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POVZETEK 

Diplomska naloga pojasni osnovni definiciji klime in kulture v organizaciji, kako sta ta dva 

dejavnika pomembna za organizacijo ter katere so njune osnovne in najpomembnejše razlike. 

Namen naloge je raziskati organizacijsko klimo in kulturo v organizaciji ter način vplivanja 

teh dveh dejavnikov na organizacijo. V anketi je sodelovalo 141 anketirancev, od tega jih je 

bilo v analizo vključenih 133, ker je bilo 8 anket neustrezno ali nepopolno izpolnjenih. Iz 

podanih rezultatov anket je razvidno, da so z delovnim mestom, plačo, kakovostjo in 

korespondenco med vodstvenim oddelkom in delavcem večinoma bolj zadovoljni avstrijski 

anketiranci.  

Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, 

dimenzije organizacijske klime, razlike med kulturo in klimo 

 

SUMMARY 

The diploma thesis illustrates the basic definition of climate and culture in an organization, 

the importance of these two factors for the organization and fundamental differences between 

them. The purpose of the thesis is to research organizational climate and culture in an 

organization and impact of these two factors on the organization. The survey involved 141 

interviewes, however, only 133 of them filled out the questionnaire correctly and were 

included in the analysis. The survey delivers results, which show that Austrian interviewees 

are more satisfied with their jobs, salaries, quality, and communication between the 

management department and workers. 

Key words: organizational climate, organizational culture, satisfaction of employees, 

dimensions of organizational climate, differences between culture and climate. 

 

UDK: 005.73(043.2) 

 



 

 



 

V 

VSEBINA 

1 Uvod ................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev področja ............................................................................................... 1 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve ............................................................................... 2 

1.3 Metoda raziskovanja ................................................................................................ 3 

2 Organizacijska kultura .................................................................................................... 4 

2.1 Definicija organizacijske kulture ............................................................................. 4 

2.2 Pomen organizacijske kulture.................................................................................. 4 

2.3 Nastanek organizacijske kulture .............................................................................. 4 

2.4 Opredelitev organizacijske kulture po Edgarju Scheinu ......................................... 5 

2.5 Opredelitev organizacijske kulture po Geertu Hofstedu ......................................... 6 

2.6 Sestavine organizacijske kulture ............................................................................. 6 

2.7 Razseţnost organizacijske kulture ........................................................................... 7 

2.7.1 Vrste kulture ................................................................................................ 7 

2.7.2 Funkcije organizacijske kulture ................................................................... 7 

3 Organizacijska klima ....................................................................................................... 8 

3.1 Definicija organizacijske klime ............................................................................... 8 

3.2 Pomen organizacijske klime .................................................................................... 9 

3.3 Preučevanje in merjenje klime v organizacijah ....................................................... 9 

3.4 Dimenzije organizacijske klime ............................................................................ 10 

3.4.1 Odnos do kakovosti ................................................................................... 10 

3.4.2 Inovativnost, iniciativnost ......................................................................... 10 

3.4.3 Zadovoljstvo z delovnim okoljem ............................................................. 10 

3.4.4 Pripadnost druţbi ....................................................................................... 11 

3.4.5 Strokovna usposobljenost in učenje .......................................................... 11 

3.4.6 Organiziranost ........................................................................................... 11 

3.4.7 Notranji odnosi .......................................................................................... 11 

3.4.8 Vodenje ...................................................................................................... 12 

3.4.9 Notranje komuniciranje in obveščanje ...................................................... 12 

3.4.10 Razvoj kariere ............................................................................................ 12 

3.4.11 Nagrajevanje .............................................................................................. 13 

4 Vpliv organizacijske klime in kulture v podjetju ........................................................ 14 

4.1 Povezava med organizacijsko klimo in kulturo .................................................... 14 

4.2 Vpliv kulture in klime na uspešnost organizacije ................................................. 14 

4.3 Razlike organizacijske klime in kulture ................................................................ 16 

4.4 Kultura v Sloveniji ................................................................................................ 16 

4.5 Kultura v Avstriji ................................................................................................... 17 



 

VI 

5 Rezultati ankete .............................................................................................................. 19 

5.1 Opis raziskovalnega pristopa ................................................................................. 19 

5.2 Podrobna analiza anektiranja ................................................................................. 19 

6 Sklep ................................................................................................................................ 32 

Literatura ................................................................................................................................ 34 

 



 

VII 

SLIKE 

Slika 1: Organizacijska kultura po Edgarju Scheinu .................................................................. 6 

Slika 2: Organizacijska kultura po Geertu Hofstedu .................................................................. 6 

Slika 3: Elementi organizacijske klime ...................................................................................... 8 

Slika 4: Model organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih ....... 14 

Slika 5: Segmenti, na katere vplivata organizacijska klima in kultura .................................... 15 

Slika 6: Struktura anketirancev po spolu – Avstrija in Slovenija skupaj ................................. 20 

Slika 7: Struktura anketirancev po starosti – Avstrija in Slovenija skupaj .............................. 20 

Slika 8: Struktura primerjave anketirancev po dobi zaposlitve ................................................ 21 

Slika 9: Struktura anketirancev po stopnji izobrazbe ............................................................... 22 

Slika 10: Kaj vas veţe na organizacijo? ................................................................................... 28 

Slika 11: Če bi se zniţala plača, bi ... ....................................................................................... 29 

Slika 12: Bi odšli drugam, če bi se ponudila druga, ustreznejša priloţnost? ........................... 29 

Slika 13: Ste pripravljeni vloţiti dodaten trud? ........................................................................ 30 

Slika 14: Kako bi opredelili medsebojne odnose s sodelavci? ................................................. 31 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Razlika med organizacijsko klimo in kulturo .................................................. 16 

Preglednica 2: Primerjava zadovoljstva anketirancev v podjetju med Avstrijo in Slovenijo .. 23 

Preglednica 3: Primerjava trditev organizacijske kulture in klime med Avstrijo in Slovenijo 24 

 

 



 

 



 

1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja 

Na trgu najdemo vedno več različnih in sorodnih organizacij, katerih namen je uspešno 

poslovanje in konkuriranje drugim podjetjem, hkrati pa med njimi nastaja boj za stranke.  

Organizacijska klima in kultura predstavljata pomembna dejavnika, ki sta najneposredneje 

povezana z vsemi ostalimi dejavniki organizacije, njenim okoljem in vsemi posamezniki v 

sistemu. Vsaka sprememba, dejavnost ali naloga se odraţa najprej na klimi in kulturi podjetja 

in lahko povzroči velike spremembe, pozitivne ali negativne. Tako je vpliv organizacijske 

klime in kulture na organizacijo zelo pomemben. Ustrezna organizacijska klima vpliva na 

organizacijske psihološke procese, kot so komunikacija, reševanje problemov in odločanje. 

Tako klima posredno ali neposredno vpliva na učinkovitost in uspešnost organizacije, njeno 

inovativnost, zadovoljstvo zaposlenih z delom in njihov odnos do dela (Sušanj 2005). 

Dokler bo klima ustrezna, je večja verjetnost, da bo tudi podjetje poslovalo bolje. Prav zato je 

podatek o stanju klime v podjetju zelo pomembna informacija, ki ne bi smela biti dostopna 

vsakomur.  

Izraz organizacijska kultura so začeli uporabljati predvsem, da bi zajeli vrednote in druge 

sestavine, ki jih pojem organizacijska klima ne zajema. Teoretiki niso enotnega mnenja, kaj 

zajemata pojma organizacijska kultura in organizacijska klima, niti si niso enotni, kako ta dva 

dejavnika vplivata na organizacijo in posameznika. 

»Kultura je kompleksen in večplasten pojav, ki ga je pogosto teţko razumeti. Ko jo enkrat 

bolje spoznamo, je naše razumevanje zdruţbe in njene organizacije lahko veliko globlje« 

(Mesner Andolšek 1995, 15). 

Organizacijska kultura je skupek vrednot, norm, pravil, prepričanj, stališč, skupnih lastnosti, 

postopkov in načinov izvajanja procesov, vedenja in delovanja kadra, skupnih ciljev ter 

povezovanje notranjega poslovnega sistema z okoljem (Rozman 2000). 

Organizacijska klima v organizaciji predstavlja odnos zaposlenih do organizacije. Če so torej 

dobro seznanjeni z delovanjem podjetja, so zadovoljni z delom in ustrezno motivirani, so tisti 

dejavnik v organizaciji, ki daje uspešnost podjetju. Organizacijsko klimo smo definirali kot 

psihološko gradnjo sistema, ki opredeljuje trenutne lastnosti organizacije in se izraţa preko 

tega, kako sistem zaznavajo zaposleni. Predstavlja niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki 

jih zaposleni zaznajo neposredno ali posredno. »Klima je kot ozračje v podjetju in je 

posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in 

oţjega okolja, ki vpliva na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmoţnosti« (Lipičnik 1998, 74). 
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Organizacijsko kulturo in klimo v literaturi mnogokrat pojmujejo enako, kar pa teoretično ni 

pravilno, saj se ta dva dejavnika med seboj zelo razlikujeta. Pojem kulture je globlji kot 

klima, ki naj bi bila odsev kulture (Konrad 1987).  

Osnovna razlika med pojmoma je v viru nastanka. Klima izhaja iz psihologije, medtem ko je 

pojem kultura nastal na področjih kulturne antropologije in etnologije.  

Organizacijska kultura in klima se razlikujeta tudi glede na to, kako sta integrirani v 

organizacijo, saj sta povezani z različnimi skupinami elementov poslovnega sistema. 

Organizacijska kultura je tako bolj vezana na strateške, globalne in sistemske elemente, klima 

pa bolj na operativne in procesne elemente. »Pri organizacijski kulturi gre za večjo 

povezanost s strategijo, vizijo, razvojem, strateškimi cilji, intelektualnim kapitalom, 

stabilnostjo, splošno rastjo, organiziranostjo, finančnim kapitalom in globalnimi interakcijami 

organizacije. Pri organizacijski klimi pa gre za večjo medsebojno povezanost s procesi, 

postopki, politiko, kratkoročnimi cilji, internim okoljem, strukturo zaposlenih, 

operacionalizacijo in načini poslovanja organizacije« (Mihalič 2007, 12). 

»Cilj organizacijske kulture je eksplicitno razumevanje vrednot, norm, prepričanj in vzorcev 

vedenja. Pojem organizacijske klime pa je bolj opisen, nezgodovinski, usmerjen k merjenju 

nekaterih pojavov v organizaciji« (Kavčič 2001, 112). 

Zgoraj omenjena teoretična izhodišča in problemi na trgu so nam odprli vprašanje, kako lahko 

klima in kultura vplivata na organizacijo ter kako ta dva zelo pomembna dejavnika vzdrţevati 

v pravi meri.  

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen diplomskega dela 

je bil predstaviti pojem organizacijske klime in kulture s teoretičnega vidika s pomočjo 

izbrane literature ter predstaviti in primerjati rezultate ankete o tem, kakšni sta organizacijska 

kultura in klima v avstrijskem in slovenskem izbranem podjetju. 

Cilji, ki smo jih ţeleli doseči, so: 

 preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja organizacijske klime in kulture v 

podjetju; 

 predstaviti vzroke za preučevanje organizacijske kulture; 

 predstaviti načine analiziranja organizacijskih kultur in različne tipe organizacijske 

kulture; 

 preučiti vpliv organizacijske kulture in klime na uspešnost podjetja; 

 predstaviti dimenzije organizacijske klime in njeno merjenje; 

 analizirati vpliv organizacijske klime in kulture na organizacijo. 
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Organizacija deluje uspešno, kadar je delovno okolje podkrepljeno z ustreznimi medsebojnimi 

odnosi in energijo v podjetju, zaradi katerih so zaposleni usmerjeni k doseganju ciljev za 

dobrobit podjetja. 

Predpostavljali smo, da sta organizacijska kultura in klima v večini podjetij zanemarjeni tako, 

da jima ne posvečajo velike pozornosti, saj se vodilni ne zavedajo pomembnosti teh 

dejavnikov za uspešnost podjetja. 

Hkrati pa smo predpostavljali, da je organizacijska klima v slovenskih podjetjih slabša kot v 

podjetjih gospodarsko razvitejših drţavah, saj je povezana s plačami in moţnostjo 

napredovanja. 

Vodje s svojim delovanjem ustvarjajo klimo v podjetju. 

1.3 Metoda raziskovanja 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Delo temelji na študiji 

domače in tuje literature. Temeljni instrument zbiranja podatkov je bila domača in tuja 

literatura, pri čemer smo odgovarjali na zastavljena raziskovalna vprašanja tako, da smo 

analizirali in primerjali dosedanja spoznanja o organizacijski kulturi in klimi v podjetju.  

Predmet preučevanja empiričnega dela sta bili organizacijska kultura in klima v avstrijskem in 

slovenskem podjetju, ki med seboj nista povezani.  

Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo anketiranja, ki je bilo anonimno in prostovoljno, 

vprašanja pa so bila zaprtega tipa. Izvedli smo 160 anket med zaposlenimi, 80 v avstrijskem 

podjetju in 80 v slovenskem podjetju. 

Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali razlike organizacijske kulture in klime ter različne 

poglede posameznikov na pripadnost tem dejavnikom v dveh drţavah (Slovenija in Avstrija). 
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA 

2.1 Definicija organizacijske kulture 

Pojem organizacijska kultura se je v ekonomski literaturi pojavil okrog 20. stoletja, vendar so 

se pojavi, ki so del organizacijske kulture, obravnavali ţe prej, le pod drugimi izrazi. 

Organizacijska kultura je zelo širok pojem, ki ga mnogi avtorji definirajo različno. Kultura 

nastane v skupini posameznikov, ki si prizadevajo za skupen cilj.  

»Kultura organizacije je skupek navad, vrednot, ciljev, idej, vedenja zaposlenih, torej 

notranja, neformalna zavest organizacije, ki usmerja vedenje posameznika ter s tem tudi 

vedenje vseh v organizaciji« (Meško Štok 2009, 75).  

»Organizacijska kultura je sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč, ki so značilna za 

določeno organizacijo in se po tem ločujejo od drugih organizacij, kot enotno interpretativno 

shemo, ki sluţi članom organizacije in okolju ter kot celoto posebnih lastnosti organizacije, ki 

jo razlikuje od drugih organizacij« (Kavčič 2005, 4). 

» Skupen način razmišljanja in ravnanja, ki se ga morajo novi člani organizacije naučiti in 

vsaj delno sprejeti, da bi lahko uspešno delovali v skupini« (Jaques 1997, 205). 

Vsi ti dejavniki, ki označujejo organizacijsko kulturo, so med seboj povezani, tvorijo kulturo 

nekega podjetja, ki se prenaša na nove pripadnike sistema, in predstavljajo način, kako 

organizacija rešuje probleme, se bori za obstanek na trgu in uresničuje svoje cilje. 

2.2 Pomen organizacijske kulture 

Organizacijska kultura je za podjetje zelo pomembna, vendar se ji ne posveča dovolj 

pozornosti. Menedţerji namreč menijo, da organizacijska kultura za podjetje ni 

najpomembnejši dejavnik, a se motijo, saj je organizacijska kultura vir zagotavljanja 

konkurenčne prednosti podjetja. 

2.3 Nastanek organizacijske kulture 

Nobena kultura ne nastane sama od sebe, pač pa je posledica dogajanja v okolju. Prav tako 

organizacijska kultura ne nastane v podjetju sama, ampak je odgovor na obnašanje 

menedţmenta in zaposlenih v podjetju. Organizacijska kultura se od podjetja do podjetja 

razlikuje, saj se med seboj razlikujejo tudi zaposleni in cilji podjetja. Tako je organizacijska 

kultura posledica timskega dela. Zaposleni večinoma sledijo zastavljenemu cilju podjetja, 

torej je cilj podjetja tudi cilj zaposlenih, to pa je prav tako konkurenčna prednost podjetja, saj 
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če so zaposleni usmerjeni k cilju podjetja, se lahko tako cilj doseţe predčasno, predvsem pa s 

pozitivnimi vmesniki, kot so zadovoljni zaposleni in povečan prihodek podjetja.  

Tako lahko rečemo, da je nastanek organizacijske kulture postopek, saj ne nastane z danes na 

jutri, ampak so za oblikovanje organizacijske kulture potrebni določeni koraki:  

 oseba ima idejo za ustanovitev novega podjetja; 

 ustanovitelj
1
 pridobi skupino ljudi, s katerimi postavi vizijo in cilje podjetja; 

 ustanovitelj z izbrano skupino razišče postopek za ustanovitev podjetja, pridobi začetni 

kapital, prostor, določi dejavnost podjetja in priskrbi ustrezne dokumente za uresničitev 

tega podjetja. 

2.4 Opredelitev organizacijske kulture po Edgarju Scheinu  

Edgar Schein je eden izmed najpomembnejših raziskovalcev organizacijske kulture. 

Organizacijsko kulturo razume kot pojav, ki poleg opaznih vključuje tudi neopazne 

značilnosti. Scheinova definicija organizacijske kulture je ena izmed najbolj sprejetih in 

citiranih definicij v strokovni literaturi (Kavčič 2011). 

Schein (1991, 247) pravi: »Kultura je vzorec skupnih temeljnih predpostavk, ki jih je iznašla, 

odkrila ali razvila neka skupina, ko se je učila spopadati s problemi zunanje adaptacije in 

notranje integracije, ki so se pokazale dovolj dobre, da jih je sprejela kot veljavne in zato 

naučila nove člane skupine, po tem vzorcu zaznavati, misliti in čutiti v odnosu do teh 

problemov.«  

Kulturo je treba preučevati na različnih ravneh in med njimi je najpreprostejša raven 

skupinski proizvod, to je tisto, kar je skupina umetno izdelala in prikazala v okolju druţbe. 

Vrednote podjetja se prikaţejo po preučevanju skupinskega obnašanja in usmerjajo obnašanje 

skupine. Za pravilno razumevanje kulture je treba preučiti temeljne predpostavke skupine, pri 

čemer se moramo vprašati, kako skupina misli in čuti. Te predpostavke so pomembnejše kot 

vrednote, saj se prenašajo iz generacije v generacijo in so obravnavane kot pravilne. Druţba 

zaradi vse zapletenejšega okolja potrebuje red in doslednost, zato se temeljne predpostavke 

zdruţijo v vzorčno prikazljive obrazce, zaradi tega se lahko organizacijska kultura spremeni v 

ritmično-rutinski način ţivljenja, ki omogoča posamezniku obvladovanje neskončnega, 

vsakdanjega ţivljenja (Kavčič 2011). 

                                                 
1
 Ustanovitelj je pravna ali fizična oseba, ki s svojimi dejanji deluje tako, da neka nova ustanova začne 

delovati pod določenimi in izpolnjenimi pogoji. 
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Slika 1: Organizacijska kultura po Edgarju Scheinu 

Vir: Brown 1998, 12 

2.5 Opredelitev organizacijske kulture po Geertu Hofstedu 

Poleg Edgarja Scheina je pri definiranju organizacijske kulture zelo pomemben tudi Geert 

Hofstede, saj je v 40 drţavah, v podruţnicah IBM, raziskoval razlike med posameznimi 

organizacijskimi kulturami. Njegova definicija organizacijske kulture je nekoliko drugačna od 

Scheinove, saj je Hofstede organizacijsko kulturo opredelil kot primerjavo skupin, kjer se 

člani ene skupine razlikujejo od drugih, pri čemer je mislil razlike v delovanju in mišljenju. 

Prav tako je ravno on tudi poudaril, da je glavni mejnik organizacijske kulture osebnost 

posameznika, saj skupino tvorijo posamezniki, od katerih ima vsak svojo osebnost, ki jo 

vnaša v skupino, prizadevajo si za cilje podjetja in delujejo podobno. Takšna skupina pa tvori 

organizacijsko kulturo v podjetju. 

  

Slika 2: Organizacijska kultura po Geertu Hofstedu 

Vir: Hofstede 2011, 11 

2.6 Sestavine organizacijske kulture 

Skozi raziskave definicij organizacijske kulture je mogoče razumeti, da je organizacijska 

kultura sestavljena iz različnih vsebin, ki so lahko v definiciji organizacijske kulture vidne 

oziroma nevidne. 
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Številni avtorji so sestavine organizacijske kulture prikazali kot model. Raziskali in 

predstavili smo ţe modela Edgarja Scheina in Geerta Hofsteda. Scheinov model, ki je najbolj 

znan, prikazuje sestavine na treh ravneh. Ravni sporočajo, kako pomembna je posamezna 

sestavina zunanjim opazovalcem. Pomembne in vplivne so nevidne sestavine, ki jih ni 

mogoče spreminjati. 

2.7 Razsežnost organizacijske kulture 

2.7.1 Vrste kulture 

Organizacijska kultura je zavest vedenja posameznikov v podjetju in je pomembna  predvsem 

za razvijanje konkurenčne prednosti v organizaciji. V mnogih literaturah je mogoče spoznati 

več tipov organizacijske kulture, ki se med seboj razlikujejo le v dojemanju skupine 

posameznikov v nekem podjetju. Tako ločimo: 

 trţenjsko kulturo, 

 storitveno kulturo, 

 birokratsko kulturo. 

2.7.2 Funkcije organizacijske kulture 

Temeljni cilj organizacijske kulture je doseganje ţelenih ciljev organizacije, zato ima 

organizacijska kultura tudi velik razpon pomembnih funkcij v podjetju. Kultura usmerja 

skupino zaposlenih v smeri ţelenega stanja, ki je z vidika organizacije cilj, ki ga ţeli 

organizacija doseči, vendar morajo za to sodelovati vsi zaposleni. 

Ena temeljnih funkcij organizacijske kulture je po Scheinu (1992) podajanje rešitev v zvezi z 

reševanjem problemov zunanjega prilagajanja organizacije na okolje in reševanjem 

problemov notranje integracije.  

Organizacijska kultura prav tako opredeljuje delovanje celotnega sistema, oblikuje aktiviranje 

in vedenje zaposlenih, povezuje člane organizacije ter definira skupne kriterije in pravila 

delovanja v organizaciji (Mihalič 2008). 
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3 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

3.1 Definicija organizacijske klime 

Organizacijska klima je poleg kulture eden izmed pomembnih organizacijskih dejavnikov in 

je tako ali drugače povezana z ostalimi elementi organizacije. Vsaka dejavnost, sprememba v 

organizaciji se tako kot na kulturi odraţa tudi na klimi. 

Mnogi organizacijsko klimo definirajo kot psihološko gradnjo sistema, saj naj bi 

opredeljevala lastnosti organizacije, ki jih preko delovanja organizacije zaznavajo zaposleni 

(Meško Štok 2009). 

 

Slika 3: Elementi organizacijske klime 

Pattersonu klima pomeni zaznavo, kako ljudje dojemajo lastno organizacijo in kako dojemajo 

svoje moţnosti in delovne razmere. Posamezniki zaznavajo lastnosti organizacije v okviru 

lastnih vrednot, ki so pomembne za lastno blagostanje (West in Patterson 2000). 
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Lipičnik (1998, 74) pravi, da je klima ozračje v organizaciji, ki se kaţe kot posledica različnih 

dejavnikov iz preteklosti v sedanjost, iz širšega in oţjega okolja, in sicer na vedenju ljudi in 

njihovih zmoţnosti. 

3.2 Pomen organizacijske klime 

Klima je skupen vidik okolja, ki ga vidijo zaposleni. Organizacijska klima je v začetku 

preučevala način vodenja, kasneje pa se je pomen organizacijska klime razširil še na druge 

elemente delovnega okolja, kot so struktura podjetja, individualnost in odgovornost, 

nagrajevanje in tveganje ter podpora in konflikti v podjetju. Vsak premik, ki se zgodi v 

podjetju, se odraţa na zadovoljstvu zaposlenih. Zaposleni morajo okolje zaznavati 

spodbudneje tako, da ţelijo razvoj svoje kariere, nezavedno skrbijo za nasledstvo in čutijo 

podjetje, ki daje pomen perspektivnemu kadru. 

3.3 Preučevanje in merjenje klime v organizacijah 

Pri preučevanju organizacijske klime ni pomembno raziskovati, katere dimenzije so prisotne, 

saj so zmeraj prisotne vse dimenzije, ki sestavljajo organizacijsko klimo. Pomembno je, 

katere dimenzije nas zanimajo, kako močno so prisotne in kaj vpliva na spremembe dimenzij. 

Za posamezno dimenzijo lahko ugotavljamo, kakšna je in kako je izraţena, ne moremo na 

primer reči, ali imajo zaposleni v podjetju stališča, ampak moramo ugotoviti in raziskati, 

kakšna so ta stališča. 

Posledica gibanja zaposlenih proti pričakovanjem in potrebam organizacije se kaţe kot 

nezaţelena klima. Zato moramo zmeraj skrbeti, da je klima naravnana pozitivno, saj le tako 

lahko dobivamo rezultate v podjetju. 

Lipičnik navaja naslednje metode merjenja organizacijske klime: 

 pripravljalna dela, 

 sestava vprašalnika, 

 zbiranje odgovorov, 

 analiza odgovorov, 

 predstavitev rezultatov in 

 načrtovanje akcij. 

Gilmer je dokazal, da se podjetja med seboj razlikujejo zaradi organizacijske klime. 

Organizacije se ne razlikujejo le po strukturi, ampak tudi po stališčih in vedenju ljudi, ki 

delujejo v organizaciji. Prav tako je določil različne metode merjenja organizacijske kulture: 

 neformalni opis, 

 sistematično zbrana opaţanja ljudi znotraj organizacije in 

 ugotavljanje organizacijske klime z vprašalniki. 
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Pri tem gre pri neformalnih opisih za osebno videnje delovanja organizacije in kako se 

zaposleni odzovejo na določeno dejavnost v podjetju. Čeprav so pridobljeni na podlagi 

opazovanj in zapisnikov, dajejo osnovno informacijo o dogajanju oziroma klimi v 

organizaciji. Sistematično zbiranje opaţanj ljudi znotraj organizacije se kaţe na 

posameznikovem dojemanju organizacije in podoţivljanju njegove vloge v organizaciji. 

Takšno ugotavljanje je lahko precej nezanesljivo, saj vsak delavec dojema organizacijo 

drugače. Rezultati tako kaţejo, da so vprašalniki najprimernejša metoda za merjenje klime, 

treba jih je le ustrezno analizirati, da dobimo ustrezne zaključke. 

V naslednjih poglavjih si bomo podrobno ogledali in raziskali dimenzije za merjenje 

organizacijske kulture. 

3.4 Dimenzije organizacijske klime 

3.4.1 Odnos do kakovosti 

Kakovost danes ni le konkurenčna prednost, ampak nuja za podjetja, saj se kriteriji in 

zakonske zahteve v svetu spreminjajo, te spremembe pa vse bolj dajejo pomembnost 

kakovosti. Uveljavlja se program, ki v ospredje postavlja zaposlene, saj lahko z 

zadovoljstvom le oni najbolj pripomorejo h kakovosti. S tem členom organizacijske klime 

lahko ugotovimo, ali se zaposleni zavedajo, da je njihovo zadovoljstvo v podjetju ključni člen 

za doseganje kakovosti in s tem ciljev podjetja. Prav tako pa so pomembni tudi zvestoba in 

medsebojni odnosi v podjetju. 

3.4.2 Inovativnost, iniciativnost 

Inovativnost pomeni vpeljavo nečesa novega, kar je temelj za konkurenčnost in kakovost. 

Inovativnost ni stvar glavnih v podjetju, ampak organizacije kot celote, v kateri delujejo tudi 

ostali člani in organi organizacije. Pri tej dimenziji poskušamo z določenim vprašalnikom 

ugotoviti, ali se zaposleni zavedajo odgovornosti za prevzem tveganja uveljavitev pobud. 

3.4.3 Zadovoljstvo z delovnim okoljem 

Pomembno je, da se zaposleni v delovnem okolju počutijo udobno in zadovoljno, saj le tako 

lahko delujejo pozitivno. Če so odnosi pozitivni in so pravila jasno postavljena, se zaposlene 

upošteva, sprejema njihove predloge ali kritike, se jih podpira, motivira ali pa dodatno 

izobraţuje, vse to vodi do zadovoljstva v delovnem okolju. 
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3.4.4 Pripadnost družbi 

Vsaka organizacija ţeli, da zaposleni, sprejeti v organizacijo, v njej tudi ostanejo, saj vanje 

vlagajo znanja in upe, da organizacija deluje uspešno. Za organizacijo je pomembno, da 

zaposleni čuti pripadnost druţbi in da v tej organizaciji tudi ostane. Organizacija ne ţeli, da se 

njen kader neprestano menjuje, saj je s tem deleţna tudi tveganja, da zaposleni odnesejo 

znanja, ideje, novosti h konkurenci, zato si mora organizacija pridobiti zaupanje zaposlenega. 

V tej dimenziji se sprašuje, kako organizacijo vidijo ljudje v okolici, kakšen je ugled in kakšni 

so odnosi v tej organizaciji. 

3.4.5 Strokovna usposobljenost in učenje 

Vsako podjetje se mora zavedati, da sta usposabljanje in učenje zaposlenih pomembna 

elementa, saj se vsak zaposleni, ki pripada in ţivi z organizacijo, ţeli izpopolnjevati, širiti 

svoja znanja, hkrati pa je to pomembno tudi za organizacijo, saj nova znanja lahko 

pripomorejo k ţelenemu cilju. Hkrati pa so osebnostni razvoj, razvijanje sposobnosti in 

izobraţevanje pomembni za zaposlene, saj se s tem izraţata njihovo zanimanje in 

zadovoljstvo v podjetju, kar pa je ključnega pomena. V tej dimenziji nas zanima mnenje 

zaposlenih o izobraţevanju in dodatnem usposabljanju. 

3.4.6 Organiziranost 

Organiziranje je sistem, kjer se v cilj usmerja skupine ljudi, pri čemer v podjetju nastane 

hierarhija. Lastniki podjetja dajo dovoljenje za upravljanje in vodenje s podjetjem 

menedţerjem, ki dajejo zadolţitve in dolţnosti podrejenim. Menedţment je ključen, saj daje 

naloge in odgovornost, hkrati pa v podjetju pomeni moč oziroma nadzor nad dogajanjem. V 

tej dimenziji se poskuša ugotoviti, ali zaposleni razumejo navodila, kaj je njihovo delo in kaj 

se od njih pričakuje. Odgovornosti morajo biti na vseh področjih v ravnovesju. 

3.4.7 Notranji odnosi 

Pomembno je, da so notranji odnosi čisti, da zaposleni med seboj sodelujejo, sodelovanje pa 

je posledica sodelovanja zaposlenih med seboj in prizadevanja ter ţelje doseči iste cilje, cilje 

organizacije. Temeljne vrednote sodelovanje so zaupanje, odkritost in zavzetost za reševanje 

notranjih konfliktov. Sodelovanje je v takem primeru za vsako organizacijo zelo pomembno, 

saj znotraj organizacije vodilni ne ţelijo tekmovalnega odnosa, saj lahko pride do 

tekmovalnosti, pri tem pa se lahko izgubi temeljna ideja – uresničitev cilja, ki je pomemben 

za delovanje organizacije. Tukaj ţelimo preučevati odnose med zaposlenimi in vodilnimi v 

organizaciji. Za zaposlene je pomembno, da sodelujejo v procesih odločanja o delovnih 

razmerah. 
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3.4.8 Vodenje 

Kot smo ţe omenili, je menedţment sestavni del vodenja, ki pa je najpomembnejši člen v 

organizaciji, saj daje ukaze podrejenim, tako vodenje in notranji odnosi dopolnjujejo drug 

drugega. Vodenje lahko definiramo tudi kot spodbujanje in motiviranje. Vodenje tako vpliva 

na druge z namenom, da se uresničijo zastavljeni cilji. Eden ima nalogo vodje, pri čemer mu 

morajo ostali zaposleni slediti. Vse organizacije pa nimajo istega načina vodenja, saj obstaja 

več načinov, ki se med seboj razlikujejo glede na odnos vodilnih. Poznamo avtoritativni in 

demokratični stil vodenja, vendar menim, da je demokratični stil vodenja boljša izbira, saj tu 

prevladuje boljša organizacijska klima, posameznik ima moţnost izraţanja svojega mnenja, 

vodja pa daje zaposlenim občutek zaupanja in pomembnosti, hkrati pa je neizprosen ob 

uresničevanju določenih nalog. Vodenje mora biti usklajeno, saj v nasprotnem primeru lahko 

pride do napak in nerazumevanja med oddelki. Vključuje se vprašanje o samostojnosti 

zaposlenih. 

3.4.9 Notranje komuniciranje in obveščanje 

Obveščanje je enosmerno sporočanje, pri čemer gre za razširjanje informacije, medtem ko je 

komuniciranje sporazumevanje oziroma izmenjava informacij, pri čemer gre za povraten 

odziv. V podjetju je pomembno komuniciranje, saj se morajo zaposleni med seboj vsak dan 

pogovarjati in obveščati o stanju in delovnih nalogah v podjetju. Notranje komuniciranje je 

razumevanje poslovanja druţbe in spoznanje, kako lahko sami zaposleni pripomorejo k 

večjemu uspehu, pri čemer je pomembno, da zaposleni poznajo načrte in politiko podjetja. 

Komunikacija je za podjetje pomembna, saj se z njo gradijo medsebojni odnosi, ki pa so 

temelj za uspešno podjetje.  

3.4.10 Razvoj kariere 

Kariero lahko izrazimo tudi kot uveljavitev oziroma uspeh na nekem področju delovanja. 

Razvoj kariere je za posameznika proces večanja zmoţnosti, da uspešno opravi določene 

vloge v podjetju, pridobivanje znanja, načrtovanje in vodenje svoje kariere. Pomembnost 

razvoja kariere je odvisna od posameznika, nekaterim razvoj oziroma napredovanje pomeni 

več, spet drugim manj, pa vendar je pomembno, da podjetje to omogoča, saj razvoj kariere 

zadovoljuje tako interese podjetja kot tudi ţelje in potrebe posameznika. Pri razvoju kariere je 

treba poenotiti cilje druţbe in posameznika, pri tem pa je treba upoštevati pričakovanja obeh 

strani. Ta dimenzija ugotavlja zadovoljstvo delavcev z moţnostjo osebnega razvoja, oseben 

razvoj pa omogoča razvoj kariere in moţnost napredovanja. 
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3.4.11 Nagrajevanje 

Nagrajevanje je del upravljanja s človeškimi viri, ustrezno nagrajevanje motivira zaposlene. 

Podjetje ţeli z nagrajevanjem zaposlenih doseči njihovo motivacijo, saj so se v tem primeru 

sposobni bolj potruditi za dobrobit podjetja, hkrati pa podjetje ţeli z nagrajevanjem ohranjati 

videz pravičnosti in poštenosti med kadri, nagrajevanje in dobra beseda starih zaposlenih pa 

prav tako privlačita nov, izobraţen kader. Nagrajevanje v podjetju prav tako spodbuja 

zaposlene, da pridobijo novo znanje in se dodatno izpolnjujejo, hkrati pa sistem nagrajevanja 

sporoča zunanjemu okolju, katere zmoţnosti so pomembne v podjetju, kadar gre za 

pridobivanje kadra. Bodoči kandidat najverjetneje ne bo sprejel zaposlitve v podjetju, v 

katerem je povišanje odvisno od nenehnega izobraţevanja, saj se tak kandidat ni pripravljen 

nenehno učiti. S to dimenzijo merimo, kako podjetje izpolnjuje pričakovanja zaposlenih, ko se 

izkaţejo oziroma veliko doprinesejo k uspehu podjetja. 
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4 VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME IN KULTURE V PODJETJU 

4.1 Povezava med organizacijsko klimo in kulturo 

Avtorji, ki smo jih spoznali skozi raziskavo organizacijske kulture in klime, trdijo, da sta 

organizacijska klima in kultura med seboj povezani s pomočjo zadovoljstva zaposlenih, tako 

kultura v organizaciji vpliva na ravnanje z ljudmi, to pa vpliva na klimo in zadovoljstvo 

zaposlenih.  

 

Slika 4: Model organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Schneider 1990 

Organizacijska klima opredeljuje, kako zaposleni v podjetju dojemajo delovno okolje. 

Posameznikovo dojemanje organizacijske klime pa je odvisno od posameznika, vendar 

skupne delovne razmere vplivajo na celostno podobo podjetja. Dejavniki, kot so nagrajevanje, 

kadrovanje in spodbujanje, lahko vplivajo na način, kako zaposleni dojemajo organizacijsko 

klimo v podjetju, kar se odraţa na zadovoljstvu zaposlenih (Schneider 1990). 

4.2 Vpliv kulture in klime na uspešnost organizacije 

Organizacijsko kulturo in klimo v podjetju ustvarjajo zaposleni s svojim delovanjem, kar 

vpliva na uspešnost organizacije. Zaposleni v organizaciji torej izraţajo kulturo in klimo, ki 

sta tista dejavnika, ki se izraţata na posamezniku, njegovi uspešnosti in učinkovitosti, saj 

vplivata na njegovo stopnjo zadovoljstva, počutje, motiviranost in podobno. Torej brez 

zaposlenih ni organizacijske klime in kulture, brez ustrezne klime in kulture pa ni 

zadovoljnega zaposlenega. Pa vendar so ključni spremembe globalizacije in odpiranje novih 

trgov, zaradi česar na organizacije neprestano preţi nevarnost.  
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Organizacije se morajo nenehno prilagajati trgu, novim trendom, da bi preţivele, še 

pomembneje pa je, da bi uspešno poslovale na trgu. V podjetju morajo biti tako dobro 

seznanjeni s kulturo in klimo ter morajo dobro poznati vse njune sestavine, saj se le tako 

lahko pripravijo in prilagajajo spremembam, ki sledijo. Pravilna komunikacija je ključna, da 

zaposleni razumejo spremembe in jih tudi upoštevajo. Kadar se zaposleni obnašajo primerno 

potrebam organizacije, lahko trdimo, da je klima ustrezna. Treba je pravočasno zaznati, ali je 

klima ustrezna oziroma neustrezna, in pravočasno ukrepati (Mihalič 2007). 

 

Slika 5: Segmenti, na katere vplivata organizacijska klima in kultura 

Vir: Mihalič 2007 
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4.3 Razlike organizacijske klime in kulture 

Glede na razlike ločimo klimo od kulture. Ker sta povezani z različnimi elementi, sta različno 

tudi integrirani v podjetje. Klima je tako del operativnih in procesnih elementov, kultura pa 

ostalih, strateških in sistemskih elementov, a sta obe enako pomembni za optimalne rezultate. 

Ker je kultura lahko slabo opazna, jo je mogoče tudi prikriti ali teţko prepoznati. Prva razlika 

med klimo in kulturo je v viru nastanka, medtem ko je klima del psihologije, kulturo 

uvrščamo na področje kulturne antropologije. Po teoriji različnih avtorjev lahko klimo med 

seboj primerjamo, kulture pa med seboj ne moremo primerjati, saj se gradi s pomočjo 

karakteristike zaposlenih. 

Kultura je del globinske strukture organizacije, ki se odraţa na vrednotah in domnevah. 

Interakcija posameznikov zagotavlja stabilnost kulture in predstavlja negotovost, saj je 

odvisna od mišljenja in vedenja posameznikov. Klima pa predstavlja organizacijski sistem 

vrednot kot relativno statičen pojav, ki ga lahko predstavimo s številom dimenzij klime. Pri 

klimi gre predvsem za zaznave iz okolja (Denison 1996). 

Preglednica 1: Razlika med organizacijsko klimo in kulturo 

DISCIPLINA 

ORGANIZACIJSKA 

KULTURA ORGANIZACIJSKA KLIMA 

VEDA Antropologija, sociologija Psihologija 

ČASOVNA 

USMERJENOST Preteklost, prihodnost Sedanjost 

USMERITEV V opis organizacije V primerjavo med organizacijami 

METODA Kvalitativna Kvantitativna 

RAVEN 

PREUČEVANJA 

Vrednote, norme, načini 

obnašanja 

Zaznave dogodkov, postopkov, 

pravil, odnosov 

Vir: Fey, Beamish 2001 

4.4 Kultura v Sloveniji 

Slovenija je demokratična drţava in je od leta 2004 članica EU. Povprečna bruto plača v letu 

2014 je v Sloveniji znašala 1.540,50 EUR. Nezaposlenost je bila leta 2015 13,5 %. 

Čeprav se Slovenci opisujemo kot delavni in pošteni, se v praksi velikokrat pokaţe nasprotno, 

saj je značilno tudi, da smo samouničevalni, kar pa je posledica agresije. 

Ljudje so sovraţni do vsega tujega, bistroumni in odločni, kar se kaţe tudi na kulturi podjetja, 

katere odraz so prebivalci Slovenije. Slovenci smo znani, da pogajanja ne jemljejo resno 

oziroma se nanj premalo pripravimo in se poučimo o nasprotniku. Večinoma imamo 



 

17 

pripravljeno samo eno rešitev za določen problem, kar pa se pogosto izkaţe za napačno 

mišljenje, zaradi česar pride do neupoštevanja nasprotne strani (Terstenjak 1992). 

Velikokrat se vse te značilnosti Slovencev kaţejo tudi v podjetništvu, predvsem kakšni so 

vodje in posledično kakšno kulturo ustvarjajo zaposleni. Kljub temu pa lahko vidimo 

podobnosti z avstrijsko kulturo ravno zaradi zgodovinske razdeljenosti in sosedstva z 

Avstrijo, kar zajema občutljivost, zamerljivost in zavistnost. 

Slovenski podjetniki so se začeli zavedati, da je preučevanje klime in kulture pomembno 

zaradi vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih pa se prej ko slej kaţe tudi 

na organizacijski učinkovitosti in tako je nastal slovenski projekt SiOk. 

SiOk je projekt, ki raziskuje organizacijsko klimo in kulturo v Sloveniji. Začel se je leta 2001, 

saj je vse več podjetnikov kazalo zanimanje za rezultate organizacijske klime in kulture. 

Rezultati raziskav projekta SiOk so pokazali, da se povprečne vrednosti posameznih dimenzij 

klime in zadovoljstva zaposlenih med letoma 2001 in 2007 gibljejo med 2,26 in 3,87, pri 

čemer je 2,26 najniţja ocena za dimenzijo nagrajevanje in 3,87 najvišja ocena dimenzije 

odnos do kakovosti (OCR svetovanje in raziskave b. l.). 

4.5 Kultura v Avstriji  

Avstrijsko gospodarstvo se zelo razlikuje od slovenskega. Avstrija je zvezna republika 

devetih deţel in je prav tako kot Slovenija članica EU. Ţe v povprečni bruto delovni plači iz 

leta 2014, ki je znašala 2.555 EUR, lahko vidimo, da je stanje na trgu delovne sile precej bolj 

bleščeče kot v Sloveniji. Nezaposlenost je leta 2015 znašala 9,1 %, vendar napovedujejo, da 

naj bi do leta 2018 padla na 8 %. 

Zavod za zaposlovanje spodbuja enakost med ţenskami in moškimi v druţbi na trgu dela. 

Zato so v Avstriji enake moţnosti za zaposlene pomembne. Zavod za zaposlovanje zaposluje 

več kot 5.800 ljudi, od tega je 66,3 % ţensk. 

30,6 % zaposlenih dela s krajšim delovnim časom, vključno z nekaterimi voditelji. 47,6 % 

vodilnih poloţajev trenutno zasedajo ţenske, 50 % pa je eden od ciljev Avstrije. 

Individualne in prilagodljive delovne ureditve so prav tako pomembne kot vključitev v 

nadaljnje izobraţevanje, ki ga ponujajo v podporo zaposlenim očetom in materam z varstvom 

otrok. 

Ţenske lahko v svojih seminarjih obravnavajo načrtovanje kariere s svojimi poklicnimi 

idejami. Avstrijski sistem spodbuja ponovni vstop zaposlenih z ohranjanjem stika tako, da jih 

povabi na neplačan dopust za usposabljanje ali jim dovoli nadaljevati delo v manjšem obsegu 

(Arbeitsmarktservice 2017). 
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Avstrijci veljajo za ponosen narod, vidijo se kot moderne, liberalne in kultivirane. Ker je 

njihov način ţivljenja moderen, bodo tradicionalne vrednote počasi oslabele, ţenske pa bodo 

postale zelo dejavne na vseh poslovnih področjih. So optimistično naravnani in se ne 

razburijo kar tako (eDiplomat 2012).  
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5 REZULTATI ANKETE 

Namen raziskave je bil ugotoviti razliko v organizacijski kulturi in klimi med dvema 

evropskima drţavama, Slovenijo in Avstrijo. Z analizo ankete ţelimo potrditi svojo trditev, da 

je organizacijska klima v slovenskih podjetjih slabša kot v avstrijskih, saj je povezana s 

plačami in moţnostjo napredovanja. 

5.1 Opis raziskovalnega pristopa 

Anketni vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime in kulture v podjetju je bil anonimen 

in v spletni obliki. Nanj sta odgovarjali dve skupini anketirancev, in sicer so eno skupino 

sestavljali zaposleni v slovenskih podjetjih, drugo pa zaposleni v avstrijskem podjetju. Obe 

skupini sta bili izbrani na podlagi poznanstev. V anketo smo ţeleli vključiti čim več 

sodelujočih zaradi laţjega analiziranja, zato smo med zaposlene v Avstriji in Sloveniji 

razdelili enako anket, 80 v Sloveniji in 80 v Avstriji. Odziv zaposlenih v Avstriji je bil večji 

kot odziv zaposlenih v Sloveniji. Med zaposlenimi v Sloveniji je bilo vrnjenih 62 anket, med 

zaposlenimi v Avstriji pa 79. Od skupno 141 vrnjenih anket je bilo 8 anket neustrezno ali 

nepopolno izpolnjenih, zato so bile izločene iz analize. V analizo je bilo tako vključenih 133 

anket, kar predstavlja 94,33 % sodelujočih.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 36 vprašanj. Na začetku so bila splošna vprašanja o 

spolu, izobrazbi in starosti. Sledila so vprašanja o zadovoljstvu zaposlenih. V zadnjem delu 

ankete so bila postavljena vprašanja s področja organizacijske kulture. 

Za del ankete o zadovoljstvu in organizacijski kulturi smo pri vprašanjih oziroma trditvah 

uporabili Brayfield-Rotovo lestvico ocenjevanja. Anketiranci so tako odgovarjali z numerično 

lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo zelo nezadovoljen ali sploh se ne strinjam, ocena 5 

pa je pomenila zelo zadovoljen oziroma popolnoma se strinjam. 

5.2 Podrobna analiza anektiranja 

V prvih razdelkih so predstavljeni rezultati odgovorov anketirancev o spolu, starosti, stopnji 

izobrazbe, zaposlitveni dobi v podjetju in oddelku, v katerem delujejo. 
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Slika 6: Struktura anketirancev po spolu – Avstrija in Slovenija skupaj 

Slika 6 prikazuje strukturo anketirancev po spolu. Kot smo ţe omenili, je skupno v anketi 

sodelovalo 133 anketirancev, od tega 35,1 % moških in 64,9 % ţensk. 

 

Slika 7: Struktura anketirancev po starosti – Avstrija in Slovenija skupaj 
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Slika 7 prikazuje strukturo anketiranih po starosti. Postavljeni so bili štirje starostni razredi. 

Med 20 in 25 let je sodelovalo 12 % anketirancev, med 25 in 30 let 17,3 %, 30 do 35 let 

23,3 % in nad 35 let 47,4 % anketirancev. Največji del tako predstavljajo ljudje srednjih let v 

starosti nad 35 let, najmanjši del pa mladi anketiranci med 20 in 25 let. 

 

Slika 8: Struktura primerjave anketirancev po dobi zaposlitve 

Slika 8 prikazuje zaposlitveno dobo anketirancev v posamezni drţavi, Avstriji ali Sloveniji. 

Največ anketirancev je v Avstriji zaposlenih v podjetju do 2 leti, 41,6 %, v Sloveniji pa je 

največ anketirancev zaposlenih ţe več kot 10 let, 32,1 %. Najmanj je avstrijsko sodelujočih 

anketirancev, ki v podjetju delujejo ţe več kot 10 let, 9,1 %, v Sloveniji pa je najmanj 

anketirancev, ki so zaposleni v podjetju do 2 leti, 19,6 %. 
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Slika 9: Struktura anketirancev po stopnji izobrazbe 

Slika 9 prikazuje izobrazbeno strukturo anketirancev. 51,5 % avstrijskih anketirancev je 

visokošolske izobrazbe, kar kaţe, da si ljudje ţelijo zahtevna delovna mesta, saj jih tudi 

izobrazbi primerno plačajo in imajo moţnost napredovanja. V Sloveniji pa je več 

srednješolske izobrazbe, in sicer 69,6 %, saj ljudje nikakor ne morejo dobiti primernih 

delovnih mest in zato gredo ţe pred izbiro študija čez meje iskat ustrezno zaposlitev. 

Drugi del ankete je bil zastavljen tako, da so anketiranci izraţali svoje strinjanje s trditvami o 

zadovoljstvu v podjetju s pomočjo petstopenjske lestvice. 
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Preglednica 2: Primerjava zadovoljstva anketirancev v podjetju med Avstrijo in 

Slovenijo 

SLOVENIJA 

Zelo 

nezadovoljen Nezadovoljen 

Srednje 

zadovoljen Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

Zadovoljstvo z 

vodstvom 10,7 % 8,9 % 23,2 % 35,7 % 21,4 % 

Zadovoljstvo z 

delom 0 % 5,4 % 10,7 % 57,1 % 26,8 % 

Zadovoljstvo s 

plačo 7,1 % 25 % 19,6 % 35,7 % 12,5 % 

Zadovoljstvo s 

statusom 1,18 % 10,7 % 26,8 % 46,4 % 14,3 % 

AVSTRIJA 

Zelo 

nezadovoljen Nezadovoljen 

Srednje 

zadovoljen Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

Zadovoljstvo z 

vodstvom 5,2 % 5,2 % 14,3 % 28,6 % 46,8 % 

Zadovoljstvo z 

delom 5,3 % 2,7 % 12 % 34,7 % 45,3 % 

Zadovoljstvo s 

plačo 5,2 % 7,8 % 15,6 % 36,4 % 35,1 % 

Zadovoljstvo s 

statusom 3,9 % 9,1 % 14,3 % 40,3 % 32,5 % 

Iz preglednice 2 lahko razberemo, da so anketiranci v Avstriji bolj zadovoljni z vodstvom kot 

v Sloveniji, saj je kar 46,8 % anketirancev na petstopenjski lestvici izbralo odgovor zelo 

zadovoljen, medtem ko je največ anketirancev v Sloveniji, 35,7 %, izbralo odgovor 

zadovoljen. 

Na dejavnik zadovoljstvo z delom je 45,3 % avstrijskih anketirancev izbralo odgovor zelo 

zadovoljen, medtem ko je največ slovenskih anketirancev izbralo odgovor zadovoljen, 57,1 %. 

Zadovoljstvo s plačo je subjektivno vprašanje, saj denar predstavlja veliko vlogo za vsakega 

posameznika, ki pričakuje ali ţeli večjo plačilo za opravljeno delo. Iz preglednice lahko 

razberemo, da so tako avstrijski kot slovenski anketiranci najpogosteje izbrali odgovor 

zadovoljen, čeprav je na avstrijskem delovnem trgu mogoče najti boljše delovne razmere kot 

v Sloveniji. 

32,5 % avstrijskih anketirancev je zelo zadovoljnih s statusom, ki ga imajo v podjetju, 40,3 % 

avstrijskih anketirancev pa je za zadovoljstvo s statusom izbralo odgovor zadovoljen. Med 

slovenskimi anketiranci je kar 46,4 % zadovoljnih s statusom, le 14,3 % pa zelo zadovoljnih. 
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Preglednica 3: Primerjava trditev organizacijske kulture in klime med Avstrijo in 

Slovenijo 

SLOVENIJA 

Zelo 

nezadovoljen Nezadovoljen 

Srednje 

zadovoljen Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

1. Zadovoljni smo z 

osebnim razvojem. 5,4 14,3 16,1 51,8 12,5 

2. Imamo moţnost 

napredovanja. 16,1 35,7 7,1 16,1 25 

3. Za napravljeno napako 

sledi graja. 10,7 19,6 26,8 32,1 10,7 

4. Razmerja med plačami 

so glede na organizacijsko 

strukturo ustrezna. 17,9 19,6 25 23,2 14,3 

5. Zadovoljstvo z 

vodstvom organizacije. 12,5 21,4 23,2 25 17,9 

6. Zadovoljstvo z 

delovnimi razmerami. 1,8 8,9 25 41,1 23,2 

7. Ponosen sem, da sem del 

tima. 1,8 16,1 7,1 42,9 32,1 

8. Konflikte rešujemo 

sproti. 8,9 14,3 17,9 21,4 37,5 

9. Bolj sodelujemo kot 

tekmujemo. 8,9 14,3 17,9 21,4 37,5 

10. Upoštevajo se naši 

predlogi za boljše delo. 12,5 16,1 19,6 17,9 33,9 

11. Učimo se drug od 

drugega. 5,4 16,1 12,5 30,4 35,7 

12. V organizaciji cenijo 

naše delo. 12,5 14,3 28,6 17,9 26,8 

13. Spodbujajo nas pri 

delu. 12,5 17,9 19,6 25 25 

14. Medsebojni odnosi so 

dobri. 5,4 16,1 10,7 46,4 21,4 

15. Med seboj si 

pomagamo. 1,8 12,5 12,5 37,5 35,7 

16. Politika in cilji 

organizacije so jasni vsem. 8,9 12,5 19,6 32,1 26,8 

17. Zadolţitve so jasno 

opredeljene. 7,1 16,1 10,7 41,1 25 

18. Samostojni smo pri 

opravljanju dela. 1,8 3,6 5,4 35,7 53,6 

19. Redno smo deleţni 

usposabljanja. 12,5 21,4 23,2 23,2 19,6 
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SLOVENIJA 

Zelo 

nezadovoljen Nezadovoljen 

Srednje 

zadovoljen Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

20. Sestanki so redni. 19,6 17,9 8,9 30,4 23,2 

AVSTRIJA 

Zelo 

nezadovoljen Nezadovoljen 

Srednje 

zadovoljen Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

1. Zadovoljni smo z 

osebnim razvojem. 5,2 11,7 16,9 37,7 28,6 

2. Imamo moţnost 

napredovanja. 10,4 11,7 15,6 29,9 32,5 

3. Za napravljeno napako 

sledi graja. 15,6 24,7 24,7 19,5 15,6 

4. Razmerja med plačami 

so glede na organizacijsko 

strukturo ustrezna. 13 7,8 24,7 40,3 14,3 

5. Zadovoljstvo z 

vodstvom organizacije. 7,8 5,2 13 27,3 46,8 

6. Zadovoljstvo z 

delovnimi razmerami. 5,2 9,1 11,7 32,5 41,6 

7. Ponosen sem, da sem del 

tima. 6,5 2,6 16,9 20,8 53,2 

8. Konflikte rešujemo 

sproti. 7,8 10,4 10,4 31,2 40,3 

9. Bolj sodelujemo kot 

tekmujemo. 5,2 10,4 13 15,6 55,8 

10. Upoštevajo se naši 

predlogi za boljše delo. 5,2 6,5 20,8 27,3 40,3 

11. Učimo se drug od 

drugega. 7,8 7,8 10,4 23,4 50,6 

12. V organizaciji cenijo 

naše delo. 9,1 5,2 15,6 33,8 36,4 

13. Spodbujajo nas pri 

delu. 6,5 10,4 15,6 32,5 35,1 

14. Medsebojni odnosi so 

dobri. 5,2 3,9 20,8 29,9 40,3 

15. Med seboj si 

pomagamo. 6,5 3,9 10,4 23,4 55,8 

16. Politika in cilji 

organizacije so jasni vsem. 5,2 3,9 15,6 26 49,4 

17. Zadolţitve so jasno 

opredeljene. 7,8 2,6 9,1 37,7 42,9 

18. Samostojni smo pri 

opravljanju dela. 6,5 5,2 5,2 26 57,1 

19. Redno smo deleţni 

usposabljanja. 13 6,5 18,2 20,8 41,6 
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AVSTRIJA 

Zelo 

nezadovoljen Nezadovoljen 

Srednje 

zadovoljen Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

20. Sestanki so redni. 9,1 11,7 15,6 19,5 44,2 

Preglednica 3 prikazuje dejavnike organizacijske klime in kulture, s katerimi lahko 

primerjamo organizacijsko kulturo in klimo med Avstrijo in Slovenijo. Anketiranci so 

odgovarjali s petstopenjsko lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo sploh se ne strinjam in 

5 zelo se strinjam.  

Tako avstrijski kot slovenski anketiranci so se s prvo trditvijo v največjem odstotku strinjali, 

zadovoljni so z moţnostjo osebnega razvoja, vendar bi lahko bilo še več moţnosti. 

Pri drugi trditvi se slovenski anketiranci v 35,7 % ne strinjajo z moţnostjo napredovanja, 

medtem ko so avstrijski anketiranci v 32,5 % odgovorili popolnoma nasprotno, so namreč 

zelo zadovoljni z moţnostjo napredovanja, saj pri napredovanju večinoma ne igra vloge 

izobrazba, pač pa kaj in koliko si do tedaj ţe vloţil v organizacijo in kakšen je tvoj odnos do 

nje. 

Pri trditvi »Za napravljeno napako sledi graja.« se je 32,1 % slovenskih anketirancev strinjalo, 

da velja za njihovo organizacijo, medtem ko se tudi pri tej trditvi odgovori avstrijskih 

anketirancev razlikujejo, saj se jih 24,7 % ne strinja, da sledi graja, je pa enako anketirancev 

glede te trditve neopredeljenih, saj se jih 24,7 % s trditvijo delno strinja. 

Razmerja med plačami glede na organizacijsko strukturo za slovenske anketirance niso 

ustrezna, saj je razlika v plačah med navadnim delavcem in vodstvom nesorazmerna, zato se 

25 % anketirancev le delno strinja s plačilnimi razredi. 40,3 % avstrijskih anketirancev se 

strinja, da so ta razmerja na avstrijskem trgu pravično oblikovana. 

25 % slovenskih anketirancev je zadovoljnih z vodstvom organizacije, medtem ko se med 

avstrijskimi anketiranimi zadovoljstvo skoraj podvoji, kar 46,8 % jih je z vodstvom zelo 

zadovoljnih. 

Iz preglednice lahko razberemo, da je 41,1 % anketirancev v Sloveniji zadovoljnih z 

delovnimi razmerami. V Avstriji je 41,6 % anektiranih zelo zadovoljnih z danimi delovnimi 

razmerami. 

42,9 % slovenskih anketirancev je zadovoljnih oziroma ponosnih, da so del tima organizacije, 

v kateri delajo. Razlika med anketiranci je spet zelo vidna tako v odstotkih kot v stopenjski 

izbiri odgovora, 53,2 % avstrijske delovne sile je namreč zelo zadovoljne oziroma zelo 

ponosne, da so del tima organizacije. 

Tako v slovenskih kot avstrijskih podjetjih se anketiranci večinoma popolnoma strinjajo, da 

konflikte rešujejo sproti, slovenski anketiranci v 37,5 % in avstrijski v 40,3 %. 
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S trditvijo »Bolj sodelujemo kot tekmujemo.« se v 55,8 % popolnoma strinjajo avstrijski 

delavci, v 37,5 % pa slovenski anketiranci. 

S trditvijo »Upoštevajo se naši predlogi za boljše delo.« se v 33,9 % popolnoma strinjajo v 

Sloveniji in v 40,3 % v Avstriji. 

Prav tako se slovenski delavci v 35,7 % popolnoma strinjajo, da se učijo drug od drugega, 

avstrijski delavci pa v 50,6 %. 

Da v organizaciji cenijo delo zaposlenega, se slovenski anketiranci strinjajo le delno, v 

28,6 %, 36,4 % avstrijskih delavcev pa se popolnoma strinja, da se njihovo delo ceni. 

Spodbujanje pri delu delavcu veliko pomeni, saj lahko dobi še večjo motivacijo. Odgovor 

slovenskih delavcev o tem je bil zanimiv, saj so s 25 % odgovorili tako popolnoma se 

strinjam kot se strinjam. Avstrijski delavci pa so s 35,1 % odgovorili, da se popolnoma 

strinjajo, čeprav je razlika med odgovoroma popolnoma se strinjam ter se strinjam le 2,6 %, 

kar pomeni, da se strinjajo, da so spodbujeni pri delu, v 32,5 %. Vidimo lahko, da so mnenja 

med seboj različna. 

Da so medsebojni odnosi v podjetju dobri, se strinja 37,5 % slovenskih anketirancev, 40,3 % 

avstrijskih anketirancev pa se popolnoma strinja s tem.  

Čeprav so medsebojni odnosi večinoma dobri, pa se s trditvijo, da si med seboj pomagajo, 

strinja le 37,5 % slovenskih anketirancev. 55,8 % avstrijskih anketirancev se popolnoma 

strinja, da si med seboj pomagajo. 

Politika in cilji organizacije so jasni slovenskim anketirancem le v 32,1 %, kar pa lahko 

privede do nepopolne komunikacije pri doseganju ciljev organizacije. Politika in cilji morajo 

biti popolnoma jasni vsem zaposlenim, saj le tako vedo, kaj se od njih pričakuje. Avstrijski 

anketiranci se v 49,4 % popolnoma strinjajo, da sta politika in cilji jasni vsem. 

Da so zadolţitve jasno opredeljene, se strinja 41,1 % slovenskih delavcev, popolnoma se s 

tem strinja 42,9 % avstrijskih delavcev. 

S trditvijo, da so delavci samostojni pri delu, se tako slovenski (53,6 %) kot avstrijski 

anketiranci (57,1 %) popolnoma strinjajo. 

Razna izobraţevanja so za vsako organizacijo izredno pomembna, saj se lahko tako seznanijo 

z novostmi in trendi na trgu. Da so delavci redno deleţni usposabljanja, se strinja 23,2 % 

slovenskih delavcev, prav tako se enako slovenskih delavcev s tem le delno strinja. 41,6 % 

avstrijskih delavec se popolnoma strinja, da so deleţni rednih usposabljanj. 

Pomembno je, da so sestanki v organizacijah redni, da se zaposlene obvešča, kako poteka 

delovanje, ali so potrebne izboljšave ali ne, na sestankih se lahko delavce prav tako ustrezno 
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motivira. 30,4 % anketirancev v Sloveniji se strinja, da so sestanki redni, 44,2 % anketirancev 

v Avstriji pa se s tem popolnoma strinja. 

 

 

Slika 10: Kaj vas veže na organizacijo? 

Kar 64,6 % avstrijskih anketirancev je na vprašanje, kaj vas veţe na organizacijo, odgovorilo, 

da je to redna in dobra plača, s čimer pa so se slovenski anketiranci strinjali le v 28,6 %, 50 % 

slovenskih anketirancev trdi, da jih na organizacijo veţe le zanesljivost zaposlitve. Opazimo 

lahko razliko, da so delavci raje predani organizaciji zaradi zanesljivosti delovnega mesta, kot 

da bi se podali v lov na boljše delovne razmere in boljše plačilo, pa čeprav bi zaradi tega 

morali prečkati le mejo, kjer bi za enako delovno mesto dobili boljše razmere in plačo, kot jih 

imajo zdaj.  
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Slika 11: Če bi se znižala plača, bi ... 

Tako slovenski (62,5 %) kot avstrijski anketiranci (72,7 %) bi se večinoma pogovorili z 

nadrejenim. 

 

Slika 12: Bi odšli drugam, če bi se ponudila druga, ustreznejša priložnost? 
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Če bi anketiranci dobili drugo, boljšo priloţnost za zaposlitev, so slovenski anketiranci v 

60,7 % odgovorili, da bi zamenjali organizacijo, enako bi storili avstrijski anketiranci v 

45,5 %. Kar 40 % avstrijskih anketirancev bi kljub boljši ponudbi ostalo zvestih organizaciji, 

ker jih to delo veseli oziroma vidijo na tem delovnem mestu prihodnost. 

 

Slika 13: Ste pripravljeni vložiti dodaten trud? 

Na vprašanje, ali so anketiranci pripravljeni vloţiti dodaten trud v smislu delanja nadur ali 

dela od doma, so vsi anketiranci večinoma odgovorili z ja, kar nas je glede na informacije, ki 

jih dnevno lahko dobimo, presenetilo, saj smo menili, da slovenska populacija tega ni 

pripravljena storiti. 
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Slika 14: Kako bi opredelili medsebojne odnose s sodelavci? 

Slika 14 prikazuje rezultate medsebojnih odnosov s sodelavci, pri čemer se tako slovenski kot 

avstrijski anketiranci strinjajo, da imajo na delovnem mestu večinoma prijateljske odnose. 
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6 SKLEP 

Pomen organizacijske klime in kulture v menedţmentu še vedno ni najbolj razjasnjen, čeprav 

sta pomembna dejavnika za uspeh. Klime se ne da ustvariti ali spremeniti, ker se ustvari s 

pomočjo posameznikov in skupin v organizaciji, lahko pa podjetja spreminjajo tiste stvari, ki 

jih njihovi zaposleni zaznavajo pri ustvarjanju klime. Vsaka organizacija se mora za svoj 

uspeh prilagajati in spreminjati glede na trg, nadrejeni pa morajo te spremembe nadzirati in 

preverjati, da potekajo pravilno. Spreminjanje klime in kulture v podjetju je moţno, vendar 

zahteva veliko znanja. Poznati moramo njune značilnosti in preveriti, kako vplivajo na 

zaposlene.  

Ugotovili smo, da organizacijsko klimo in kulturo oblikujejo zaposleni. Odvisni sta od 

zadovoljstva in odnosov med zaposlenimi. Kakovostni odnosi prinašajo korist podjetju. 

Posledica ustrezne klime je delovna motivacija, ki pomeni večjo produktivnost in večjo 

uspešnost podjetja, vendar na ţalost podjetja vse bolj pozabljajo na zaposlene. Ljudje pa so 

ključni za uspeh organizacije. 

Zadnje čase je bilo tudi v Sloveniji veliko govora in pozornosti namenjenih merjenju 

organizacijske klime. V ta namen je v Sloveniji nastal projekt SiOk, kjer so z izdelanim 

vprašalnikom merili in raziskovali organizacijsko klimo slovenskih podjetij. 

Z anketo smo ţeleli dokazati, da so zaposleni v Sloveniji manj zadovoljni z delovnimi 

razmerami in so pripravljeni manj storiti za organizacijo, v kateri delujejo, kot zaposleni v 

Avstriji. Pričakovali smo, da bodo rezultati pokazali večja odstopanja in nasprotne rezultate, 

saj je vse več delovnih migrantov iz Slovenije, ki se selijo v sosednjo drţavo. Razlogi so, da 

mladi ne dobijo zaposlitve v Sloveniji ali pa jih izkoriščajo kot študentsko delovno silo, 

izkoriščanje delavcev, neizplačevanje plač, regresov in boţičnic, plačevanje dvojnih davkov. 

To nezadovoljstvo smo ţeleli dokazati s primerjavo anket o ugotavljanju zadovoljstva 

organizacijske klime in kulture med Avstrijo in Slovenijo. 

Z anonimnim vprašalnikom smo pridobili rezultate, ki so pokazali, kakšno je stanje 

organizacijske klime in kulture v Avstriji in Sloveniji. Izkazalo se je, da so z vodstvom, plačo 

in delom zadovoljnejši v Avstriji, čeprav tudi pri slovenskih zaposlenih ni bilo zanemarljivih 

rezultatov, kot smo pričakovali. Večinoma so v Sloveniji z vodstvom, plačo in delom 

zadovoljni, ne pa zelo zadovoljni, kot je to prevladovalo med avstrijskimi anketiranci. 

Zaposleni v Sloveniji so bili mnenja, da jih na obstoj v podjetju veţe zanesljivost delovnega 

mesta, avstrijske delavce pa redna in dobra plača, kamor sta vključeni tudi 13. in 14. plača, ki 

ju v Sloveniji ni.  
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Če pogledamo analizo v celoti, lahko ugotovimo, da je organizacijska klima v slovenskih 

podjetjih slabša kot v avstrijskih oziroma v podjetjih gospodarsko razvitejših drţav, saj je 

povezana z zadovoljstvom, delovnimi razmerami, plačami in moţnostjo napredovanja. 

Organizacija deluje uspešno, kadar je delovno okolje podkrepljeno z ustreznimi medsebojnimi 

odnosi in energijo v podjetju, zaradi česar so zaposleni usmerjeni v doseganje ciljev za 

dobrobit podjetja, saj je doseganje ciljev in uspehov posledica zadovoljnih zaposlenih v 

podjetju. 

Predpostavljali smo, da sta organizacijska kultura in klima zanemarjeni v večini podjetij tako, 

da se jima ne posveča velike pozornosti, saj se vodilni ne zavedajo pomembnosti teh 

dejavnikov za uspešnost podjetja. 

Prav tako je pomembno znanje, da vodje s svojim delovanjem ustvarjajo klimo v podjetju, saj 

so za vso dogajanje v podjetju odgovorni vodje, posledično tudi za zadovoljstvo zaposlenih. 

Morda v razmislek – vse več je delodajalcev, ki od zaposlenih za dobrobit podjetja zahtevajo 

vse, v zahvalo pa ne dajo nič. Vsak delodajalec bi se moral zavedati, da so ljudje temelj 

organizacije in ne vodstvo.  
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