierarhije v skupni organizacijski kulturi v podjetju negativna. V podjetjih z višjim deležem 
kulture hierarhije v skupni organizacijski kulturi je razvitost modela FUTURE-O v povprečju 
nižja. 

Ocena linearnega regresijskega modela. Računalniški izračun linearnega regresijskega 
modela (izpis iz SPSS) je prikazan v preglednicah 31, 32, 33 in 34. Formula 19 kaže oceno 
enačbe regresijske premice, ko imamo podatke za odvisno in neodvisno spremenljivko le za 
vzorec oziroma del populacije. 

           Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = a + b*odstotek kulture       (19)                               
hierarhije 

Preglednica 31: Vnešene/odstranjene spremenljivke (Variables Entered/Removed) za 
analizo odvisnosti razvitosti USO od deleža kulture hierarhije 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Delež kulture hierarhije (v %)  Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 32: Povzetek regresijskega modela (Model Summary) za analizo odvisnosti 
razvitosti USO od deleža kulture hierarhije 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0,537 0,289 0,281 12,2178 

a  Predictors: (Constant), Delež kulture hierarhije (v %) 
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Preglednica 33: Analiza variance (ANOVA) za analizo odvisnosti razvitosti USO od 
deleža kulture hierarhije 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5879,429 1 5879,429 39,387 0,000 

  Residual 14479,561 97 149,274     
  Total 20358,990 98       

a  Predictors: (Constant), Delež kulture hierarhije (v %) 
b  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Preglednica 34: Regresijski koeficienti modela (Coefficients) za analizo odvisnosti 
razvitosti USO od deleža kulture hierarhije 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B  Beta   
1 (Constant) 89,417 2,619   34,142 0,000 

  Delež kulture hierarhije (v %) -0,470 0,075 -0,537 -6,276 0,000 
a  Dependent Variable: Razvitost modela FUTURE-O (v točkah) 

Ocena regresijskih koeficientov. Na osnovi vzorčnih podatkov smo izračunali ocene 
naslednjih regresijskih koeficientov: 
- a = 89,417 
- b = - 0,470 

Ocena enačbe regresijske premice. Na osnovi formule 12 in izračunanih ocen regresijskih 
koeficientov dobimo oceno enačbe regresijske premice: 

          Razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O" = 89,417 - 0,470*odstotek      (20) 
                                                               kulture hierarhije 

Regresijska konstanta a pomeni, da podjetja brez prisotnosti kulture hierarhije v skupni 
organizacijski kulturi v organizaciji dosegajo razvitost modela učeče se organizacije 
FUTURE-O povprečno v višini 82,486 točke. Na podlagi vzorca podjetij ocenjujemo, da se 
razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju zniža za 0,470 točke, če se 
delež kulture  hierarhije v skupni organizacijski kulturi v podjetju poveča za 1 odstotno točko. 

Preizkus neodvisnosti. Da bi preverili statistično značilnost vpliva deleža kulture klana na 
razvitost USO, smo oblikovali naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: β = 0   
- H1: β ≠ 0   

Na podlagi t-statistike (t = -6,276) oz. natančne stopnje tveganja (Sig. = 0,000) lahko 
zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je razvitost modela učeče se organizacije 
FUTURE-O odvisna od deleža kulture hierarhije v skupni organizacijski kulturi v podjetju. 
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Determinacijski koeficient (r²yx) znaša 0,289. Na podlagi ocenjenega determinacijskega 
koeficienta ugotavljamo, da je 28,9 % variance razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O pojasnjene z linearnim vplivom deleža kulture hierarhije v skupni organizacijski 
kulturi v podjetju. Preostalih 71,1 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni 
dejavniki. 

Korelacijski koeficient (ryx) znaša - 0,537. Na podlagi ocene korelacijskega koeficienta 
ocenjujemo, da je povezanost med razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O in 
deležem kulture hierarhije v skupni organizacijski kulturi v podjetju negativna in šibka. 

Predpostavljena delna hipoteza 1.5 (DH 1.5) je potrjena. Na podlagi vzorčnih podatkov 
ugotavljamo, da z naraščanjem deleža kulture hierarhije v celotni organizacijski kulturi v 
podjetju razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O v povprečju pada. 

3.3.3 Analiza organizacijske kulture 

Analiza organizacijske kulture spada tudi v prvi del empirične raziskave. V tem okviru smo 
poskušali potrditi oziroma ovreči hipotezo 1 (H1) delno oz. s tistimi delnimi hipotezami (DH 
1.a), ki se vsebinsko nanašajo na strukturo organizacijske kulture v podjetjih. V okvir analize 
organizacijske kulture spadajo delne hipoteze DH 1.6, DH 1.7, DH 1.8, DH 1.9 in DH 1.10. 

Delna hipoteza 1.6 (DH 1.6) 

DH 1.6: Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije imajo v primerjavi s 
podjetji  z nizko razvitim modelom učeče se organizacije v svoji organizacijski kulturi višji 
delež kulture klana ter manjši delež kulture hierarhije. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.6, je potrebno ugotoviti: Kakšne so bistvene lastnosti 
organizacijske kulture v podjetjih z različno razvitim modelom učeče se organizacije     
FUTURE-O? Ali se bistvene lastnosti organizacijske kulture v katerem izmed svojih 
elementov med seboj značilno razlikujejo? 

Za ta namen smo podjetja iz vzorca razvrstili glede na razvitost modela učeče se organizacije 
FUTURE-O v dve skupini. V prvi skupini so podjetja z nizko oziroma podpovprečno razvitim 
modelom učeče se organizacije, v drugi pa podjetja z visoko oziroma nadpovprečno razvitim 
modelom učeče se organizacije. Meja med obema skupinama je pri doseženih 74,8 točkah, 
kar je tudi povprečje v razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O za vseh 99 
podjetij. Za obe skupini podjetij smo opisali bistvene lastnosti organizacijske kulture. 
Strukturo organizacijske kulture za obe skupini podjetij kažeta preglednica 35 in slika 27. 
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Preglednica 35: Povprečni deleži posameznih vrst organizacijske kulture (v %) v skupni 
organizacijski kulturi za obe skupini podjetij 

 Podpovprečno razvite 
USO (n = 42) 

Nadpovprečno razvite 
USO (n = 57) 

t – test 

Povprečje SD Povprečje SD t Sig. (2 tailed) 
Klan 14,14 12,26 32,03 13,83 - 6.670 0,000 
Adhoc 15,74 14,67 19,42 10,06 - 1,481 0,142 
Trg 30,79 15,74 23,88 11,21 2,543 0,014 
Hierarhija 39,33 19,49 24,67 10,19 4,771 0,000 

n = število enot; Povprečje = povprečna vrednost deleža (v %); SD = standardni odklon deleža (v %);  
t = vrednost preizkusa za preizkušanje domneve o razliki med aritmetičnima sredinama; Sig. = stopnja 
statistične značilnosti. 

 

Slika 27: Struktura organizacijske kulture za podjetja s podpovprečno in za podjetja z 
nadpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O 

Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture klana v skupni organizacijski kulturi med 
podpovprečnimi in nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO kažeta preglednici 36 in 37 
(izpis iz SPSS). 
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Preglednica 36: Skupinska statistika za preizkus enakosti povprečij v deležu kulture 
klana v skupni organizacijski kulturi med podpovprečnimi in 
nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO 

 vrsta podjetja N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
delež klana 1 42 14,1429 12,2625 1,8921 

  2 57 32,0351 13,8306 1,8319 

Preglednica 37: Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture klana v skupni 
organizacijski kulturi med podpovprečnimi in nadpovprečnimi podjetji 
glede razvitosti USO 

Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture adhoc v skupni organizacijski kulturi med 
podpovprečnimi in nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO kažeta preglednici 38 in 39 
(izpis iz SPSS). 

Preglednica 38: Skupinska statistika za preizkus enakosti povprečij v deležu kulture 
adhoc v skupni organizacijski kulturi med podpovprečnimi in 
nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO 

 vrsta podjetja N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
delež adhoc 1     42 15,7381 14,6721 2,2640 

  2     57 19,4211 10,0693 1,3337 

Preglednica 39: Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture adhoc v skupni 
organizacijski kulturi med podpovprečnimi in nadpovprečnimi 
podjetji glede razvitosti USO 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
   

    F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

           Lower Upper 
delež 
klana 

Equal 
variances 
assumed 

0,500 0,481 -6,670 97 0,000 -17,8922 2,6824 -23,2160 -12,5685 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -6,794 93,646 0,000 -17,8922 2,6336 -23,1217 -12,6628 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
  

    F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  
                  Lower Upper 

delež 
adhoc 

Equal 
variances 
assumed 

       1,470 0,228 -1,481         
97 

  0,142 -3,6830 2,4866 -8,6183 1,2523 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1,402 68,367   0,166 -3,6830 2,6276 -8,9257 1,5598 
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Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture trga v skupni organizacijski kulturi med 
podpovprečnimi in nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO kažeta preglednici 40 in 41 
(izpis iz SPSS). 

Preglednica 40: Skupinska statistika za preizkus enakosti povprečij v deležu kulture 
trga v skupni organizacijski kulturi med podpovprečnimi in 
nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO 

  vrsta podjetja N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
delež trga 1          42 30,7857 15,7442 2,4294 

  2          57 23,8772 9,1750 1,2153 

Preglednica 41: Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture trga v skupni 
organizacijski kulturi med podpovprečnimi in nadpovprečnimi 
podjetji glede razvitosti USO 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
  

    F Sig. t df Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  
                  Lower Upper 

delež              
trga 

Equal 
variances 
assumed 

4,970 0,028 2,743       97   0,007 6,9085 2,5184 1,9101 11,9069 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,543 61,277   0,014 6,9085 2,7164 1,4773 12,3398 

Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture hierarhije v skupni organizacijski kulturi med 
podpovprečnimi in nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO kažeta preglednici 42 in 43 
(izpis iz SPSS). 

Preglednica 42: Skupinska statistika za preizkus enakosti povprečij v deležu kulture 
hierarhije v skupni organizacijski kulturi med podpovprečnimi in 
nadpovprečnimi podjetji glede razvitosti USO 

  vrsta podjetja N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
delež hierarhije 1       42 39,3333 19,4994 3,0088 

  2       57 24,6666 10,1995 1,3510 
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Preglednica 43: Preizkus enakosti povprečij v deležu kulture hierarhije v skupni 
organizacijski kulturi med podpovprečnimi in nadpovprečnimi 
podjetji glede razvitosti USO 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

   F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

           Lower Upper 
Delež 
hierar 
hije 

Equal 
variances 
not 
assumed 

     10,647 0,002 5,208      97   0,000 14,6667 3,0215 9,7399   21,7338 

  Equal 
variances 
not 
assumed  

   4,771 57,487   0,000 14,6667 3,2982 9,1335   22,3402 

Predpostavljena delna hipoteza 1.6 (DH 1.6) je potrjena. Statistično značilne razlike dobimo 
tako pri primerjavi deležev kulture klana, kot tudi pri primerjavi deležev kulture hierarhije 
med obema skupinama podjetij. V Skupini 1 je povprečni delež kulture klana 14,14 %, v 
Skupini 2 pa 32,03 %. Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja (Sig. = 0,000). Delež 
hierarhije v Skupini 1 je 39,33 %, v Skupini 2 pa 23,59 %. Razlika je statistično značilna pri 
stopnji tveganja (Sig. = 0,000). Na podlagi vzorčnih podatkov je razvidno, da statistično 
značilne razlike med obema skupinama podjetij dobimo tudi pri primerjavi povprečnih 
deležev kulture trga. Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja (Sig. = 0,007). 
Podjetja z nižje razvitim modelom učeče se organizacije imajo v primerjavi s podjetji z višje 
razvitim modelom učeče se organizacije višji delež kulture trga. Razlika med povprečnim 
deležem kulture adhoc v eni in drugi skupini podjetij ni statistično značilna. Stopnja tveganja 
(Sig. = 0,142/2 = 0,071) je previsoka. 

Delna hipoteza 1.7 (DH 1.7) 

DH 1.7: Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O imajo v 
primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O v sklopu 
značilnosti kulture "osnovne značilnosti" višji delež lastnosti kulture klana in nižji delež 
lastnosti kulture hierarhije. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.7, je potrebno ugotoviti: Kako močno so po sklopu 
značilnosti organizacijske kulture "osnovne značilnosti" zastopane štiri vrste organizacijske 
kulture v podjetjih z različno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O? Ali 
obstajajo pri tem med podjetji bistvene razlike? 

Za ta namen smo analizirali vse štiri ključne sklope značilnosti organizacijske kulture: 
osnovne značilnosti, vodenje v organizaciji, organizacijsko lepilo in strateški poudarek. Tudi 
pri tej analizi imamo dve skupini podjetij, s podpovprečno in z nadpovprečno razvito USO. 
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Slika 28: Deleži posameznih vrst kulture v sklopu značilnosti kulture "osnovne 
značilnosti" 

Predpostavljena delna hipoteza 1.7 (DH 1.7) je potrjena. Do statistično značilne razlike med 
skupinama podjetij prihaja pri primerjavi deleža kulture klana. Delež kulture klana v primeru 
podjetij z nadpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O znaša 29,6 %, 
medtem ko v primeru podjetij s podpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O znaša le 13,4 %. Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja, nižji od 0,01. 
Delež kulture hierarhije v primeru podjetij z nadpovprečno razvitim modelom učeče se 
organizacije FUTURE-O znaša 21,1 %, medtem ko v primeru podjetij s podpovprečno 
razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O znaša 39,1 %. Razlika je statistično 
značilna pri stopnji tveganja, nižji od 0,05. 

Delna hipoteza 1.8 (DH 1.8) 

DH 1.8: Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O imajo v                                         
primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O v sklopu 
značilnosti kulture "vodenje v organizaciji" višji delež lastnosti kulture klana in nižji delež 
lastnosti kulture hierarhije. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.8, je potrebno ugotoviti: Kako močno so po sklopu 
značilnosti organizacijske kulture "vodenje v organizaciji" zastopane štiri vrste organizacijske 
kulture v podjetjih z različno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O? Ali 
obstajajo pri tem med podjetji bistvene razlike? 
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Slika 29: Deleži posameznih vrst kulture v sklopu značilnosti kulture "vodenje v 
organizaciji" 

Predpostavljena delna hipoteza 1.8 (DH 1.8) je deloma potrjena. Statistično značilne razlike 
med skupinama podjetij dobimo le pri primerjavi kulture klana. Delež kulture klana v primeru 
podjetij z nadpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O znaša 27,7 %, 
medtem ko v primeru podjetij s podpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O znaša 11,7 %. Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja nižji od 0,01. 
Povsem v nasprotju s teoretičnimi pričakovanji pa je porast deleža kulture hierarhije v 
podjetjih z nadpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O. Razlika v 
deležu kulture hierarhije med obema skupinama podjetij ni statistično značilna. Skupini 
podjetij z različno razvitostjo modela učeče se organizacije FUTURE-O se statistično 
značilno razlikujeta tudi v zastopanosti kulture trga, kar je v skladu s teoretičnimi 
pričakovanji. 

Delna hipoteza 1.9 (DH 1.9) 

DH 1.9: Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O imajo v 
primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O v sklopu 
značilnosti kulture "organizacijsko lepilo" višji delež lastnosti kulture klana in nižji delež 
lastnosti kulture hierarhije. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.9, je potrebno ugotoviti: Kako močno so po sklopu 
značilnosti organizacijske kulture "organizacijsko lepilo" zastopane štiri vrste organizacijske 
kulture v podjetjih z različno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O? Ali 
obstajajo pri tem med podjetji bistvene razlike? 
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Slika 30: Deleži posameznih vrst kulture v sklopu značilnosti kulture "organizacijsko 
lepilo" 

Predpostavljena delna hipoteza 1.9 (DH 1.9) je potrjena. Delež kulture klana znaša v primeru 
podjetij z nadpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O 41,3 %, 
medtem ko znaša v primeru podjetij s podpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O 15,5 %. Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja, nižji od 0,01. Delež 
kulture hierarhije v primeru podjetij z nadpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O znaša 16,5 %, medtem ko znaša delež v drugi skupini podjetij 43,8 %. Razlika je 
statistično značilna pri stopnji tveganja, nižji od 0,01. 

Delna hipoteza 1.10 (DH 1.10) 

DH 1.10: Podjetja z visoko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O imajo v 
primerjavi s podjetji z nizko razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O v sklopu 
značilnosti kulture "strateški poudarek" višji delež lastnosti kulture klana in nižji delež 
lastnosti kulture hierarhije. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli DH 1.10, je potrebno ugotoviti: Kako močno so po sklopu 
značilnosti organizacijske kulture "strateški poudarek" zastopane štiri vrste organizacijske 
kulture v podjetjih z različno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O? Ali 
obstajajo pri tem med podjetji bistvene razlike? 
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Slika 31: Deleži posameznih vrst kulture v sklopu značilnosti kulture "strateški 
poudarek" 

Predpostavljena delna hipoteza 10 (DH 1.10) je potrjena. Delež kulture klana v primeru 
podjetij z nadpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O znaša 29,6 %, 
medtem ko v primeru podjetij s podpovprečno razvitim modelom učeče se organizacije 
FUTURE-O znaša 15,9 %. Razlika je statistično značilna pri stopnji tveganja, nižji od 0,01. 
Delež kulture hierarhije v primeru podjetij z nadpovprečno razvitim modelom učeče se 
organizacije FUTURE-O znaša 28,3 %, medtem ko v primeru podjetij s podpovprečno 
razvitim modelom učeče se organizacije FUTURE-O znaša 40,2 %. Razlika je statistično 
značilna pri stopnji tveganja, nižji od 0,05. 

3.3.4 Vpliv razvitosti učeče se organizacije na uspešnost poslovanja oziroma stabilnost 
kupcev 

Analizirali smo odvisnost uspešnosti poslovanja oziroma stabilnosti kupcev (odvisna 
spremenljivka Y) od razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O (neodvisna 
spremenljivka X1) in velikosti organizacije, merjene s številom zaposlenih (neodvisna 
spremenljivka X2). Analiza vpliva razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O na 
uspešnost poslovanja oziroma stabilnost kupcev spada v drugi del empirične raziskave, kjer 
smo skušali potrditi oziroma ovreči hipotezo 2 (H2). 

Hipoteza 2 (H2) 

(H2): nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O statistično značilno vpliva na 
uspešnost poslovanja, ki ga merimo s stabilnostjo kupcev. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli H2, je potrebno ugotoviti: Kakšna je povezava med naraščanjem 
razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O in uspešnostjo poslovanja, ki jo merimo s 
stabilnostjo kupcev? 
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Ocena multivariantnega linearnega regresijskega modela. Računalniški izračun 
multivariantnega regresijskega modela (izpis iz SPSS) je prikazan v preglednicah 44, 45, 46, 
47, 48 in 49. Formula 21 prikazuje splošen regresijski model, formula 22 enačbo regresijske 
hiperravnine, če imamo na voljo podatke za spremenljivki za celotno populacijo, formuli 23 
in 24 pa kažeta oceno enačbe regresijske hiperravnine, ko imamo podatke za odvisno in 
neodvisno spremenljivko le za vzorec oziroma del populacije. 

     Splošen multivariantni linearni regresijski model: yi = α + β1x1 + β2x2 +…+ βkxk + εi    (21) 
             Enačba regresijske hiperravnine: y' = α + β1x1 + β2x2 +…+ βkxk                           (22) 

        Ocena enačbe regresijske hiperravnine: y "= a + b1x1 + b2x2 +…+ bkxk                      (23) 

        V našem primeru (vzorčni podatki): stabilnost kupcev" = a + b1* razvitost modela    (24)                 
učeče se organizacije + b2 * velikost podjetja 

Preglednica 44: Opisne statistike multivariantnega linearnega regresijskega modela 
 Mean Std. Deviation N 

STAB_KUP 1,8990 16,4754 99 
RAZV_USO 74,8990 14,4134 99 
VELIKOST 338,3333 475,6968 99 

Preglednica 45: Matrika korelacijskih koeficientov med spremenljivkami 
multivariantnega linearnega regresijskega modela 

 STAB_KUP RAZV_USO VELIKOST 
Pearson 
Correlation 

    

STAB_KUP 1,000 0,512 -0,047 
RAZV_USO 0,512 1,000 -0,108 
VELIKOST -0,047 -0,108 1,000 

Sig. (1-tailed) STAB_KUP  0,000 0,321 
  RAZV_USO 0,000  0,143 
  VELIKOST 0,321 0,143  

N STAB_KUP 99 99 99 
  RAZV_USO 99 99 99 

  VELIKOST 99 99 99 

Za multivariantni regresijski model velja predpostavka, da med neodvisnimi spremenljivkami 
ne sme biti funkcijske odvisnosti oziroma multikolinearnosti. Korelacijski koeficient, ki kaže 
odvisnost med neodvisnima spremenljivkama oziroma med razvitostjo učeče se organizacije 
in velikostjo podjetja, znaša -0,108, kar pomeni, da je odvisnost med spremenljivkama 
negativna in zelo šibka. Izvedli smo preizkus neodvisnosti: 
- H0: ρrazv_uso, velikost = 0 
- H1: ρrazv_uso, velikost ≠ 0 

Natančno stopnjo tveganja pri kateri lahko zavrnemo navedeno ničelno domnevo, smo lahko 
odčitali iz korelacijske matrike. Vendar je potrebno upoštevati, da je natančna stopnja 
tveganja v korelacijski matriki podana za enostranski preizkus, potrebovali pa smo 
dvostranski preizkus. 
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                    Sig(2-tailed) = 2* Sig(1-tailed) = 2*0,143 = 0,286                            (25) 

Ničelno domnevo bi lahko zavrnili le pri stopnji tveganja 0,286, kar je povsem 
nesprejemljivo. Na podlagi vzorca podjetij torej ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja 
zavrniti ničelne domneve, zato ne moremo trditi, da sta spremenljivki povezani. 

Preglednica 46: Vnešene/odstranjene spremenljivke multivariantnega linearnega 
regresijskega modela 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 VELIKOST, RAZV_USO  Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: STAB_KUP 

Preglednica 47: Povzetek multivariantnega linearnega regresijskega modela 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,512 0,262 0,247 14,2960 
a  Predictors: (Constant), VELIKOST, RAZV_USO 

Preglednica 48: Analiza variance multivariantnega linearnega regresijskega modela 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6980,866 2 3490,433 17,078 0,000 
  Residual 19620,124 96 204,376     
  Total 26600,990 98       

a  Predictors: (Constant), VELIKOST, RAZV_USO 
b  Dependent Variable: STAB_KUP 

Preglednica 49: Regresijski koeficienti multivariantnega linearnega regresijskega 
modela  

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

   B  Beta     
1 (Constant) -42,129 7,862   -5,359 0,000 

  RAZV_USO 0,587 0,101 0,513 5,819 0,000 
  VELIKOST 2,888E-04 0,003 0,008 0,095 0,925 

a  Dependent Variable: STAB_KUP 

Ocena regresijskih koeficientov. Na osnovi vzorčnih podatkov smo izračunali ocene 
naslednjih regresijskih koeficientov: 
- a = -42,129 
- b1 = 0,587 
- b2 = 0,0143 

Ocena enačbe regresijske hiperravnine. Na osnovi formule 23 in izračunanih ocen 
regresijskih koeficientov dobimo oceno enačbe regresijske hiperravnine: 

                       stabilnost kupcev" = -42,129 + 0,587*raz_uso + 0,0143*velikost                (26) 
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Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se stabilnost kupcev v povprečju poveča za 
0,587 odstotne točke, če se razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O poveča za eno 
točko (v absolutnem smislu). Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo tudi, da se stabilnost 
kupcev v povprečju poveča za 0,0143 odstotne točke, če se velikost podjetja poveča za enega 
zaposlenega.  

Preizkus neodvisnosti. Da bi preverili statistično značilnost vpliva vsaj ene izmed neodvisnih 
spremenljivk (razvitost USO ali velikost podjetja) na stabilnost kupcev, smo oblikovali 
naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: β1 =  β2 =  0 

- H1: vsaj_en_βi ≠ 0   

Z analizo variance (ANOVA) smo primerjali oceno pojasnjene variance S²r in oceno 
nepojasnjene variance S²e  za odvisno spremenljivko oziroma stabilnost kupcev. 

       F = S²r/S²e = 3490,433/204,376 = 17,078 > F α = 0,005, m1 = 2, m2 = 96 = 5,79           (27) 

Na podlagi vzorca podjetij lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja zavrnemo ničelno domnevo 
in sprejmemo sklep, da je vsaj eden izmed regresijskih koeficientov različen od 0 (vsaj ena 
izmed obeh neodvisnih spremenljivk vpliva na stabilnost kupcev). 

Popravljeni multipli determinacijski koeficient (r²) znaša 0,247. Na podlagi vzorčnih 
podatkov ocenjujemo, da je popravljeni multipli determinacijski koeficient enak 0,247, kar 
pomeni, da je 24,7 % variance stabilnosti kupcev pojasnjeno z linearnim vplivom razvitosti 
modela učeče se organizacije in velikosti podjetja. 

Vendar pa iz analize ocen posameznih koeficientov, β1 in β2 lahko vidimo, da ima koeficient 
β2, ki se nanaša na velikost organizacije in znaša 2,888E-04 oziroma 0,0143, vrednost t = 
0,095 in natančno vrednost za zavrnitev ničelne domneve Sig. = 0,925. Zato smo oblikovali 
naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: β2 = 0 

- H1: β2 ≠ 0   

Ker je natančna stopnja tveganja, ki znaša 0,925, višja od najvišje sprejemljive stopnje 
tveganja α = 0,05, ničelne domneve ne moremo zavrniti. Na podlagi vzorčnih podatkov ne 
moremo zavrniti ničelne domneve, da je regresijski koeficient β2 enak nič. Ne moremo torej 
trditi, da velikost podjetja statistično značilno vpliva na stabilnost kupcev.  

Glede na to, da ne moremo zavrniti H0: β2 = 0, je smiselno model ponoviti le z eno neodvisno 
spremenljivko, razvitostjo modela učeče se organizacije (X1).  

Ocena novega linearnega regresijskega modela. Računalniški izračun novega linearnega 
regresijskega modela (izpis iz SPSS) je prikazan v preglednicah 50, 51, 52 in 53. Formula 28 
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kaže oceno enačbe regresijske premice, ko imamo podatke za odvisno in neodvisno 
spremenljivko le za vzorec oziroma del populacije. 

                     stabilnost kupcev" = a + b1* razvitost modela učeče se organizacije              (28) 

Preglednica 50: Vnešene/odstranjene spremenljivke novega regresijskega modela 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 RAZV_USO  Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: STAB_KUP 

Preglednica 51: Povzetek modela novega regresijskega modela 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,511 0,261 0,246 14,2228 
a  Predictors: (Constant), RAZV_USO 

Preglednica 52: Analiza variance novega regresijskega modela 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1  Regression 6979,038 1 6979,038 34,500 0,000 
   Residual 19621,952 97 202,288     
   Total 26600,990 98       

a  Predictors: (Constant), RAZV_USO 
b  Dependent Variable: STAB_KUP 

Preglednica 53: Koeficienti novega regresijskega modela 
Model  Unstandardized 

Coefficients 
Std. Error Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

  B  Beta   
  (Constant) -41,954 7,602   -5,519 0,000 
  RAZV_USO 0,585 0,100 0,512 5,874 0,000 

a  Dependent Variable: STAB_KUP 
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Slika 32: Razsevni diagram - odvisnost stabilnosti kupcev od razvitosti modela učeče se 
organizacije FUTURE-O 

Analiza razsevnega diagrama. Na podlagi razsevnega diagrama na sliki 32 lahko razberemo, 
da je odvisnost stabilnosti kupcev od razvitosti USO v podjetju pozitivna. V podjetjih z višjo 
razvitostjo USO je stabilnost kupcev v povprečju višja. 

Ocena enačbe regresijske premice. Na osnovi formule 28 in izračunanih ocen regresijskih 
koeficientov dobimo oceno enačbe regresijske premice: 

            stabilnost kupcev" = -41,954 + 0,585* razvitost modela učeče se organizacije       (29) 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se stabilnost kupcev v povprečju poveča za 
0,585 odstotne točke, če se razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O poveča za eno 
točko (v absolutnem smislu). 

Preizkus neodvisnosti. Da bi preverili statistično značilnost vpliva razvitosti USO na 
stabilnost kupcev, smo oblikovali naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 
- H0: β = 0   
- H1: β ≠ 0   

Na podlagi t-statistike, ki znaša 5,874 lahko še pri nižji stopnji tveganja (Sig. = 0,000) 
zavrnemo ničelno domnevo za koeficient β 1.  Na podlagi vzorčnih podatkov sprejmemo 
alternativno domnevo, da je regresijski koeficient β1 večji od nič in sprejememo sklep, da 
razvitost učeče se organizacije statistično značilno vpliva na stabilnost kupcev. 

Determinacijski koeficient (r²yx) znaša 0,261. Na podlagi ocenjenega determinacijskega 
koeficienta ugotavljamo, da je 26,1 % variance stabilnosti kupcev pojasnjene z linearnim 
vplivom razvitosti USO v podjetju. Preostalih 73,9 % variance povzročajo neznani, med njimi 
vsaj slučajni dejavniki. Če primerjamo regresijskegi model z multivariantnim regresijskim 
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modelom, vidimo da se je determinacijski koeficient (0,261) v primerjavi z multiplim 
determinacijskim koeficientom (0,262) zmanjšal le za 0,001 (delež pojasnjene variance se je 
zmanjšal za 0,1 odstotne točke). To kaže na neznaten vpliv velikosti podjetja na stabilnost 
kupcev. 

Korelacijski koeficient (ryx) znaša 0,511. Na podlagi ocene korelacijskega koeficienta 
ocenjujemo, da je povezanost med stabilnostjo kupcev in razvitostjo učeče se organizacije v 
podjetju pozitivna in šibka. 

Glede na to, da razvitost učeče se organizacije statistično značilno vpliva na stabilnost 
kupcev, je hipoteza 2 (H 2) potrjena. 

3.4  Sklepi iz empirične dela raziskave magistrske naloge   

Namen empirične raziskave je bil raziskati veljavnost obeh temeljnih hipotez magistrske 
naloge in sicer, da prevladujoči tip organizacijske kulture v organizaciji statistično značilno 
vpliva na nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O, in da nivo razvitosti 
modela učeče se organizacije FUTURE-O statistično značilno vpliva na uspešnost poslovanja, 
ki ga merimo s stabilnostjo kupcev. 

V prvem delu empiričnega dela smo delne hipoteze, ki se nanašajo na prvo temeljno hipotezo, 
najprej preverili z analizo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O v odvisnosti od 
organizacijske kulture, nato pa še z analizo organizacijske kulture. Na podlagi vzorčnih 
podatkov pridobljeni izidi kažejo, da dosegajo višjo razvitost učeče se organizacije  tista 
podjetja, katerih organizacijska kultura vsebuje večinoma značilnosti kulture klana ali kulture 
adhoc. Povsem v nasprotju s kulturama klana in adhoc, pa sta kulturi trga in hierarhije. Slednji 
sta značilni za tista podjetja, ki dosegajo podpovprečni nivo razvitosti učeče se organizacije. 

Izidi, ki smo jih dobili s statistično analizo primarnih podatkov, privedejo do ugotovitve, da je 
za uspešno udejanjanje učeče se organizacije pomembna predvsem ena dimenzija 
organizacijske kulture. Obe vrsti organizacijske kulture, tako klan kot adhoc, sta namreč 
organizacijski kulturi s poudarjeno fleksibilno dimenzijo. V skladu z modelom Nasprotujočih 
si silnic, na katerem temelji tudi ta raziskava, so podjetja s fleksibilno usmerjeno kulturo 
nagnjene k nenehnemu spreminjanju in prilagajanju stalnim spremembam v svojem 
poslovnem okolju. Takšen izid je z vidika udejanjanja učeče se organizacije povsem 
pričakovan. Večina sprememb, ki jih uvede poslovodstvo, običajno sprva naleti na odpor 
zaposlenih. Podobno je tudi v primeru uvajanja načel učeče se organizacije. Zaposleni bodo 
potrebovali določen čas, da na novo uvedena načela sprejmejo ter svoje delovanje dejansko 
prilagodijo novim načelom. V fleksibilnih kulturah, kjer se ne upirajo novim spremembam, bo 
ta proces prilagajanja stekel mnogo hitreje. To pa je tudi glavna značilnost organske strukture 
organiziranosti, ki skupaj s fleksibilno organizacijsko kulturo predstavlja najugodnejše okolje 
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za udejanjanje učeče se organizacije. Nasprotno pa bodo v podjetjih z organizacijsko kulturo, 
s poudarjeno dimenzijo stabilnosti in nadzora, kakršni sta organizacijski kulturi trga in 
hierarhije, zaposleni potrebovali veliko več časa in napora za prilagajanje spremembam. V 
podjetjih s takšno organizacijsko kulturo prevladuje mehanistična struktura organiziranosti, ki 
ni naklonjena hitrim spremembam. 

Rahla prednost organizacijske kulture adhoc v primerjavi z organizacijsko kulturo klana, 
glede podpore razvitosti učeče se organizacije nakazuje, da ima tudi druga dimenzija 
organizacijske kulture določen vpliv. Kultura adhoc ima bolj poudarjeno dimenzijo zunanje 
osredotočenosti in diferenciacije, kar pomeni, da je za uspešnejše udejanjanje učeče se 
organizacije pomembna osredotočenost na trg oziroma odjemalce ter iskanje novih priložnosti 
na trgu. To pa je v nasprotju s kulturo klana, ki ima bolj poudarjeno dimenzijo notranje 
osredotočenosti in integracije. Vseeno pa je potrebno poudariti, da izidi empirične analize 
niso potrdili statistično značilnega vpliva te dimenzije. 

Organizacijska kultura in udejanjanje učeče se organizacije vplivata drug na drugega 
vzajemno. Tako kot se udejanjanje učeče se organizacije razvija v odvisnosti od 
organizacijske kulture, se tudi organizacijska kultura spreminja pod vplivom načel učeče se 
organizacije. Zato smo raziskovali tudi morebitne razlike organizacijske kulture glede na 
različno razvitost učeče se organizacije v podjetjih. Na podlagi pridobljenih izidov 
ugotavljamo, da imajo podjetja z visoko razvito učečo se organizacijo v svoji organizacijski 
kulturi močneje izražen tip kulture klana. V nasprotju s temi pa imajo podjetja s 
podpovprečno razvito učečo se organizacijo močneje izražen tip kulture hierarhije in trga. 
Prav kultura klana pa je po teoriji ena najprimernejših za učinkovito udejanjanje učeče se 
organizacije. 

Ob analiziranju organizacijske kulture glede na različno razvitost modela učeče se 
organizacije FUTURE-O je zanimivo preučiti tudi posamezne sklope značilnosti, ki 
opredeljujejo posamezno organizacijsko kulturo. Sklopi značilnosti organizacijske kulture, 
kot so opredeljeni v modelu nasprotujočih si silnic, so: "osnovne značilnosti", "vodenje v 
organizaciji", "organizacijsko lepilo" ter "strateški poudarek". Vsaka izmed navedenih 
sestavin značilnosti vsebuje določen delež značilnosti, kot jih opisujejo štitje tipi 
organizacijske kulture (klan, adhoc, trg in hierarhija). Medsebojna primerjava posameznih 
sestavin značilnosti za obe skupini podjetij, to je za podjetja s podpovprečno ter podjetja z 
nadpovprečno razvitostjo učeče se organizacije, je v večji meri potrdila teoretična 
pričakovanja. 

V sklopu značilnosti kulture "osnovne značilnosti" je v obeh skupinah podjetij kultura trga 
približno enako močna. To pomeni, da so vsa podjetja kot svojo osnovno značilnost 
organizacijske kulture izpostavile močno usmerjenost v izide. Za vse je osnovno načelo dobro 
opraviti nalogo. Kot zelo pomembna se je za podjetja z visoko razvitostjo učeče se 
organizacije izkazala značilnost delovanja v smislu razširjene družine, v kateri so vsi 
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zaposleni fleksibilni in kot taki drug drugemu pripravljeni pomagati. V nasprotju s temi je 
delovanje zaposlenih v podjetjih z nizko razvitostjo učeče se organizacije mnogo bolj 
uravnavano s predpisi in postopki. 

V sklopu značilnosti kulture "vodenje v organizaciji" je kultura trga izrazito močna v 
podjetjih z nizko razvitostjo učeče se organizacije. To pomeni, da predvsem v podjetjih, kjer 
je učeča se organizacija podpovprečno razvita, prevladuje agresivno ter na izide osredotočeno 
vodenje. Takšen izid je povsem pričakovan. Agresivno vodenje, brez upoštevanja mnenja 
zaposlenih, naj ne bi pripomoglo k udejanjanju učeče se organizacije. V tem primeru je 
namreč kršeno eno izmed osnovnih načel učeče se organizacije, ki zapoveduje sodelovanje 
vseh zaposlenih pri odločanju in pri uvajanju stalnih izboljšav. Presenetljivo pa je kultura 
hierarhije v podjetjih z nadpovprečno razvito učečo se organizacijo močneje zastopana, kot v 
podjetjih s podpovprečno razvito učečo se organizacijo. Kot kaže, vodenje z veliko 
koordiniranja, organiziranja in zagotavljanja učinkovitega delovanja prinaša v slovenskem 
prostoru še vedno boljše izide, kot pa vodenje s poudarkom mentorstva, kar je značilnost 
kulture klana in adhoc kulture. To je, sodeč po podatkih iz anketnega vprašalnika, vidno 
predvsem v gradbeništvu ter prometu in skladiščenju. 

Podjetja z nadpovprečno in podjetja s podpovprečno razvito učečo se organizacijo se 
medsebojno še najbolj razlikujejo v sklopu značilnosti "organizacijsko lepilo". Ta sklop 
značilnosti opredeljuje, kateri povezovalni dejavnik med zaposlenimi je v podjetju 
najpomembnejši. Zaposleni v podjetjih z nizko razvito učečo se organizacijo se čutijo 
medsebojno najbolj povezani v spoštovanju formalnih postopkov, pravil ter zagotavljanju 
brezhibnega delovanja podjetja, kar je značilnost organizacijske kulture hierarhije. V 
nasprotju s tem pa med zaposlenimi v podjetjih z visoko razvito učečo se organizacijo 
prevladuje lojalnost in medsebojno zaupanje. Ker je pripadnost podjetju visoka, so zaposleni 
za uspeh podjetja pripravljeni vložiti veliko truda in energije. To pa omogoča hitrejšo 
uveljavitev načel USO.  

Sklop značilnosti organizacijske kulture "strateški poudarek" opisuje, kateremu cilju daje 
podjetje v strateškemu smislu prednost. Za podjetja z nizko razvito učečo se organizacijo je 
značilno, da dajejo velik strateški poudarek trajnosti in stabilnosti delovanja, kar je značilnost 
kulture hierarhije. V teh podjetjih je velik poudarek tudi na doseganju visokih ciljev na 
konkurenčnem trgu. Hkrati je v njihovi organizacijski kulturi zelo malo značilnosti kulture 
klana, ki poudarja stalno vlaganje v razvoj zaposlenih ter preizkušanje novega in iskanje 
novih priložnosti, kar je značilnost adhoc kulture v sklopu "strateškega poudarka". Podjetja z 
visoko razvito učečo se organizacijo imajo v sklopu značilnosti "strateški poudarek" 
značilnosti vseh štirih tipov kultur približno enako močno zastopane. To kaže na to, da je za 
učinkovito uveljavitev načel učeče se organizacije pomembno, da se vse vidike poslovanja 
enakomerno strateško razvija. Noben vidik ne sme biti zanemarjen na račun nekega drugega. 
Ta ugotovitev pa se že zelo približa pluralističnemu pogledu na povezavo med udejanjanjem 
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učeče se organizacije in organizacijsko kulturo, ki poudarja, da je za uspešno udejanjanje 
učeče se organizacije pomembna kombinacija različnih vrst organizacijske kulture.  

Ugotovitve, ki smo jih dobili pri iskanju odgovorov na zastavljena vprašanja, z namenom, da 
bi potrdili oziroma ovrgli deset delnih hipotez (DH), kažejo v prid potrditve hipoteze 1 (H 1).  

V drugem delu empiričnega dela smo raziskali veljavnost druge temeljne hipoteze, da nivo 
razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O vpliva na uspešnost poslovanja, ki ga 
merimo s stabilnostjo kupcev. Drugo temeljno hipotezo smo preverili z multiplo regresijsko 
analizo. Podjetja, ki imajo razvitejše dejavnike, ključne za nivo razvitosti učeče se 
organizacije in, ki zelo upoštevajo načela učeče se organizacije, dosegajo višjo uspešnost 
poslovanja, merjeno s stabilnostjo kupcev. Vrednosti, ki jih podjetja v menjalnem sektorju 
dosegajo po tem merilu, so med podjetji primerljiva, neglede na panogo oziroma dejavnost. 
To merilo kaže sposobnost podjetja, da je inovativno pri razvoju novih izdelkov in storitev, 
pri razvoju proizvodnega procesa in pri razvoju tržnih pristopov. Učeče se organizacije, ki 
upoštevajo načelo osredotočenosti na zahteve odjemalca, ne le sledijo, ampak tudi narekujejo 
nova pravila glede funkcionalnosti, ekonomične uporabe, estetike in življenske dobe 
proizvoda, proizvajanja in trženja. Zato po tem kazalniku dosegajo boljše izide, kot podjetja z 
manj razvitimi dejavniki, ki so ključni za udejanjanje učeče se organizacije. Ima pa kazalnik, 
stabilnost kupcev, pomembno omejitev, saj ne izloča vpliva recesije ali konjunkture v nekem 
sektorju glede na drugi sektor. Glede na to, da je to merilo izračunano s podatki iz dveh 
zaporednih let, 2007 in 2008, ocenjujemo, da večjega vpliva recesije, ki bi bila večja v enem 
sektorju, v primerjavi z drugimi sektorji, ni.  

V regresijski model smo vključili tudi še velikost podjetja, kot drugo neodvisno 
spremenljivko. Izračun je pokazal, da velikost podjetja ne vpliva na stabilnost kupcev 
statistično značilno. Hipoteza 2 (H2) je tako potrjena. 

3.5  Predlogi in priporočila za izboljšanje stanja 

Pri pisanju predlogov in priporočil za izboljšanje stanja v podjetjih smo izhajali iz odgovorov 
oziroma stopenj strinjanja s trditvami v anketnemu vprašalniku, ki kažejo na razvitost učeče 
se organizacije v določenem podjetju. Največ pozornosti smo namenili sestavinam učeče se 
organizacije, ki so največkrat prejeli nizko oceno oziroma stopnjo strinjanja nikakor ne drži 
(1) ali ne drži (2). V podjetjih, ki imajo podpovprečno razvitost modela učeče se organizacije, 
so skoraj vse sestavine učeče se organizacije prejele nizko oceno. Takšnih podjetij je 42.  

V podjetjih z nadpovprečno razvitostjo učeče se organizacije, je večji del sestavin učeče se 
organizacije prejel oceno vsaj  niti drži, niti ne drži (3) ali več. Je pa tudi pri teh podjetjih, 
čeprav v povprečju z višjimi ocenami, nekaj sestavin učeče se organizacije, ki so pogosto 
ocenjene slabše od drugih sestavin. To so predvsem nagrajevanje in možnosti za 
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napredovanje, zaupanje med sodelavci in komunikacija med zaposlenimi. Takšnih podjetij je 
57. 

Kot je iz empiričnega dela naloge vidno, imajo podjetja s podpovprečno razvitostjo učeče se 
organizacije v svoji organizacijski kulturi večji delež kulture hierarhije in manjši delež kulture 
klana in adhoc, kar pomeni, da so zaposleni bolj togi in neodzivni za dogajanje na trgu 
izdelkov in storitev, kjer pridobitne organizacije delujejo. 

Praktične koristi te magistrske naloge so predlogi managerjem za izboljšanje nivoja razvitosti 
učeče se organizacije. Managerjem predlagamo, da začnejo izvajati ukrepe povezane s 
sestavinami učeče se organizacije, pri katerih podjetja, ki so bila vključena v raziskavo kažejo 
premajhno aktivnost. Te sestavine so predvsem vključenost vseh zaposlenih v stalni proces 
učenja, redna izobraževanja in usposabljanja, udeležba na seminarjih, spodbujanje prenosa 
znanja v podjetju, vsakodnevna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije na vseh 
področjih, spodbujanje komunikacije in zaupanja med zaposlenimi, natančna opredeljenost 
procesov dela, motiviranje in napredovanje, vodenje in politika odločanja ter poznavanje 
poslanstva, vizije, smotrov in ciljev.   

3.5.1 Predlogi in priporočila za vključevanje sodelavcev v proces učenja 

Na osnovi označenih odgovorov na petstopenjski Likertovi lestvici, ki kažejo stopnjo 
strinjanja s trditvijo: "Vsi zaposleni so vključeni v stalni proces učenja," iz vprašalnika o učeči 
se organizaciji, zasledimo, da v podjetjih s podpovprečno razvito učečo se organizacijo to v 
glavnem ne drži. To vpliva na slabšo razvitost procesa dela v vseh poslovnih funkcijah, to pa 
na manj primerno verigo vrednosti za odjemalca, kar se vidi v tem, da so določeni izdelki ali 
storitve nekonkurenčne oziroma da za določeno ceno konkurenčna podjetja nudijo izdelek ali 
storitev, ki kupcu nudi večjo korist kot izdelki ali storitve tega podjetja. Organizacijska 
kultura v teh podjetjih vsebuje prevelik delež kulture hierarhije v skupni organizacijski 
kulturi, kjer postopki v preveliki meri določajo delovanje zaposlenih. Takšno delovanje 
prinaša preveč dolgotrajne rutine, premalo pa je novih idej in izboljšav v poslovnem procesu, 
ki bi v dejavnosti podjetja pomagale ohraniti stik s konkurenčnimi podjetji. Učenje in 
inovacije v vseh poslovnih funkcijah so danes ključna strategija za dosego ciljev (predvsem 
donosnosti) v menjalnem sektorju. Organizacijska kultura bi morala to strategijo podpirati, 
zato svetujemo vodilnim managerjem v podjetjih, da začnejo snovati novo vzporedno kulturo 
tako, da odkrivajo med sodelavci tiste, ki so po svojem obnašanju in vrednotah primerni za 
uveljavljanje zasnovane politike (strategije, smotrov in ciljev) podjetja oziroma so voljni in 
zmožni učenja, inovacij, ustvarjanja vrednosti za kupca in dobiček. Inovativna veriga 
vrednosti je izid npr. nove tehnologije izdelave, novih razvojnih rešitev na izdelku ali storitvi, 
nove tržne poti, novih dobaviteljev itd. Kot primerne sodelavce naj ovrednotijo tiste, ki zelo 
močno vrednotijo določeno vrsto dela oziroma odločno želijo delati in biti uspešni na 
določenem področju. Takšni ljudje izražajo močno kulturo, o kateri se managerji lahko 
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prepričajo, če so ti sodelavci že nekaj časa v podjetju oziroma na osnovi delovnih izkušenj iz 
prejšnjih podjetij. Takšni sodelavci so veliko bolj samoiniciativni, raziskovalni, strokovni, 
potrebno jih je manj usmerjati in dajejo boljše izide, ki se jih lahko meri. Takšnim 
posameznikom naj managerji zagotovijo primerno avtonomnost in sredstva, da lahko razvijejo 
svoje sodelovanje v podjetju. Takšno kulturno zavezništvo lahko sčasoma postane tako 
močno, da spodriva staro kulturo podjetja. Tisti sodelavci, ki na nobenem področju dela ne 
podpirajo strategije podjetja, dolgoročno niso primerni za to podjetje. 

3.5.2 Predlogi in priporočila za izobraževanje 

Na osnovi označenih odgovorov na petstopenjski Likertovi lestvici, ki kažejo stopnjo 
strinjanja s trditvijo: "Redno se izobražujem, udeležujem seminarjev, tečajev itd.," iz 
vprašalnika o učeči se organizaciji, zasledimo, da ta trditev v podjetjih s podpovprečno 
razvitostjo učeče se organizacije večinoma ne drži ali drži le deloma. Večinoma ne drži 
predvsem v podjetjih na področju kmetijstva in na področju predelovalnih dejavnosti. 
Dodatno izobraževanje in usposabljanje, kjer zunanji ali notranji strokovnjaki posredujejo 
svoja znanja pridobljena z učenjem ali večletnimi izkušnjami na določenih strokovnih 
področjih pozitivno vpliva na lastno učenje, prenos znanja med zaposlenimi in na učenje 
podjetja.  

Na področju pridobivanja novih znanj bi managementu priporočili večji finančni vložek za 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, kot so študij ob delu, strokovni seminarji in tečaji. 
Predlagamo, da v vseh poslovnih funkcijah izdelajo zemljevide znanja in opravijo kartiranje 
znanja. S tem odkrijemo manjkajoča znanja v posamezni poslovni funkciji, lahko pa tudi 
neodkrite povezave med znanji oziroma znanja, ki so bila do sedaj neizkoriščena. Ko 
ugotovimo na katerem področju oziroma delu verige vrednosti smo izrazito šibki, moramo tu 
investirati v potrebno znanje, ki bo v bodoče ustvarjalo vrednost za kupca in s tem 
povpraševanje po naših izdelkih ali storitvah. Predvsem v predelovalnih dejavnostih 
priporočamo dodatna izobraževanja in usposabljanja na področju računalniške programske 
opreme za konstruiranje in razvoj novih izdelkov ali procesov, kar skrajšuje čas od zamisli do 
prototipa oziroma začetka priprav na npr. serijsko proizvajanje. Velik poudarek bi morali 
nameniti oblikovanju izdelkov z zaposlovanjem svojega oblikovalskega kadra, ki bi začrtal 
oblikovalske smernice ali z angažiranjem oblikovalskih studijev specializiranih za tovrstne 
izdelke. Oblika izdelka, ki zadovoljuje nematerialne interese odjemalcev oziroma povzroča 
estetske užitke, je velikokrat pomemben dejavnik pri odločitvi za nakup proizvoda 
določenega podjetja. Na področju proizvajanja bi se morali udeleževati strokovnih 
seminarjev, ki jih organizirajo dobavitelji opreme v svojih tovarnah ali na specializiranih 
sejmih. Na področju trženja priporočamo znanja s področja kvalitativnih in kvantitativnih 
tržnih raziskav (pridobivanje podatkov, obdelava podatkov, interpretiranje izidov) z namenom 
ugotavljanja tržnih gibanj, vrednot odjemalcev itd.  
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Pri določenih vrstah znanj, kot so tehnična ali komercialna znanja naj zmožni sodelavci, ki so 
že daljši čas v podjetju, to znanje posredujejo na sodelavce z vodenjem od koraka do koraka, 
skozi značilna opravila, z opozarjanjem na napake in priložnosti, s svetovanjem kaj in kako. 
To je sicer zahtevna metoda, vendar mnogokrat edina učinkovita.  

3.5.3 Predlogi in priporočila za spodbujanje in prenos znanja med sodelavci 

Na osnovi označenih odgovorov na petstopenjski Likertovi lestvici, ki kažejo stopnjo 
strinjanja s trditvijo: "V podjetju se spodbuja prenos znanja med zaposlenimi," iz vprašalnika 
o učeči se organizaciji, zasledimo, da ta trditev v podjetjih s podpovprečno razvitostjo učeče 
se organizacije v glavnem ne drži. Pri ustvarjanju novega lastnega znanja, ki predstavlja novo 
temeljno zmožnost običajno sodeluje več sodelavcev. Posameznik je le člen v podjetju, ki kot 
celota ustvarja dodano vrednost za odjemalca. Kot je v prejšnji točki omenjeno, so za podjetje 
primerni sodelavci, ki podpirajo strategijo podjetja in se zavzemajo za cilje podjetja v okviru 
svojega delovnega mesta. Takšen posameznik se bo zavzemal tudi za uspešno delovanje 
podjetja kot celote oziroma bo želel, da uspešno delo na njegovem področju vpliva na skupni 
uspeh. Če npr. prodajni referent opravi raziskavo  prodajnega trga, kakšni izdelki ali storitve 
že obstajajo na trgu, kaj kupci cenijo pri tem, kaj pri tem pogrešajo oziroma bi jim to 
predstavljalo vrednost, pa tega na trgu sedaj ni na voljo, to znanje nima velike vrednosti, če 
tega ne posreduje naprej sodelavcem v drugih sektorjih, npr. raziskavam in razvoju, 
tehnološki pripravi dela, nabavi, proizvodnji, kakovosti. Vsako izmed teh delovnih področij 
lahko z novim znanjem na svojem področju v verigi da svoj prispevek v verigi vrednosti 
oziroma pripomore k večanju dodane vrednosti za odjemalca, za bolj uspešno poslovanje. 

S takšnimi sodelavci bo podjetje vzpodbudilo prenos znanja med sodelavci znotraj posamezne 
službe, sektorja ali podjetja in tako pripomoglo k nastajanju znanja podjetja, ki ostane tudi če 
sodelavec odide iz podjetja. Poleg tega se nove ideje, zamisli oziroma znanje ne samo 
ohranja, ampak tudi dopolnjuje z zamislimi drugih sodelavcev s čimer znanje postaja bolj 
popolno in prinaša večjo dodano vrednost. Podjetja, ki nimajo prenosa znanja, dosegajo tudi 
slabše izide na področju stabilnosti kupcev, saj ti odhajajo k podjetjem, ki so bolj inovativna v 
sestavljanju verige vrednosti. Takšno znanje ni dostopno na trgu.  

Za namen tekočega poslovanja zelo priporočamo redne sestanke med poslovnimi funkcijami 
na katerih naj sodelujejo posamezniki tistih poslovnih funkcij, ki z izmenjavo informacij 
lahko pripomorejo k nastajanju novega znanja organizacije. Pri tem gre za inoviranje v 
majhnih korakih, ki izhaja iz obstoječih ali malo dopolnjenih znanj in terja manj časa, 
sredstev in tveganj. 

Za namen razvojne politike oziroma snovanje novih temeljnih zmožnosti priporočamo timsko 
naravo dela, kjer sodelujejo posamezniki, ki imajo veliko znanja in izkušenj na področju 
poslovne funkcije, kjer delujejo. Takšna struktura organiziranosti podpira strategijo, ki temelji 
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na novemu znanju. Ta struktura naj bo horizontalna, brez hierarhije, kar zelo pripomore k 
sproščenemu in konstruktivnemu odnosu med sodelavci, brez obremenitve, da je nekdo 
nekomu nadrejen. Za predstavitev idej in komunikacijo naj ne bo potreben formalni postopek, 
kar spodbuja sodelavce h kreativnosti. Le tim ima preko svojih članov pokrit celoten spekter 
potrebnih znanj in sposobnosti za ustvarjanje novih temeljnih zmožnosti. Takšni sodelavci naj 
imajo tudi zmožnosti, da znotraj svoje poslovne funkcije celovito razložijo svojim 
sodelavcem za kakšno novo družino izdelkov ali storitev gre, na katere vrednote odjemalca se 
meri ter da v zvezi s tem predlagajo izboljšave na svojem delovnem področju. Če vsak 
oddelek ne deluje skladno z drugimi oddelki za dosego istega cilja oziroma deluje izolirano, je 
izid znanje, ki je samo sebi namen in ga npr. ni mogoče tržiti v obliki izdelka ali storitve na 
trgu, ga ni mogoče proizvesti, ker tehnologija izdelave še ni na ustrezni stopnji, ker ne 
obstajajo za to ustrezni materiali itd. Če nekdo npr. v razvojnem oddelku razvija nekaj, kar 
mu predstavlja osebni konjiček, nima pa to neposredne povezave s potrebami na trgu, je to 
primer neracionalnega trošenja sredstev. 

3.5.4 Predlogi in priporočila za uporabo informacijsko tehnologijo 

Med priporočili bi omenili tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Na osnovi 
označenih odgovorov na petstopenjski Likertovi lestvici iz vprašalnika o učeči se organizaciji 
zasledimo, da trditev: "Vsak dan uporabljam informacijsko tehnologijo," v podjetjih s 
podpovprečno razvitostjo učeče se organizacije največkrat drži le deloma. Informacijsko-
komunikacijska tehnologija ni dovolj razvita in se tudi premalo uporablja. Podjetja naj se 
zavedajo, da je informacija znanje, zaradi katere lahko sprejmemo boljšo poslovno odločitev. 
Priporočili bi večja vlaganja v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, saj v določenih 
podpovprečno razvitih učečih se organizacijah, ki poslujejo na globalnem trgu ta ne zadošča 
za uspešno poslovanje. S hitrejšim razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije se 
podjetja hitreje odzivajo na spremembe, težave in priložnosti. Predvsem naj se podjetja 
osredotočijo na različne sisteme za podporo odločanju npr. interaktivna programska oprema, 
sestavljena z več modulov, za celoviti nadzor, za podporo skupinskemu odločanju in 
obvladovanju poslovanja podjetja, s katerim oddelek kontrolinga oziroma poslovodnega 
računovodstva nadzira gibanje vseh pomembnih kazalnikov glede na načrtovano. Za podporo 
internemu komuniciranju oziroma prenosu novih idej in znanja v podjetju naj podjetja 
uporabljajo intranet in elektronsko klepetalnico. Izziv pri razvoju novih informacijsko-
komunikacijskih razrešitev vidimo tudi v povezovanju informacijsko-komunikacijskega 
sistema podjetja z informacijsko-komunikacijskimi sistemi strateških kupcev in dobaviteljev z 
namenom izboljšanja učinkovitosti poslovnih procesov.  

Npr. podjetje (dobavitelj), ki izdeluje hidravlična olja, ki se vgrajujejo v stroje, lahko s 
podjetjem (kupcem), ki ima veliko takšnih strojev in je velik porabnik tovrstnega olja, 
vzpostavi s sistemom elektronskih tipal, elektronskega krmilnika, programske opreme 
avtomatiziran nadzor nad iztrošenostjo olja ali uhajanjem olja v vsakem posameznem stroju in 
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odjemalcu sam predlaga nakup in zamenjavo ali dodajanje olja na določenem stroju. Takšen 
sistem zagotovo pomeni konkurenčno prednost, še posebej, če je podjetje pionir na takšnem 
področju. S tem bi podjetje utrdilo vezi z obstoječimi kupci in začelo privabljati druge. 

Z namenom racionalizacije poslovanja v maloprodaji trgovskih podjetij, bi bilo mogoče 
vzpostaviti informacijsko-komunikacijski sistem za spremljanje zalog izdelkov po 
posameznih maloprodajnih enotah in tako iz enega centra nadzirati in odpremljati izdelke v 
posamezne enote, kar bi omogočilo, da se s tem ukvarja manj zaposlenih. 

Da bi se izognili pogostim službenim potovanjem, kljub temu pa ohranili osebni stik s 
kontaktnimi osebami kupca ali dobavitelja, priporočamo uporabo videokonferenc, ki pa naj 
bodo pred začetkom dobro načrtovane za dosego načrtovanih ciljev sestanka.  

Največje sodobno sestavljeno omrežje je internet. Večje ko je število članov, ki omrežje 
uporabljajo, večje uporabne vrednosti se ustvarjajo. Tu prihaja v ospredje neposredno trženje 
ena-na-ena, ki temelji na individualiziranih množičnih komunikacijah. Gre za pristop 
množičnega prilagajanja kupcu. Internetno omrežje podjetjem omogoča povezavo dveh 
osnovnih strategij, za kateri je doslej veljalo, da se izključujeta: cenovno vodstvo zaradi 
specializacije in kupcu prilagojeno diferenciacijo zaradi prožno izoblikovanih ponudb. 
Podjetja naj za svoje kupce vzpostavijo internetni portal, kjer kupci lahko naročajo izdelke ali 
storitve prilagojene njihovemu osebnemu okusu po sistemu "iz domačega naslanjača mimo 
vrste". S tem se izločijo posredniki ter nepotrebna potovanja do maloprodajnih enot, kar je za 
kupca udobnejše in cenejše. 

3.5.5 Predlogi in priporočila za dobro komuniciranje med sodelavci 

Namen komuniciranja je predvsem sporočanje, informiranje, vplivanje, vodenje in skupno 
snovanje novih znanj. Na osnovi označenih odgovorov na petstopenjski Likertovi lestvici iz 
vprašalnika o učeči se organizaciji zasledimo, da gre v podjetjih s podpovprečno razvitostjo 
učeče se organizacije za več motenj v komuniciranju kot v nadpovprečno razvitih podjetjih. 
Razlogi za motnje med pošiljateljom in prejemnikom informacije so predvsem, da prejemnik 
nima interesa za določeno informacijo, da prejemnik razume sporočilo, tako kot ustreza 
njegovim interesom, da ima ima prejemnik mogoče preveč sporočil, da bi vse ustrezno 
obdelal, da mogoče prejemnik zaznava spopročila, ki so zanj pomembnejša. Prejemnika lahko 
tudi pretirano prevzame odnos (spoštovanje, strah, prezir), ki ga ima do pošiljatelja, da ob tem 
sploh ne dojema, kaj mu pošiljatelj sporoča. To v podjetjih zavira komunikacijo in vplivanje 
na sodelavce, da bi ustvarjali dodano vrednost in nova znanja za podjetje, ki so še posebej 
pomembna v menjalnem sektorju. Komunikacijo zavira tudi pomanjkanje zaupanja, ki 
nastane na osnovi preteklih izkušenj ali zaradi osebnih razlogov. 
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Managerjem bi priporočali, da v podjetju oblikujejo delovne skupine, ki so sestavljene iz 
sodelavcev med katerimi obstaja dovolj veliko zaupanje, kjer sodelavci občutijo pripadnost in 
sproščajo svoj potencial. V pomoč temu je tudi organizacija neformalnih srečanj, kot so 
pikniki, izleti pa tudi strokovne ekskurzije, kjer se sodelavci družijo po strokovni in po 
prijateljski plati. Na osnovi neformalnih sproščenih pogovorov med sodelavci se spletajo 
prijateljske vezi in veča medsebojno zaupanje. Čeprav imamo v skupini posameznika, 
katerega interesi so v skladu z interesi podjetja, vendar ne najde zaupanja in dobrega počutja, 
ta skupina zaduši njegovo kreativnost, zato se ta odmakne in njegova produktivnost pade. 
Zato naj bodo managerji zelo pozorni, da ne oblikujejo skupin, kjer prevladuje eden ali nekaj 
posameznikov nad drugimi člani skupine. 

V sami komunikaciji, ki temelji na govoru, priporočamo managerjem, da njihov govor temelji 
na zbranih podatkih in dejstvih. Managerji naj ne izkrivljajo dejstev, saj s tem izgubljajo 
zaupanje. Informacije naj bodo jasne, točne in strokovno neoporečne. Razgovori naj bodo 
naravnani na sodelovanje udeležencev, managerji pa naj se izogibajo samovšečnim 
monologom, kjer ne dovolijo drugim, da povedo svoje mnenje. Sogovornika naj se v 
razgovoru pusti, da pove svoje misli do konca, posluša naj se ga pozorno in naj se mu pokaže, 
da nas njegovo mnenje zanima. V razpravi naj managerji ostanejo mirni, prijazno naj 
vprašujejo, zbirajo informacije, da si sami ustvarijo stališče o določeni zadevi. 

V pisni komunikaciji naj se uporablja elektronske naprave, kot kanal za komunikacijo, z 
namenom hitrega ustvarjanja sporočil in prenosa do prejemnika. Pomembni dokumenti naj 
imajo varnostne kopije. Jezik komunikacije naj bo knjižni, brez slovničnih in pravopisnih 
napak. Pisno sporočilo nazorno pokaže našo kulturo komuniciranja, kar vpliva tudi na odnos 
prejemnika do pošiljatelja. 

3.5.6 Predlogi in priporočila za natančno opredelitev procesov dela 

V skladu z izidi raziskave na vzorcu podjetij iz menjalnega sektorja, naj bi v podjetjih z 
nadpovprečno razvitostjo učeče se organizacije v strukturi organizacijske kulture prevladovali 
kultura klana in adhoc kultura. Kljub potrebnim pogostim kakovostnim spremembam oziroma 
izboljšavam v poslovnem procesu, ki se kažejo v večji kreativnosti in produktivnosti v 
razvoju, tehnologiji, proizvajanju, novim načinom trženja in v končni fazi večji vrednosti za 
odjemalca, je potrebno procese dela natančno določiti in dokumentirati pred in po spremembi. 

Managerji naj v poslovnih funkcijah, kjer delajo, poskrbijo da so procesi dela ustrezno 
dokumentirani (npr. v obliki organizacijskih predpisov, poslovnikov, tehnoloških postopkov, 
kontrolnih postopkov, raznih kosovnic materiala ipd.) ter da so zaposleni, povezani z 
določenim procesom, s temi dokumenti seznanjeni, da vedo, kako določen proces poteka, 
kateri so postopki, kako se postopke izvede, da dosežemo določen cilj. Pri seznanjanju 
sodelavcev naj bodo še posebej pozorni na nove sodelavce, kjer naj jih opozorijo na 
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morebitna področja v procesu, kjer so težave pogoste in ki lahko povzročijo večjo 
gospodarsko škodo. Dokumenti, ki se nanašajo na proces dela naj bodo primerno hranjeni in 
vedno dostopni sodelavcem. Z natančno določitvijo procesov dela podjetje dosega večjo 
konstantnost sodelovanja v ponavljajočih se procesih v smislu kakovosti in produktivnosti. 
Urejeni in natančno določeni postopki dela v posameznih delovnih procesih vzbujajo tudi v 
očeh odjemalca večje zaupanje, da bo dobavitelj dobavil izdelek oziroma opravil storitev v 
dogovorjeni količini, kakovosti, dobavnemu roku, kraju in ceni. 

Podjetja, ki poslujejo mednarodno, naj uredijo svoje delovne procese v skladu s kakšnim od 
mednarodnih standardov, ki natančno podajajo zahteve, kako naj bodo procesi urejeni, da bi 
zagotovili dogovorjeno kakovost v razvoju, proizvajanju, vgradnji in servisiranju. 
Priporočamo, da sistem kakovosti oziroma postopke v delovnih procesih uredijo v skladu s 
standardom ISO 9001, ki je mednarodno priznan in uveljavljen. Podjetja, ki delujejo v 
dejavnostih, kjer so zahteve odjemalcev glede kakovosti še višje, npr. v avtomobilski ali 
letalski industriji, kjer določeni izdelki ali storitve predstavljajo varnostne elemente in bi 
neustrezna kakovost izdelkov ali storitev resno ogrozila varnost človeških življenj in 
premoženja, naj sistem kakovosti uredijo po kakšnem izmed mednarodnih standardov, ki 
podaja še ostrejše zahteve, kako naj bodo procesi urejeni, npr. standard kakovosti VDA6 v 
Nemčiji, QS9000 v ZDA, EAQF v Franciji in AVSQ v Italiji.  

V živilski industriji so podjetja standard ISO 9001 nadgradila s standardom HACCP z 
namenom zagotavljanja večje varnosti in kakovosti živil v proizvajanju in distribuciji. 
Podjetje naj s temi standardi zagotovi, da se procesi v razvoju, nabavi, proizvajanju, vgradnji 
in servisiranju izvajajo v obladovanih pogojih. Obvladovanje pogojev naj obsega:  
- dokumentirane postopke, ki določajo način razvoja, nabave, proizvajanja, vgradnje in 

servisiranja povsod tam, kjer bi lahko odsotnost takih postopkov slabo vplivala na 
kakovost izdelkov ali storitev; 

- uporabo ustrezne opreme za razvoj, nabavo, proizvajanje, vgradnjo in servisiranje ter 
ustrezno delovno okolje; 

- skladnost z referenčnimi standardi/predpisi, plani kakovosti in/ali dokumentiranimi 
postopki; 

- spremljanje in obvladovanje ustreznih parametrov procesa in značilnosti izdelka ali 
storitve; 

- odobritev procesov in opreme, kjer je to primerno; 
- kriterije za izdelavo, ki morajo biti dogovorjeni na najbolj jasen način (npr. s standardom 

kakovosti odjemalca, z mednarodnim standardom (npr. DIN), z risbo, z reprezentativnim 
vzorcem); 

- ustrezno vzdrževanje opreme, da se zagotovi stalna sposobnost procesa. 

S sistemom kakovosti v skladu z enim od mednarodno uveljavljenih standardov bodo podjetja 
bolj kredibilen partner, v pomoč pa jim bo tudi pri vzpostavljanju poslovnega odnosa z 
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novimi odjemalci, s katerimi do sedaj niso sodelovali. Če ima npr. izdelovalno podjetje 
natančno urejene tehnološke postopke, kosovnice materiala in kontrolne postopke v 
proizvajanju ter zaposleni v skladu z njimi opravljajo delo, je verjetnost, da bo dobavitelj 
izpolnil zahteve odjemalca, večja, kot s slabo urejenostjo sistema kakovosti. Dobavitelj s 
takšno urejenostjo bolj realno načrtuje kakovost, proizvodne zmogljivosti, porabo materiala, 
čas izdelave, stroške in rok dobave. 

Urejenost procesov v podjetju naj bo naravnana tako, da bo omogočala doseganje 
kratkoročnih in srednjeročnih ciljev ter smotrov podjetja oziroma približevanje začrtani viziji. 
Zaposleni v podjetjih naj v skladu s spremembami na trgu podajajo predloge za izboljšanje 
urejenosti procesov, izdelkov ali storitev oziroma sistema kakovosti. 

Kot potrjuje kvantitativna raziskava v tej magistrski nalogi, je tudi za to potrebno pravo 
razmerje med kulturo klana in adhoc kulturo, za kateri so značilne fleksibilnost, inovacije in 
usmerjenost na odjemalca na eni strani in kulturo hierarhije in trga, za kateri sta značilni 
stabilnost in obvladovanje na drugi strani.  Zato naj managerji na posamezno delovno mesto 
zaposlujejo ljudi, ki so skozi daljši čas jasno pokazali, da imajo primerne osebnostne lastnosti 
za določeno delo v določeni poslovni funkciji. 

3.5.7 Predlogi in priporočila za motiviranje in napredovanje sodelavcev 

Na osnovi označenih odgovorov na petstopenjski Likertovi lestvici, ki kažejo stopnjo 
strinjanja s trditvijo: "Sem motiviran in imam možnosti za napredovanje," iz vprašalnika o 
učeči se organizaciji, zasledimo, da imajo v podjetjih s podpovprečno razvito učečo se 
organizacijo neučinkovit sistem nagrajevanja oziroma sistem, ki dobro delo običajno ne 
nagradi in za nedelo ne odvzame nobene ugodnosti, ki so jo zaposleni že deležni. Na takšno 
delovanje vpliva nekaj dejavnikov. Manager, ki ni lastnik, se mogoče boji priznati dosežke 
zaposlenim, saj vidi v njih tekmece za položaj v podjetju, ki ga sam zaseda. Včasih gre za 
zavist do sodelavcev, ki bi bili deležni materialne koristi zaradi dosežkov, včasih pa preprosto 
za empatijo, za predsodke. To zavira uresničevanje materialnih in nematerialnih interesov 
zaposlenih ter zavzemanje zaposlenih za interese podjetja. 

Vršni managerji naj se o nagrajevanju in napredovanju jasno in odprto pogovorijo z srednjimi 
managerji (kot so vodje sektorjev, oddelkov) o svojih podrejenih, iz meseca v mesec naj 
pregledajo izpolnjevanje načrtovanih ciljev, kdo je bil bolj zaslužen za dosežene izide, kdo 
manj, kako so bila razdeljena sredstva za osebno učinkovitost po mesecih. Vršni managerji 
naj si vzamejo tudi čas za razgovor s samostojnimi strokovnjaki in drugimi, ki niso na 
vodstvenem položaju v sektorju ali oddelku. S temi informacijami si vršni managerji orišejo 
bolj popolno sliko, kako srednji management izvaja spodbujanje svojih podrejenih za delo, ali 
je učinkovit in pravičen ali ne. Če zaposleni občuti pravičnost pri nagrajevanju, se ne počuti 
prevaran in izigran ampak ima občutek, da ga podjetje ceni in potrebuje, ve da se tudi podjetje 
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zavzema za njegove interese, kar ga vzpodbuja pri ustvarjalnosti in zavzemanju za podjetje. Z 
namenom materialnega motiviranja, ki povečuje pripadnost podjetju, naj podjetja zaposlene 
nagradijo z delniškimi opcijami ali deležem v lastnišvu podjetja. 

V skladu s tem naj managerji uporabijo nematerialne notranje spodbude za zadovoljitev 
potreb po samouresničevanju kot so dajanje večjih pooblastil zaposlenim, večja svoboda pri 
njihovem delovanju, pri uresničitvi zamisli ipd. Potrebe po uglednosti in statusu naj 
zaposlenim zadovoljijo z boljšo opremo delovnega mesta, rezerviranim parkirnim mestom za 
njih, z večjo svobodo v sistemom delovnem času, boljšim informacijsko-komunikacijskim 
ipd.  

Na področju napredovanja zaposlenih naj podjetja začnejo načrtovati kariere zaposlenih. 
Potreben je jasen pogovor z zaposlenimi o njihovih načrtih v poklicnem in zasebnem 
življenju. Pravo ravnovesje med obemi področji in uspeh na obeh področjih sta podlaga za 
osebno srečo. Zaposleni naj izrazijo na katerem področju želijo napredovati, na kakšnem 
položaju želijo delati čez nekaj let in v katerem organizacijskem okolju. Poudarijo naj svoje 
materialne in nematerialne interese, ki jih želijo uresničiti pri tem, podjetje pa naj izrazi svoje 
interese.  

Takšen vzajemni razvoj zaposlenih običajno daje boljše izide, kot pa če je fluktuacija 
zaposlenih visoka, zato naj se podjetje izogiba zaposlovanju ljudi, ki dolgoročno ne želijo 
sodelovati v podjetju oziroma le kratkoročno razrešujejo svoj materialni položaj, ker nimajo 
na voljo druge zaposlitve. 

3.5.8 Predlogi in priporočila za decentralizacijo politike odločanja 

Učeča se organizacija potrebuje zaposlene, ki so voljni in zmožni. Vodenje sodelavcev je 
tesno povezano z motiviranjem, komuniciranjem in ravnanje z njihovimi zmožnostmi. 
Zaposlene, ki so zavzeti za svoje interese oziroma bi radi dobro zaslužili in napredovali ter 
sledijo strategiji podjetja naj managerji dodatno motivirajo in skrbijo za njihov strokovni 
razvoj. Takšni posamezniki so sposobni prepoznavati in razreševati težave samostojno, kar 
prispeva k večji dodani vrednosti podjetja, zato naj se jih postopoma opolnomoči, kar bo 
dodatno zadovoljilo njihovo potrebo po samouresničevanju. 

3.5.9 Predlogi in priporočila za boljše razumevanje poslanstva in vizije 

Management podjetij naj zaposlenim jasno sporoči na katerih področjih, v kateri dejavnosti 
vidijo svoje poslanstvo, na katerih proizvodnih programih načrtujejo nadaljni razvoj novih 
temeljnih zmožnosti (razvojna politika) ter vizijo podjetja oziroma na kakšnem tržnem 
položaju bi želeli videti podjetje dolgoročno. Zaposlenim naj se predstavijo kratkoročni in 
srednjeročni cilji poslovanja. Ti naj bodo razumljivi, merljivi, dosegljivi, spodbudni in 
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skladni. Dosežene izide poslovanja naj se primerja s planiranimi izidi in objavi na oglasnih 
deskah in intranetu, da se zaposleni z njimi seznanijo. Prikaže naj se posebej izide 
posameznih oddelkov in izpostavi dosežke najboljših posameznikov. Doseganje dobrih izidov 
je za zaposlene dodatna motivacija oziroma zelo učinkovita nedenarna vzpodbuda. Obenem 
pa management pokaže, da je vreden zaupanja, da ve kaj dela, da zna voditi, da je odločen, da 
se dosega planirane izide in da ima vizijo. 

Zaposleni, poleg nagrajevanja, sprotnih dosežkov in vzdušja v organizaciji, vidijo tudi 
uresničitev srednjeročnih interesov kot so socialna varnost, delovni pogoji, možnost osebnega 
razvoja, dolgoročno pa zaposlitev, ki je v skladu z njihovimi vrednotami. 
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4 SKLEP 

Namen tega poglavja je na strnjen način prikazati bistvene teoretične ugotovitve s področja 
učeče se organizacije, organizacijske kulture in njunega medsebojnega vpliva ter bistvene 
empirične ugotovitve, s katerimi smo poskušali potrditi oziroma ovreči hipoteze, oblikovane 
na osnovi teoretičnih ugotovitev z omenjenih področij. Poleg strnjenega povzetka celotne 
raziskave je v nadaljevanju prikazano še na čem temelji prispevek magistrske naloge k 
znanosti, kakšna so priporočila raziskovalcem za nadalnja raziskovanja na teh področjih ter 
katere so predvidene predpostavke in omejitve, ki jih je v magistrski nalogi potrebno 
upoštevati. 

4.1 Povzetek celotne raziskave 

Z udejanjanjem učeče se organizacije želi vedno več podjetij iz različnih področij dejavnosti 
izboljšati svoj položaj na trgu, saj jih v to sili vse ostrejša konkurenca. Pri tem veliko podjetij 
naleti na veliko težav. Nekaterim podjetjem udejanjanje učeče se organizacije ne uspeva 
najbolje. Velikokrat se izkaže, da je glavni vzrok za to neustrezna organizacijska kultura, kar 
so do sedaj potrdile že nekatere empirične raziskave. V magistrski nalogi smo tako najprej 
poizkušali predstaviti, kaj je bistvo udejanjanja učeče se organizacije in kakšen pomen ima pri 
tem organizacijska kultura. Teoretične predpostavke o pomenu organizacijske kulture za 
udejanjanje učeče se organizacije smo nato preverili z empirično raziskavo. 

Organizacijska kultura vpliva na spoštovanje nekaterih temeljnih načel, ki so bistvena za 
udejanjanje učeče se organizacije. Ta temeljna načela so predvsem osredotočenost na 
odjemalca, nenehno učenje vseh zaposlenih, timsko delo, participativno vodenje in 
vključevanje vseh zaposlenih v proces odločanja ter proces stalnih izboljšav na vseh nivojih 
organiziranosti podjetja. Takšna načela naj bi sprejela velika večina zaposlenih. Zaradi tega je 
bilo potrebno v nadaljevanju magistrske naloge spoznati način nastajanja organizacijske 
kulture, njene značilnosti in sestavine. Organizacijsko kulturo se pogosto opredeljuje s 
pomočjo njenih namišljenih plasti, iz katerih je sestavljena. Med temi je najhitreje zaznana 
zunanja plast. Ta obsega vse vidne sestavine organizacijske kulture, kot so npr. pravila 
oblačenja zaposlenih ter ureditev prostorov. Ta sestavina nima odločilnega pomena na samo 
udejanjanje učeče se organizacije. Mnogo večji pomen imajo notranje plasti. V teh so skrite 
vrednote, norme in temeljna prepričanja, ki jih je v kratkem času težko spremeniti. 
Organizacijska kultura je s svojimi značilnostmi lahko za neko podjetje zelo dragocen kapital 
in kot taka temeljna zmožnost za konkurenčnost tega podjetja. Njenih značilnosti namreč ni 
možno kar preprosto prenesti na drugo podjetje. Pomembno pa je, da po svojih značilnostih 
res ustreza podjetju, predvsem pa dejavnosti in družbenemu okolju, kjer podjetje deluje. 
Struktura organizacijske kulture (razmerje med deleži posameznih vrst kultur v skupni 
organizacijski kulturi), ki je lahko podlaga za uspešno poslovanje npr. v organizaciji 
nemenjalnega sektorja, deluje v organizaciji menjalnega sektorja (podjetju) lahko zaviralno. 
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Prav zaradi svojega pomembnega vpliva je organizacijska kultura tako zelo zanimiva za 
preučevanje. V ta namen je bilo izoblikovanih mnogo modelov organizacijske kulture, ki to 
preučevanje olajšajo. Med najbolj znanimi je model nasprotujočih si silnic, ki smo ga 
uporabili tudi v empiričnem delu. Model na podlagi dveh bipolarnih dimenzij "fleksibilnost in 
preudarnost - stabilnost in nadzor" ter "notranje osredotočenje in integracija - zunanje 
osredotočenje in diferenciacija" opredeljuje štiri vrste organizacijske kulture: klan, adhoc, trg 
in hierarhijo. 

Prevladujoča organizacijska kultura vpliva na dinamiko in uspeh udejanjanja učeče se 
organizacije. Hkrati pa se z uvajanjem načel učeče se organizacije spreminja organizacijska 
kultura v podjetju. Delovanje organizacijske kulture in udejanjanje učeče se organizacije je 
vzajemno. Izidi mnogih empiričnih raziskav kažejo na to, da so organizacijske kulture s 
poudarjeno fleksibilno dimenzijo bolj primerne za uvajanje sprememb v podjetju. Vpliv 
organizacijske kulture na udejanjanje učeče se organizacije je tako neposreden, kot tudi 
posreden preko spreminjanja strukture organiziranosti. S tem ta vedno bolj pridobiva 
značilnosti organske strukture organiziranosti, ki je v primerjavi z mehanistično strukturo bolj 
primerna za uvajanje novih sprememb, kakršne se dogajajo tudi ob uvajanju načel učeče se 
organizacije. Vrsti organizacijske kulture, ki imata poudarjeno dimenzijo "fleksibilnost in 
preudarnost - stabilnost in nadzor" v smeri fleksibilnosti, sta kultura klana in adhoc kultura. 

Z empirično raziskavo v tretjem poglavju magistrske naloge smo skušali potrditi oziroma 
ovreči veljavnost obeh temeljnih hipotez: 
- Hipoteza 1: prevladujoči tip organizacijske kulture v organizaciji statistično značilno 

vpliva na nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O, 
- Hipoteza 2: nivo razvitosti modela učeče se organizacije FUTURE-O statistično značilno 

vpliva na uspešnost poslovanja, ki ga merimo s stabilnostjo kupcev. 

Za zaključek v naslednjih točkah povzemamo izide empiričnega dela magistrske naloge: 
1. Podjetja, ki imajo v svoji organizacijski kulturi prevladujočo vrsto kulture klana ali adhoc 

kulture, dosegajo v povprečju višjo razvitost učeče se organizacije, kot podjetja s 
prevladujočo kulturo trga ali hierarhije. V raziskavi se je kot najprimernejša za 
udejanjanje učeče se organizacije oziroma njenih načel izkazala kultura klana. Z še 
nekoliko višjo razvitostjo učeče se organizacije je povezana adhoc kultura, vendar je 
takšnih podjetij le 8 od skupno 99. Na tretjem mestu po razvitosti učeče se organizacije 
so podjetja s prevladujočo kulturo trga. Na podlagi empirične analize se je kot najmanj 
primerna organizacijska kultura za udejanjanje učeče se organizacije izkazala kultura 
hierarhije. 

2. Povezava med deležem kulture klana v skupni organizacijski kulturi in razvitostjo učeče 
se organizacije je pozitivna in šibka. To pomeni, da se z višanjem deleža vrste kulture 
klana v celotni organizacijski kulturi zvišuje v povprečju tudi razvitost učeče se 
organizacije.  Pozitivna povezava obstaja tudi med razvitostjo učeče se organizacije in 
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adhoc kulturo. Nasprotno pa je povezava med kulturo trga ter kulturo hierarhije na eni ter 
razvitostjo učeče se organizacije na drugi strani negativna, kar pomeni, da se z višanjem 
deležev kulture trga ali kulture hierarhije v skupni organizacijski kulturi znižuje v 
povprečju razvitost učeče se organizacije. Vse štiri povezave so šibke, sodeč po oceni 
korelacijskih koeficientov. 

3. Strukturi organizacijske kulture podjetij z različno razvitostjo učeče se organizacije se 
medsebojno razlikujeta. Struktura organizacijske kulture podjetij s podpovprečno 
razvitostjo učeče se organizacije ima zelo močno zastopan delež kulture hierarhije. 
Relativno močno je pri teh podjetjih izražen tudi tip kulture trga, medtem ko sta deleža 
kulture klana in adhoc majhna. Struktura organizacijske kulture podjetij z nadpovprečno 
razvitostjo učeče se organizacije izkazuje mnogo večjo medsebojno izenačenost štirih 
vrst organizacijske kulture. Po večjem deležu v skupni organizacijski kulturi nekoliko 
izstopa le kultura klana. 

4. V sklopu značilnosti organizacijske kulture "osnovne značilnosti" imata obe skupini 
podjetij najmočneje zastopano kulturo trga v skupni organizacijski kulturi te značilnosti, 
kar pomeni, da je osnovna značilnost vseh podjetij močna usmerjenost v izide. V sklopu 
značilnosti "vodenje v organizaciji" imajo podjetja s podpovprečno razvitostjo učeče se 
organizacije ponovno najmočneje zastopano kulturo trga, kar predstavlja agresivno in na 
izide osredotočeno vodenje. Podjetja z nadpovprečno razvitostjo učeče se organizacije 
imajo v tem sklopu značilnosti najmočneje zastopano kulturo hierarhije, kar pomeni 
vodenje z veliko koordiniranja in organiziranja. V sklopu značilnosti "organizacijsko 
lepilo" daje podjetjem s podpovprečno razvitostjo učeče se organizacije najmočnejši 
pečat kultura hierarhije, kar pomeni, da so ljudje v podjetju medsebojno najbolj povezani 
na podlagi spoštovanja formalnih postopkov in predpisanih pravil. Na drugi strani so 
zaposleni v podjetjih z nadpovprečno razvitostjo učeče se organizacije medsebojno 
povezani predvsem na podlagi lojalnosti in medsebojnega zaupanja, kar je značilnost 
kulture klana. V sklopu značilnosti "strateški poudarek" imajo podjetja s podpovprečno 
razvitostjo učeče se organizacije najmočneje zastopano kulturo hierarhije, kar predstavlja 
strateško poudarjanje pomena učinkovitosti in tekočega delovanja procesov. Na drugi 
strani imajo podjetja z nadpovprečno razvitostjo učeče se organizacije v tem sklopu 
značilnosti vse štiri vrste kulture približno enakovredno zastopane. To pomeni, da takšna 
podjetja uravnoteženo upoštevajo vse dejavnike pri oblikovanju svoje strategije. 

5. Poveza med razvitostjo učeče se organizacije v podjetju in stabilnostjo kupcev je 
pozitivna in šibka. To pomeni, da se z višanjem razvitosti učeče se organizacije stabilnost 
kupcev v povprečju zvišuje. Korelacijski koeficient znaša 0,511. Statistična stroka 
opredeljuje linearno odvisnost odvisne spremenljivke od neodvisne spremenljivke, kjer je 
korelacijski koeficient manjši od 0,6, kot šibko, zato je tudi ta povezava šibka. 

Zgoraj povzeti izidi empiričnega dela magistrske naloge kažejo v prid potrditve obeh 
temeljnih hipotez magistrske naloge. V skladu s prvo temeljno hipotezo je razvitost učeče se 
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organizacije zares odvisna od ustrezne organizacijske kulture v podjetju. Tako bo podjetje, 
katerega organizacijska kultura vsebuje dovolj sestavin fleksibilnosti, hitreje in z manj napora 
ter stroškov uvedla načela učeče se organizacije v svojo poslovno prakso. 

V skladu z drugo temeljno hipotezo, je uspešnost poslovanja, ki ga merimo s stabilnostjo 
kupcev, odvisna od nivoja razvitosti učeče se organizacije v podjetju. Podjetja z več znanja 
izvaja storitve ali izdeluje izdelke, ki za kupca predstavljajo boljšo zadovoljitev njihovih 
potreb oziroma večjo vrednost od konkurenčnih nadomestkov. Zato lahko pričakujemo, da 
bodo obstoječi kupci pri takšnemu podjetju kupovali v enakem ali večjem obsegu kot prejšnja 
obdobja in ne bodo uhajali h konkurenčnim podjetjem. 

4.2 Prispevek k znanosti 

Prispevek magistrske naloge k znanosti temelji na teoretičnih in empiričnih ugotovitvah. 
Teoretične koristi magistrske naloge so združitev znanj o organizacijski kulturi, učeči se 
organizaciji ter o vplivu organizacijske kulture na učečo se organizacijo. Teoretična znanja 
smo pridobili z analizo tuje in domače strokovne literature ter internetnih virov z omenjenih 
področij. Praktični prispevek magistrske naloge so empirične ugotovitve, ki so v pomoč 
managerjem, politikom in drugim raziskovalcem pri njihovem snovanju strategij organizacij. 
Empirične ugotovitve smo pridobili potem, ko smo na reprezentativnem vzorcu podjetij iz 
menjalnega sektorju, registriranih v Republiki Sloveniji, preverili razvitost posameznih 
sestavin učeče se organizacije, ki jih predvideva model FUTURE-O. S tem smo ugotovili nivo 
razvitosti učeče se organizacije v posameznem podjetju iz vzorca. Istočasno smo preverili in 
podali izsledke o tem, kakšna je organizacijska kultura, po standardu Camerona in Quinna, v 
slovenskih podjetjih iz menjalnega sektorja. Čeprav so raziskave organizacijske kulture na 
vzorcu slovenskih podjetij pred tem že bile opravljene, pa je prispevek k znanosti v tem, da 
smo istočasno na istih podjetjih tudi preverili nivo razvitosti učeče se organizacije, s čimer 
želimo prikazati, kako organizacijska kultura vpliva na nivo učeče se organizacije ter 
dokazati, da je ta vpliv statistično značilen. Dodaten prispevek k znanosti je, da smo na enak 
način prikazali in dokazali vpliv nivoja razvitosti učeče se organizacije na stabilnost kupcev. 

Model FUTURE-O temelji na sestavinah, ki predstavljajo kritične prehode v smislu že 
implementiranih sprememb na poti k učeči se organizaciji. Omenjeni model v vsaki fazi 
odločevalcem in uresničevalcem nalaga standarde in aktivnosti za presojanje (Dimovski et al. 
2005, 122-125). Aktivna preobrazba k učeči se organizaciji zahteva znotraj posameznih 
sestavin modela določene aktivnosti ter znanja in tehnike predvsem srednjih in vrhnjih 
managerjev.  
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4.3 Predvidene predpostavke in omejitve 

Pri načrtovanju raziskave smo upoštevali naslednje predpostavke: 
- predpostavljamo, da bomo uspeli priti do ustreznih virov s področja raziskave, 
- zelo malo je celovitih raziskav te problematike v Republiki Sloveniji, 
- ugotovitve tujih raziskav zaradi različnosti kulturnega okolja ne moremo nekritično 

prenašati v slovensko poslovno okolje, 
- organizacijska kultura neposredno ne vpliva na uspešnost poslovanja, ampak le na 

razvitost elementov modela učeče se organizacije FUTURE-O, 
- v menjalni sektor spadajo pridobitne organizacije oziroma podjetja, ki svoje izdelke ali 

storitve tržijo na prostem trgu, na kateremu se odjemalci prostovoljno odločajo za nakup. 

Pri načrtovanju raziskave smo upoštevali naslednje omejitve: 
- v raziskavo bodo vključene organizacije iz menjalnega sektorja, zato rezultatov raziskave 

ter predlogov in priporočil managerjem za izboljšanje nivoja razvitosti učeče se 
organizacije ne bomo mogli posploševati na organizacije izven tega sektorja, 

- merjenje obeh pojavov, organizacijske kulture in nivoja razvitosti modela učeče se 
organizacije FUTURE-O, bo temeljilo na podlagi subjektivnega mnenja anketiranih, 

- v raziskavi bomo upoštevali pravočasno prispele anketne vprašalnike in bomo 
predpostavili, da bodo pridobljeni odgovori anketirancev verodostojni in bodo odražali 
pravo stanje, 

- omejitev predstavlja nepripravljenost za sodelovanje v izbranih organizacijah, 
- merilo uspeha (stabilnost kupcev) ne izloča vpliva večje recesije ali konjunkture v nekem 

sektorju glede na drugi sektor, 
- za oceno organizacijske kulture smo v anketnemu vprašalniku uporabili le štiri sklope 

trditev po modelu Nasprotujočih si silnic, namesto šestih. 

4.4 Priporočila za nadaljnja raziskovanja 

Ob izvajanju raziskave so se pokazale tudi določene nove priložnosti za nadaljnja 
raziskovanja. Mogoče bi v prihodnje kazalo tovrstno raziskavo opraviti med podjetji 
menjalnega sektorja, ki po podatkih, ki so javno dostopni, spadajo npr. med 25 % 
najuspešnejših podjetij po stabilnosti kupcev, s tem pa tudi po razvitosti modela učeče se 
organizacije, kar smo dokazali s potrditvijo druge temeljne hipoteze. Na tak način bi lahko še 
natančneje določili strukturo oziroma podrobnosti v skupni organizacijski kulturi, ki vplivajo 
na razvitost modela učeče se organizacije oziroma ločijo dobre od najboljših. Tako bi lahko 
najuspešnejša podjetja po stabilnosti kupcev razvrstili po dejavnostih podjetij, po velikosti 
glede števila zaposlenih in tako natančneje določili ustrezno strukturo organizacijske kulture 
za posamezno podjetje. Tako bi lahko izpisali strukture organizacijskih kultur, za posamezno 
dejavnost in za posamezno velikost podjetja, ki v praksi dajejo dobre izide. Vsako podjetje s 
podpovprečno razvito učečo se organizacijo bi se znotraj takšnega izpisa uvrstilo glede na oba 
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kriterija (dejavnost, število zaposlenih) in si tako znotraj takšnega izpisa našlo primerno 
organizacijsko kulturo oziroma organizacijsko kulturo, ki se za to podjetje priporoča. 

V raziskavi bi bilo v prihodnje smiselno upoštevati tudi ostale spremenljivke, ki poleg 
organizacijske kulture potencialno še lahko vplivajo na razvitost učeče se organizacije. Iz 
empiričnega dela raziskave je namreč razvidno, da posamezni deleži kultur v skupni 
organizacijski kulturi niso edini dejavnik razvitosti učeče se organizacije v podjetju, saj so 
determinacijski koeficienti (r²yx), ki kažejo delež pojasnjene variance razvitosti učeče se 
organizacije zaradi višine deleža posamezne organizacijske kulture v skupni kulturi zelo 
majhni. Največji determinacijski koeficient znaša le 0,289. 

V drugem delu empirične raziskave bi lahko kot kazalnik uspešnosti uporabili tudi druge 
kazalnike, ki dajejo primerljive izide, čeprav jih merimo v podjetjih iz različnih panog npr. 
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v odstotkih ali število uvedenih inovativnih 
predlogov glede na število zaposlenih. 

Pri raziskavi bi iz istega podjetja lahko ločeno sodelovali dve osebi, ne da bi ti dve osebi 
vedeli eden za drugega v zvezi z izpolnjevanjem vprašalnika. Obe bi izpolnjevali enak 
vprašalnik, o področju organizacijske kulture in o področju učeče se organizacije. To naj bi 
vodilo k bolj verodostojnim podatkom, saj bi v primeru zelo podobnih podatkov iz enega in 
drugega vprašalnika sklepali, da odražajo dejansko stanje v podjetju. In le takšna podjetja, za 
katere bi pridobili verodostojne podatke, bi vključili v nadaljnjo analizo. Takšna raziskava je 
nujno povezana z višjimi stroški, predvsem pa je možnost, da bi dobili oba vprašalnika iz 
istega podjetja vrnjena, zelo majhna, saj je odzivnost na anketne vprašalnike, če tega 
izpolnjuje le eden v določenem podjetju okrog 14 %. Zato raziskava ne bi smela biti 
anonimna, raziskovalec pa bi se moral obvezati, da bodo podatki in informacije obravnavani 
kot zaupni ter, da se v raziskavi ne bo izdal vir teh podatkov in informacij. Zato je potrebno 
tudi določeno zaupanje izpraševancev.  

Mogoče bi kazalo, da bi iz kvantitativne raziskave vzeli eno zelo uspešno in eno neuspešno 
podjetje po stabilnosti kupcev ter, da bi v temu podjetju opravili kvalitativno raziskavo med 
zaposlenimi, predvsem za kaj se zavzemajo v življenju, kakšne vrednote in prepričanja imajo, 
zakaj so zaposleni v konkretnem podjetju, kakšne so vrednote in prepričanja vodilnih 
delavcev, v kakšnem razmerju imajo poudarjene dimenzije organizacijske kulture in ali te 
podpirajo učečo se organizacijo, ali so vrednote in prepričanja sodelavcev primerne za delo, ki 
ga v podjetju opravljajo. Ugotoviti je namreč potrebno, kateri so vzroki za nizko razvitost 
učeče se organizacije in posledično uspešnost poslovanja, z namenom, da bi vedeli, katere 
ukrepe izbrati. 
 
 

 
 



 

141 
 

LITERATURA IN VIRI 

Adizes, Ichak, Jožko Čuk, Dušan Djukanovič, Marjan Manček, Zoran Milivojević, Stane 
Možina, Ludvik Sotošek, Ivan Svetlik in Milan Terpin. 1996. Človeku prijazno in 
uspešno vodenje. Ljubljana: Panta Rhei-Sineza. 

Bank, John. 2000. The essence of total quality management. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall. 

Barnatt, Christopher. 1995. Cyber business: mindsets for a wired age. Chichester: Wiley. 

Bateson, John E. G. 1995. Managing services marketing: text and readings. 3rd ed. Fort 
Worth: Dryden. 

Beach, Lee Roy. 1993. Making the right decision: organizational culture, vision and 
planning. New Jersey: Prentice Hall. 

Bistričić, Ante. 2005. Razsežnosti in pomen organizacijske kulture. Organizacija 38 (2): 98-
101. 

Boggs, Brady W. 2004. TQM and organizational culture: a case study. The Quality 
Management Journal 11 (2): 42-52. 

Brigham, Eugene F. in Phillip R. Daves. 2004. Intermediate financial management. Mason: 
South Western. 

Brown, Andrew D. 1998. Organizational culture. 2nd ed. London: Financial Times. 

Bryman, Alan in Duncan Cramer. 2002. Quantitative data analysis with SPSS release 10 for 
Windows. London, Philadelphia: Routledge. 

Burns, Tom in George Macpherson Stalker. 2001. The management of innovation. Oxford, 
New York: Oxford University Press. 

Cameron, Kim S. in Robert E. Quinn. 1998. Diagnosing and changing organizational 
culture: based on the competiting values framework. Reading: Addison-Wesley. 

Carleton, Robert J. in  Claude S. Lineberry. 2004. Achieving a post merger success: a 
stakeholder's guide to cultural due diligence, assessment, and integration. San Francisco: 
Pfeiffer. 

Carmines, Edvard G. in Richard A. Zeller. 1979. Reliability and validity assessment. Beverly 
Hills: Sage. 

Cascio, Wayne F. in Stan Shurygailo. 2002. E-leadership and virtual teams. Organizational 
dynamics 31 (4): 362-376. 

Cooter, Robert in Thomas Ulen. 2005. Ekonomska analiza prava: prevod četrte izdaje. 
Ljubljana: Finance. 

Čater, Tomaž. 2006. Pomen osnov konkurenčne prednosti podjetja v skladu s šolo na temelju 
znanja. Organizacija 39 (6): 386-392. 



 

142 
 

Daft, Richard L. 2001. Organization theory and design. 7th ed. Cincinnatti: South-Western 
College Publishing. 

Davenport, Thomas H. in Laurence Prusak. 2000. Working knowledge: how organizations 
manage what they know. Boston: Harvard Business School Press. 

Deyhle, Albrecht. 1997. Kontroling in kontroler v praksi. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Dialogos. 2008. Interno organizacijsko komuniciranje. 
Http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/interno-okolje/ (18. 2. 2009). 

Dimovski, Vlado, Sandra Penger in Miha Škerlavaj. 2002. Temelji organiziranja in 
odločanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Dimovski, Vlado, Sandra Penger in Jana Žnidaršič. 2003. Sodobni management. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Dimovski, Vlado, Sandra Penger, Miha Škerlavaj in Jana Žnidaršič. 2005. Učeča se 
organizacija: ustvarite podjetje znanja. Ljubljana: GV založba. 

Dolžan, Mitja. 2004. Načini vodenja v podjetjih – primerjava vodenja v proizvodnji in 
razvoju. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Easterby-Smith, Mark, Richard Thorpe in Andy Lowe. 2005. Raziskovanje v managementu. 
Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. 

Florida, Richard L. 2005. Vzpon ustvarjalnega razreda: in kako ta spreminja delo, prosti čas, 
skupnost in vsakodnevno življenje.  Velenje: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj 
informacijskih tehnologij. 

Florjančič, Jože, Marko Ferjan in Mojca Bernik. 1999. Planiranje in razvoj kadrov. Kranj: 
Moderna organizacija. 

Garvey, Bob in Bill Williamson. 2002. Beyond knowledge management: dialogue, creativity 
and the corporate curriculum. Harlow: Prentice Hall. 

Garvin, David A. 2000. Learning in action: a guide to putting the learning organization to 
work. Boston: Harvard Business School Press.     

Gordon, John L. 2000. Creating knowledge maps by exploiting dependent relationship. 
Knowledge based systems 13 (2): 71-79. 

Gorišek, Karmen in Gorazd Tratnik. 2003. Sprostitev moči zaposlenih – priložnost za 
poslovni uspeh. Ljubljana: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. 

Haberer, JoAnn B. in MaryLou Webb. 1994. TQM: 50 ways to make it work for you. Menlo 
Park: Crisp. 

Handy, Charles. 1993. Understanding organizations. 4th ed. London: Penguin Books. 

http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/interno-okolje/�


 

143 
 

Hatch, Mary Jo. 1997. Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. 
Oxford: Oxford University Press.  

Hočevar, Marko. 2002. Planiranje in kontrola poslovanja: Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Hofstede, Geert. 1980. Culture's consequences: international differences in work related 
values. Newbury Park: Sage. 

Hofstede, Geert H. in Jan Gert Hofstede. 2005. Cultures and organizations: software of the 
mind. New York: McGraw-Hill. 

Hope, Jeremy in Robin Fraser. 2003. Beyond budgeting: how managers can break free from 
thr annual performance trap. Boston: Harvard Business School Press. 

House, Robert J., ur. 2004. Culture, leadership and organizations: the globe study of 62 
societies. Thousand Oaks: Sage. 

Hribernik, Aljaž. 2004. Prenos znanja v podjetju kot del managementa znanja. Diplomsko 
delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Hunger, David J. in Thomas L. Wheelen. 1996. Strategic management. Reading: Addison-
Wesley. 

Intertrans, d. d. 2009. Poročilo o poslovanju 2008. Interno gradivo, Intertrans, d. d. 

Jashapara, Ashok. 2004. Knowledge management: an integrated aproach. Harlow: Prentice 
Hall.    

Kaplan, Robert S. in David P. Norton. 1996. The balanced scorecard: translating strategy 
into action. Boston: Harvard Business School Press. 

Kavčič, Bogdan. 1992. Organizacijska kultura in uspešnost podjetja. Organizacija in kadri 25 
(1-2): 77-82. 

Kavčič, Bogdan. 1994. Organizacijska kultura. V Management, ur. Stane Možina, 174-211. 
Radovljica: Didakta. 

Kelemina, Dejan. 2009. Učeče se organizacije v slovenskem gospodarstvu. Organizacija     
42 (3): 132-144. 

Košmelj, Blaženka. 1996a. Analiza odvisnosti za vzorčne podatke. Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Košmelj, Blaženka. 1996b. Statistika 2. D. 1. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

Kotler, Philip. 1996. Marketing management - trženjsko upravljanje: analiza, upravljanje, 
izvajanje in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga. 



 

144 
 

Kotter, John P. in James L. Heskett. 1992. Corporate culture and performance. New York: 
The Free Press. 

Kovač, Jure. 2006. Organizacijsko načrtovanje in spremembe. Http://oraport.fov.uni-
mb.si/pls/portal/PORTAL.www_user_utilities.exec_procedure?p_session_id=&p_modul
e_id=1389253212&p_version=1&p_arg_names=SIFRA&p_arg_values=2902 (8. 2. 
2009). 

Križman, Vojko in Rajko Novak. 2002. Upravljanje poslovnih procesov. Ljubljana: Slovenski 
inštitut za kakovost in meroslovje. 

Lagrosen, Stefan. 2003. Exploring the impact of culture on quality management. The 
International Journal of Quality and Reliability Management 20 (4): 473-487. 

Lin, Hsiu-Fen. 2006. Impact of organizational support on organizational intention to facilitate 
knowledge sharing. Knowledge Management Research & Practice 4 (1): 26-35. 

Lipičnik, Bogdan. 1998. Organizacija podjetja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

Lipovec, Filip. 1987. Razvita teorije organizacije: splošna teorija organizacije združb. 
Maribor: Obzorja. 

Liv Kolesa, d. o. o. 2008. Poročilo o poslovanju 2007. Interno gradivo, Liv Kolesa, d. o. o. 

Martin, Joanne. 2002. Organizational culture: mapping the terain. Thousand Oaks: Sage. 

Maslow, Abraham Harold. 1982. Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit. 

Mayer, Janez. 1994. Vizija ustvarjalnega podjetja. Ljubljana: Dedalus, Ikra.  

McCormack, Kevin P. in William Charles Johnson. 2001. Businees process orientation: 
gaining the e-business competitive advantage. Boca Raton: St. Lucie. 

McKenzi, Jane in Christine van Winkelen. 2004. Understanding knowledgeable organization: 
nurturing knowledge competence. London: Thomson. 

Mesner-Andolšek, Dana. 1995. Organizacijska kultura. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Meško-Štok, Zlatka. 2008. Management znanja kot temelj odličnosti v gospodarskih družbah. 
Doktorska disertacija, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper. 

Middleton, John. 2002. Culture. Oxford: Capstone. 

Morgan, Gareth. 2004. Podobe organizacij. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede. 

Mowshowitz, Abbe. 2002. Virtual organization: toward a theory of societal transformation 
stimulated by information technology. Westport: Quorum Books. 

Možina, Stane. 2004. Zaupanje v organizaciji in participacija. Industrijska demokracija 8 (5): 
9-11.  

http://oraport.fov.uni-mb.si/pls/portal/PORTAL.www_user_utilities.exec_procedure?p_session_id=&p_module_id=1389253212&p_version=1&p_arg_names=SIFRA&p_arg_values=2902�
http://oraport.fov.uni-mb.si/pls/portal/PORTAL.www_user_utilities.exec_procedure?p_session_id=&p_module_id=1389253212&p_version=1&p_arg_names=SIFRA&p_arg_values=2902�
http://oraport.fov.uni-mb.si/pls/portal/PORTAL.www_user_utilities.exec_procedure?p_session_id=&p_module_id=1389253212&p_version=1&p_arg_names=SIFRA&p_arg_values=2902�


 

145 
 

Možina, Stane, Mitja Tavčar in Ana Nuša Kneževič. 1995. Poslovno komuniciranje. Maribor: 
Obzorja. 

Mramor, Dušan. 1993. Osnove poslovnih financ 2. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Nonaka, Ikujiro in Hirotaka Takeuchi. 1995. The knowledge-creating company: how 
Japanese companies create the dynamics of innovation. New York, Oxford: Oxford 
University Press. 

Novak, Bogomir. 2006. Mesto in vloga učeče se organizacije v Gravesovi razvojni spirali. 
Http://www.geocities.ws/nlpmojster/uceca_organizacija.rtf (11. 3. 2009). 

Oakland, John S. 1999. Total organisational excellence: achieving world-class performance. 
Oxford: Butterworth-Heinemann. 

Penger, Sandra. 2006. Učeča se organizacija in oblikovanje pozitivne organizacijske 
identitete: študija primera slovenskega podjetja. Doktorska disertacija, Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Peršič, Marko. 2008. Pomen socialnega kapitala v učeči se organizaciji: primer slovenskega 
podjetja. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Pfajfar, Lovrenc in Franc Arh. 2005. Statistika 1. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

Pfeffer, Jeffrey. 1995. Producing sustainable competitive advantage through the effective 
management of people. Academy of Management Executive 9 (1): 55-69. 

Pirc, Aleša Saša. 2001. Pomen ravnateljeve vloge pri oblikovanju ustrezne kulture za ravnanje 
z znanjem. Organizacija 34 (6): 344-346. 

Pompe, Jure. 2009. Organizacijska kultura učeče se organizacije: primer visokotehnološkega 
podjetja. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.           

Porter, Michael E. 1980. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and 
competitors. New York: The Free Press. 

Poslovni register Slovenije. 2008. Število poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji po stanju 
na dan 31. 12. 2008 po področjih dejavnosti. Ljubljana: AJPES. 

Prajogo, Daniel I. in Christopher M. McDermott. 2005. The relationship between total quality 
management practises and organizational culture. International Journal of Operations 
and Production Management 25 (11): 1101-1121. 

Pucelj, Mitja in Borut Likar. 2006. Vodenje kot ključni dejavnik za ustvarjanje inovacijske 
kulture. Organizacija 39 (2): 132-140. 

Pučko, Danijel. 1999. Strateško upravljanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

http://www.geocities.ws/nlpmojster/uceca_organizacija.rtf%20(11�


 

146 
 

Pučko, Danijel. 2003. Strateško upravljanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

Pučko, Danijel. 2006. Planiranje in kontrola. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta. 

Quelin, Bertrand. 1997. Appropriability and the creation of new capabilities through strategic 
alliances. V Strategic learning and knowledge management, ur. Ron Sanchez in Aime 
Heene, 141-158. Chichester: Wiley. 

Rabin, Jack. 1999. Organizational downsizing: an introduction. M@n@gement 2 (3): 39-43.  

Rant, Marko, Miro Jeraj in Tone Ljubič. 1995. Vodenje projektov: projektni pristop, projektna 
organizacija, vodenje projektov, projektni proces, terminsko planiranje projektov, 
mrežno planiranje. Radovljica: POIS. 

Rejc, Adriana. 2002. Vloga in pomen nefinančnih informacij v okviru uspešnosti poslovanja 
podjetja - teorija in empirična preverba. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Rek, Mateja. 2006. Upravljanje z organizacijskim znanjem v kibernetskem prostoru. 
Organizacija 39 (9): 591-596. 

Rifkin, Will in Liz Fulop. 1997. A review and case study on learning organizations. Learning 
organization 4 (4): 135-148. 

Ronen, Simcha. 1986. Comparative and multinational management. New York: Wiley. 

Rozman, Rudi. 2000. Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta. 

Rozman, Rudi, Jure Kovač in Franc Koletnik. 1993. Management. Ljubljana: Gospodarski 
vestnik. 

Schein, Edgar H. 1992. Organizational culture and leadership. 2nd ed. San Francisco:  
Jossey-Bass. 

Schneider, Benjamin. 1980. The service organization: climate is crucial. Organizational 
Dynamics 9 (2): 52-65. 

Scholz, Christian in Wolfgang Hofbauer. 1990. Organisationskultur. Wiesbaden: Gabler. 

Senge, Peter M. 1994. The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. 
New York: Currency Doubleday. 

Senge, Peter. 2001. Innovating our way to the next industrial revolution. MIT Sloan 
management review 42 (2): 24-38. 

Slovensko združenje za kakovost. 2003a. Program usposabljanja QM: orodja in metode kot 
podpora vodenju. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost. 



 

147 
 

Slovensko združenje za kakovost. 2003b. Program usposabljanja QM: učinkovita orodja 
vodenja. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost. 

Sousa-Poza, Andres, Halvard Nystrom in Henry Wiebe. 2001. A cross-cultural study of the 
differing effects of corporate culture on TQM in three countries. International Journal of 
quality & Reliability Management 18 (7): 744-761. 

Stewart, Frances. 2005. Groups and capabilities. Journal of Human Development and 
Capabilities 6 (2): 185-204.  

Škerlavaj, Miha, Mojca Indihar Štemberger, Rok Škrinjar in Vlado Dimovski. 2007. 
Organizational learning culture - the missing link between business process change and 
organizational performance. International Journal of Production Economics 106 (2): 
346-367. 

Tata, Jasmine in Sameer Prasad. 1998. Cultural and structural constraints on total quality 
management implementation. Total Quality Management & Business Excellence 9 (8): 
703-710.  

Tavčar, Mitja. 2006. Management in organizacija: sinteza konceptov organizacije kot 
instrumenta in kot skupnosti interesov. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
management. 

Taveira, Alvaro D., James A. Craig, Ben-Tzion Karsh in Francois Sainfort. 2003. Quality 
management and the work environment: an empirical investigation in a public sector 
organization. Applied Ergonomics 34 (4): 281-292. 

Tekavčič, Metka. 1997. Obvladovanje stroškov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Thorsen, Debra Lea. 2008. Corporate culture change.       
Http://www.culturebuilders.com/definition_of_corporate_culture/html (24. 3. 2009). 

Toš, Niko in Mitja Hafner-Fink. 1998. Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Trilar, Jure. 2004. Iskanje organizacijske nadmoči. Http://www.memefest.org/works/709-
93603e26a/memefest2004-jt.doc (23. 4. 2009). 

Trompenaars, Fons in Charles Turner-Hampden. 1998. Riding the waves of culture: 
understanding cultural diversity in business. London: Nicholas Brealey. 

Trompenaars, Fons in Peter Woolliams. 2003. Business across cultures. Chichester: 
Capstone. 

Učakar, Mitja, ur. 2002. Menedžment znanja. Kapital 12 (293): 42-45. 

Uršič, Duško in Aljoša Nikl. 2004. Učeča se organizacija: sistemsko organizacijski vidik. 
Maribor: Management Forum. 

http://www.culturebuilders.com/definition_of_corporate_culture/html%20(24�
http://www.memefest.org/works/709-93603e26a/memefest2004-jt.doc%20(23�
http://www.memefest.org/works/709-93603e26a/memefest2004-jt.doc%20(23�


 

148 
 

Vodopija, Breda, Maja Vukasovič Žontar, Bor Rozman, Branko Žunec in Otmar Lajh. 2006. 
Učinkovita orodja vodenja: priročnik s primeri dobrih praks, učinkovitimi preglednicami 
in praktičnimi modeli. Maribor: Forum Media. 

Vrčon Tratar, Nataša in Boris Snoj. 2002. Pomen organizacijske kulture za kakovost izvajanja 
storitev v bančnih ustanovah. V Management, kakovost, razvoj, 203-221. Koper: Visoka 
šola za management. 

Zupan, Nada. 2001. Nagradite uspešne: spodbujanje uspešnosti in sistemi nagrajevanja v 
slovenskih podjetjih. Ljubljana: GV založba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

PRILOGE 
 

Priloga 1      Anketni vprašalnik 



 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN UČEČA SE ORGANIZACIJA TER 
STABILNOST KUPCEV 

Spoštovani, 

v okviru magistrskega študija na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za management 
Koper, pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Vpliv organizacijske kulture na udejanjanje 
učeče se organizacije in stabilnost kupcev. Z vprašalnikom želim ugotoviti, katera vrsta 
organizacijske kulture prevladuje v posameznem podjetju in kolikšno razvitost modela učeče 
se organizacije FUTURE-O ta podjetja dosegajo ter kakšno stabilnost kupcev so podjetja 
dosegla v poslovnem letu 2008. Cilj empirične raziskave je s kvantitativnimi metodami 
preveriti, ali je razvitost modela učeče se organizacije v nekem podjetju odvisna od 
prevladujoče vrste organizacijske kulture v skupni organizacijski kulturi v tem istem podjetju 
in ali je stabilnost kupcev odvisna od nivoja razvitosti modela učeče se organizacije 
FUTURE-O. 

Vljudno Vas naprošam, da izpolnite priloženi vprašalnik, s katerim mi boste pomagali pri 
raziskavi in mi ga vrnete po pošti v priloženi ovojnici. Vprašalnik je anonimen in bo 
uporabljen izključno za potrebe omenjene raziskave. 

Za vaše sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 
Pozdrav. 
Križmančič Jernej 

 
I. SPLOŠNI PODATKI                                                                                                                   

PODATKI O PODJETJU: 

DEJAVNOST PODJETJA (označite le eno - najpomembnejšo)  
□ A  Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo □ H  Promet in skladiščenje  
□ B  Rudarstvo □ I  Gostinstvo 

□ C  Predelovalne dejavnost □ K  Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

□ F  Gradbeništvo □ L  Poslovanje z nepremičninami 

□ G  Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil   

 
OBLIKA LASTNINE 

□ Zasebna □ Državna □ Mešana □ Drugo (npr. tuji kapital…) 

 
ŠTEVILO  ZAPOSLENIH V PODJETJU 

Št. zaposlenih za določen in nedoločen čas (skupaj):  

 

 



 

 

PODATKI O IZPOLNJEVALCU: 

PODROČJE VAŠEGA DELOVANJA  VAŠ TRENUTNI POLOŽAJ 
□ Strateško – poslovodna funkcija □ Trženje in prodaja  □ Direktor, Predsednik ali Član uprave 
□ Proizvodnja (izvajalna funkcija) □ Finančna funkcija  □ Vodja sektorja 
□ Kakovost □ Kadrovska funkcija  □ Strokovni sodelavec 
□ Tehnologija, raziskave in razvoj □ Drugo  □ Drugo:  

 
SPOL  STAROST  DOBA ZAPOSLITVE V PODJETJU 

□ M □ Ž  □ do 35 □ 36 – 50 □ nad 50  Število let:  

II. ORGANIZACIJSKA KULTURA 

Drugi del vprašalnika je namenjen ocenjevanju ključnih dimenzij organizacijske kulture 
Vašega podjetja. Z njimi bo orisan način njenega delovanja ter zanjo značilne vrednote. 

Navodilo:  
Vsako izmed spodaj navedenih vprašanj o organizacijski kulturi ima štiri alternative (A, B, C 
in D). Porazdelite 100 točk med te štiri alternative glede na stopnjo, do katere vsaka 
alternativa ustreza Vašemu podjetju. Če na primer menite, da je alternativa A zelo podobna, 
alternativa B in C nekoliko podobni, alternativa D pa sploh ni podobna stanju v Vašemu 
podjetju, lahko alternativi A namenite 60 točk, alternativama B in C po 20 točk, alternativi D 
pa O točk. Točke lahko porazdelite poljubno, v vsakem primeru pa mora vsota znašati 100 
točk. 

Tako, kot ni pravilnih in nepravilnih kultur, tudi ni pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI 
A Naše podjetje je kot razširjena družina. Ljudje so drug drugemu pripravljeni pomagati.  
B Naše podjetje je zelo dinamično in podjetniško. Ljudje so pripravljeni tvegati in jih ni strah 

izstopati iz povprečja. 
 

C Naše podjetje je močno usmerjeno v rezultate. Osnovno načelo je dobro opraviti nalogo.  
D Naše podjetje je zelo nadzorovano in strukturirano. Početje zaposlenih je regulirano s predpisi in 

postopki. 
 

SKUPAJ 100 

 
2 VODENJE V PODJETJU 

A Pri vodenju v podjetju prevladujejo mentorstvo, posredovanje in skrb za druge.  
B Pri vodenju v podjetju prevladujejo podjetništvo, inovacije in pripravljenost tvegati.  
C Pri vodenju v podjetju prevladujejo agresivnost in osredotočenost na izide.  
D Pri vodenju v podjetju prevladujejo koordiniranje, organiziranje in zagotavljanje učinkovitega  

delovanja. 
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3 ORGANIZACIJSKO LEPILO 
A Lepilo, ki drži podjetje skupaj, sta lojalnost in medsebojno zaupanje. Pripadnost podjetju je 

visoka. 
 

B Lepilo, ki drži podjetje skupaj, je pripadnost inovacijam in razvoju. Pomembno je biti med prvimi 
na trgu. 

 

C Lepilo, ki drži podjetje skupaj, je poudarek na doseganju zastavljenih ciljev. Odlikuje nas 
zmagovalni odnos. 

 

D Lepilo, ki drži podjetje skupaj, so formalni postopki, pravila ter zagotavljanje njenega 
brezhibnega delovanja. 
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4 STRATEŠKI POUDAREK 

A Podjetje poudarja razvoj zaposlenih. Obstaja visoka stapnja zaupanja, odprtosti in sodelovanja.  
B Podjetje poudarja oblikovanje novih izzivov. Ceni se preizkušanje novega in iskanje priložnosti.  
C Podjetje poudarja akcije, ki zvišujejo njeno konkurenčnost. Ceni se zmagovanje na trgu in 

doseganje visokih ciljev. 
 

D Podjetje poudarja trajnost in stabilnost. Pomembni so učinkovitost, nadzor in tekoče delovanje 
procesov. 
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III. UČEČA SE ORGANIZACIJA 

Tretji del vprašalnika sestavljajo vprašanja za oceno stopnje razvitosti modela učeče se 
organizacije FUTURE-O v Vašemu podjetju. 

Navodilo: 
Ocenite, v kolikšni meri spodaj navedene trditve veljajo za Vaše podjetje.  

ELEMENTI UČEČE SE 
ORGANIZACIJE 

Nikakor 
ne drži 

Ne drži Drži le 
deloma 

Drži Popolnoma 
drži 

- V našemu podjetju imamo izdelano 
strategijo, ki jo poznam in jo 
sooblikujem. 

1 2 3 4 5 

- Politika odločanja je decentralizirana in 
vsi sodelujemo pri odločitvah. 

1 2 3 4 5 

- Poslanstvo in vizijo podjetja poznam in 
jo razumem. 

1 2 3 4 5 

- V podjetju je timska narava dela, vsi 
smo povezani. 

1 2 3 4 5 

- Sem motiviran, tudi za naloge izven 
delovnega časa. 

1 2 3 4 5 

- Vključen sem v projektne skupine v  
podjetju. 

1 2 3 4 5 

- Z nadrejenim brez težav neposredno 
komuniciram. 

1 2 3 4 5 

- Med sodelavci si zelo zaupamo. 1 2 3 4 5 



 

 

ELEMENTI UČEČE SE 
ORGANIZACIJE 

Nikakor 
ne drži 

Ne drži Drži le 
deloma 

Drži Popolnoma 
drži 

- Vsak dan uporabljam informacijsko 
tehnologijo in sem z njo zadovoljen 

- Struktura organiziranosti sledi 
strategiji. 

1 
 
1 

2 
 
2 

3 
 
3 

4 
 
4 

5 
 
5 

- Procesi dela so natančno opredeljeni. 1 2 3 4 5 
- Vsi zaposleni smo vključeni v stalni  

proces učenja. 
1 2 3 4 5 

- Cilji sektorja, v kateremu delam, so 
jasni  in razumljivi. 

1 2 3 4 5 

- Pri delu se dobro počutim, 
organizacijska kultura je dobra. 

1 2 3 4 5 

- Redno se izobražujem, udeležujem 
seminarjev, tečajev itd. 

1 2 3 4 5 

- Delovno okolje je prijetno, rad pridem v 
službo. 

1 2 3 4 5 

- Na delovnem mestu se s sodelavci dobro 
razumem in z njimi tudi dobro 
komuniciram. 

1 2 3 4 5 

- Podjetje vzpodbuja dobro delo in me  za 
takšno delo nagradi. 

1 2 3 4 5 

- Za višjo nagrado bi bil pripravljen 
delati še več ur. 

1 2 3 4 5 

- Zdi se mi, da imam možnosti za 
napredovanje. 

1 2 3 4 5 

- Vodja je zgled zaposlenim in ga 
spoštujem. 

1 2 3 4 5 

- Rad se udeležujem neformalnih druženj 
in zabav. 

1 2 3 4 5 

- V podjetju se spodbuja prenos znanja 
med zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

IV. STABILNOST KUPCEV 

Ker želim analizirati, ali razvitost modela učeče se organizacije FUTURE-O vpliva na 
uspešnost poslovanja, Vas prosim še, da za Vaše podjetje pridobite in napišete vrednost BSC 
kazalnika, ki se nanaša na odjemalce, t.j. stabilnost kupcev za leto 2008. 

Navodilo: 
Za izračun BSC kazalnika – stabilnost kupcev upoštevajte naslednjo metodologijo: 
Stabilnost kupcev (v %): 100 * (prodaja kupcem v tekočem letu / prodaja tem istim kupcem v 
preteklem letu) – 100 

 



 

 

Vidik BSC kazalnik Leto 2008 
Odjemalci Stabilnost kupcev (v %)  

Če želite prejeti rezultate raziskave, lahko napište svoj naslov elektronske pošte, kamor Vam 
bom lahko svoje ugotovitve posredoval. 
Vaša elektronska pošta:__________________________________________ 

Vaša vprašanja ali pripombe, glede vprašalnika ali same raziskave, z veseljem sprejmem na 
mojo elektronsko pošto: jernej.krizmancic@gmail.com 

HVALA ZA SODELOVANJE! 


	In prav zaradi pomembnosti vzpostavitve učeče se organizacije v podjetjih za njihovo preživetje, je namen magistrske naloge raziskati povezavo med organizacijsko kulturo in nivojem razvitosti učeče se organizacije ter vpliv razvitosti učeče se organiz...
	V zvezi z omenjenimi področjem preučevanja, namenom in cilji magistrske naloge so v nadaljevanju podrobneje določene še hipoteze in statistične metode, s katerimi bomo poskušali potrditi oziroma ovreči postavljene hipoteze ter struktura celotne magist...

