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POVZETEK 

Z magistrskim delom želimo proučiti dimenzije marketinške kulture in raziskati njihov pomen 
za finančno uspešnost organizacij v trgovski dejavnosti. V drugem poglavju predstavljamo 
teoretična izhodišča za nastanek organizacijske in marketinške kulture ter pomen, ki ga ima 
posamezna dimenzija marketinške kulture za uspešno poslovanje organizacije. V empiričnem 
delu ugotavljamo večdimenzionalnost marketinške kulture in povezanost med marketinško 
kulturo in finančno uspešnostjo organizacij v trgovski dejavnosti. Ugotavljamo tudi dejavnike 
razlik med finančno uspešnimi in finančno neuspešnimi organizacijami ter ključne dejavnike, 
ki vplivajo na zadovoljstvo udeležencev. Na podlagi raziskave smo v sklepnem delu 
oblikovali priporočila za prakso in predloge za nadaljnje raziskovanje.  

Ključne besede: marketinška kultura, finančna uspešnost, kakovost, medosebni odnosi, 
prodajna usmerjenost, organiziranost, interna komunikacija, inovativnost, konkurenčnost, 
zadovoljstvo, interni marketing. 

SUMMARY 

In the master’s thesis we intended to study the dimensions of the marketing culture and to 
explore their significance for the financial effectiveness of the commerce enterprises. In the 
second part we presented theoretical bases for the creation of organisational and marketing 
culture, and the significance that individual dimensions of marketing culture implemented 
upon the successful enterprise operation. In the empirical part we established the 
multidimensionality of the marketing culture, and the connection between marketing culture 
and financial effectiveness of the commerce enterprises. We also examined the differences 
between financially successful and financially unsuccessful enterprises and key factors that 
have an impact to the satisfaction of the participants. Based on our research in the conclusions 
we formulated the recommendations to be used in practice and the proposals for further 
research. 

Key words: marketing culture, financial effectiveness, quality, personal relations, sales 
orientation, organisation, internal communication, inventiveness, competitiveness, 
satisfaction, internal marketing. 
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1 UVOD 

1.1 Opis raziskovalnega problema 

Potočnik (2001, 31) ugotavlja, da je svetovno gospodarstvo povezano in da ga usmerjata 
sodobna tehnologija in globalizacija trga. V nadaljevanju tudi razloži, da globalizacija pomeni 
iskanje ekonomije velikega obsega zaradi prodora na svetovni trg oziroma s tem povezanega 
podobnega povpraševanja v različnih državah, kar razširja število trgov. Na spletnih straneh 
SURS-a (2011a) je zapisano:  

Izraz »globalizacija« se uporablja za opis rastoče internacionalizacije trgov blaga in storitev, 
finančnega sistema, korporacij in proizvodenj, tehnologije in konkurenčnosti. 

K procesu globalizacije so pomembno pripomogli trije glavni dejavniki:  
- liberalizacija kapitalskih gibanj in deregulacija predvsem finančnih storitev,  
- nadaljnje odpiranje trgov za trgovino in investicije, kar je povzročilo rast mednarodne 

konkurenčnosti, in  
- ključen pomen informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodarstvu.  

Ugotovitev, da je odpiranje trgov za trgovino eden glavnih dejavnikov razvoja globalizacije, 
ki vpliva tudi na naše gospodarstvo, aktualizira našo raziskavo o marketinški kulturi v 
trgovskih organizacijah. Tudi sicer je trgovina glede na statistične podatke SURS (2011b) za 
leto 2009 pomembna panoga v Sloveniji. V njej deluje 23.130 organizacij, v katerih je 
zaposlenih 113.466 oseb. Po podatkih SURS (2011b) za leto 2008 znašajo prihodki od 
prodaje 31.609 mio EUR.  

Teorija virov navaja, da uspešne organizacije poskušajo s primerno uporabo ustreznih redkih 
sredstev doseči obstojne konkurenčne prednosti, kar je ključni cilj njihovega strateškega 
managementa (Snoj 2007a, 58). Med takšna neotipljiva sredstva sodi tudi marketinška kultura 
organizacije (Ross-Wooldridge in Minsky 2002, 30; Kasper 2002, 1049).  

O marketinški kulturi avtorica prvih del na to temo, Webstrova (1995, 7), pove, da je 
marketinška kultura tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na vzorec 
skupnih vrednot in prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da razumejo in »občutijo« 
marketinško funkcijo in jim tako določa norme vedenja v organizaciji. Nanaša se tudi na 
pomen, ki ga organizacija kot celota daje marketinški funkciji in na način izvajanja 
marketinške dejavnosti v organizaciji. Webstrova (1995) marketinško kulturo opredeli s 
šestimi pomembnimi dimenzijami: kakovost storitev, medsebojni odnosi, komuniciranje, 
inovativnost, organiziranost in prodajne naloge. Podobno so na Fakulteti za management 
Univerze na Primorskem za potrebe raziskave marketinške kulture v srednjih šolah v 
Sloveniji določili naslednje dimenzije: kakovost storitev, zadovoljstvo, medosebni odnosi, 
konkurenčnost, organiziranost, interno komuniciranje in inovativnost (Kodrič 2007, 133).  
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Pomen marketinške kulture in njenih posameznih dimenzij za zagotavljanje obstojne 
konkurenčne prednosti podjetij pa v trgovski dejavnosti v Sloveniji do zdaj še ni bil raziskan. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je proučiti dimenzije marketinške kulture in raziskati njihov pomen 
za finančno uspešnost organizacij v trgovski dejavnosti. Pri tem finančno uspešnost 
organizacij razumemo kot pozitiven izkaz naslednjih kazalnikov: 
- čista dobičkovnost kapitala, 
- čista dobičkovnost skupnih prihodkov, 
- čista dobičkovnost sredstev. 

V magistrski nalogi želimo doseči še naslednje cilje: 
- proučiti literaturo in vire na področju marketinške kulture in finančne uspešnosti 

organizacij, 
- teoretično predstaviti vsebino in pomen marketinške kulture za doseganje trajnostne 

konkurenčne prednosti, 
- raziskati vlogo in stanje marketinške kulture v trgovski dejavnosti v Sloveniji, 
- na podlagi opravljene raziskave podati predloge in priporočila za prakso. 

Za doseganje namena in ciljev naloge preverimo naslednji hipotezi: 

H1: Marketinška kultura je večdimenzionalen koncept. 

H2: Obstaja statistično značilna povezanost med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo 
trgovskih organizacij. 

1.3 Metodologija 

Magistrska naloga vsebje teoretični in empirični del. 

Metoda dela v teoretičnem delu temelji na analizi in sintezi obstoječe strokovne literature 
domačih in tujih avtorjev s področja marketinške kulture, trženja in konkurenčnih prednosti 
podjetij s poudarkom na trgovski dejavnosti.  

V empiričnem delu naloge smo uporabili kvalitativno in kvantitativno metodo zbiranja in 
analize podatkov. Kot metodo zbiranja podatkov smo uporabili prilagojen vprašalnik zaprtega 
tipa, ki je bil izdelan za potrebe raziskovanja marketinške kulture v šolstvu na Fakulteti za 
management v Kopru. Predhodno smo opravili polstrukturiran intervju na vzorcu štirih oseb, 
zaposlenih v srednje velikih in velikih trgovskih organizacijah, da smo tako ugotovili, kakšno 
je njihovo razumevanje in kakšen je njihov odnos do marketinške kulture. Po potrebi bi na 
podlagi tako pridobljenih podatkov vprašalnik dopolnili. Vprašalnik smo preverili na 
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pilotskem vzorcu 15 oseb, zaposlenih v srednje velikih in velikih podjetjih na področju 
trgovinske dejavnosti. Končno različico vprašalnika v elektronski obliki smo nato uporabili na 
naključnem vzorcu 20 % od 363 srednje velikih in velikih podjetij na področju trgovske 
dejavnosti v Sloveniji. Po standardni klasifikaciji – SKD (2008) ta podjetja spadajo pod šifro 
kategorije G, pripadajoči deskriptor je: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. V 
anketo so vključeni vsi zaposleni v teh organizacijah, ki premorejo ustrezen elektronski 
naslov. Pridobljene podatke smo nato obdelali s pomočjo deskriptivne statistike ter faktorske 
in regresijske oz. diskriminantne analize.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Predvidene predpostavke so bile:  
- da bodo teoretična izhodišča o marketinški kulturi uporabna in prenosljiva v prakso, 
- da bodo z anketiranjem v organizacijah pridobljeni podatki dovolj reprezentativni, da jih 

bo moč posplošiti na področju trgovske dejavnosti, 
- da bodo z anketiranjem pridobljeni podatki omogočali obdelavo s predvidenimi 

kvantitativnimi metodami obdelave podatkov.  

Pojem marketinška kultura je razmeroma precej nov. Na to temo je opravljenih malo raziskav, 
pri nas pa le nekaj. Tako je na razpolago precej omejen obseg literature in virov, kar lahko 
povzroči težavnost zbiranja podatkov, ki so potrebni za raziskavo teoretičnih izhodišč. Lahko 
se tudi zgodi, da bo odzivnost na anketni vprašalnik relativno majhna oziroma bo katera 
demografska skupina močneje zastopana, kot je njen realni delež med zaposlenimi. Oba 
potencialna neželena vpliva lahko predstavljata omejitev pri izvedbi raziskave in 
posploševanju ugotovitev na celotno populacijo.  
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2 MARKETINŠKA KULTURA ORGANIZACIJE 

Da bi razumeli celoten izraz marketinške kulture organizacije, prikažimo pomen posameznih 
besed, ki tvorijo celoten pojem. 

Marketing proučujejo številni avtorji, ki poskušajo ugotoviti, kako se je marketing razvijal, 
kakšna je njegova stroka in kako se kaže v praksi. Marketing se je najprej razvil v ZDA. V 
Sloveniji nekateri za izraz »marketing« uporabljajo slovensko besedo »trženje« (Devetak 
2007, 15). Enako ugotavljata Snoj in Gabrijan (2007, 16) in menita, da sta izraza vsebinsko 
enakovredna, čeprav sama v svojem delu uporabljata izraz marketing. 

V Enciklopediji Slovenije (1999, 385) je trženje obrazloženo kot pridobivanje in ohranjanje 
partnerjev v menjavi, ki jo opravlja podjetje s svojim okoljem in je ena od poslovnih funkcij 
podjetja. 

V Velikem slovarju tujk (2002, 703) je marketing opredeljen kot načrtovanje in usklajevanje 
investicij, proizvodnje, prodaje in propagande s potrebami in možnostmi tržišča. 

Ameriško združenje za marketing je leta 2007 na novo opredelilo in sprejelo splošno 
definicijo marketinga:  

Marketing je dejavnost vrste ustanov in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, dobavo in 
izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za kupce, stranke, partnerje in družbo na splošno. 

Obstaja še vrsta podobnih definicij marketinga. Kotler (1996, 6) pravi: 

Trženje je družbeni in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, 
kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo 
vrednost. 

Tavčar (2000, 3) je podal naslednjo definicijo: 

Trženje obsega vse dejavnosti, ki so potrebne, da proizvodi in storitve dosežejo končnega 
odjemalca; začne se z ugotavljanjem, kaj potrošnik dejansko zahteva, želi ali pričakuje; sledijo 
vse dejavnosti, ki so potrebne, da proizvodi in storitve pridejo v posest končnega uporabnika. 

Postma (2001, 15) o marketingu meni, da je to celoten nakupno-prodajni proces, ki se konča z 
ekonomsko menjavo. Pravi, da lahko marketing opiše kot oddajanje in sprejemanje 
sporočilnih dražljajev, katerih končni cilj je sprejemanje nakupnih dražljajev, in vse, kar 
zadeva trženje, je v tem okviru izdelek/storitev, prodajni pogoj, tržno komuniciranje, stiki, 
oblikovanje blagovne znamke, oskrba in razpečevanje. 

Vukovič (2005, 10) ugotavlja, da ima izraz marketing več pomenov in se pojavlja kot 
ekonomski proces, poslovna dejavnost ali funkcija, poslovna koncepcija in znanstvena 
disciplina. Zapiše: 
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S tem v zvezi lahko poudarimo osnovno vsebino marketinga, ki je v tem, da ima proizvajalec 
oziroma ponudnik aktiven odnos do kupca pri zadovoljevanju potreb in pri reševanju problemov, 
s katerimi se ta srečuje v vsakdanjem življenju. To je ravno tako pomembno pri obravnavanju 
mednarodnega marketinga oziroma pri globalizaciji. 

Devetak (2007, 16) o teoretikih in definicijah marketinga pojasnjuje: 

Številni teoretiki opredeljujejo definicije marketinga na več načinov, bolj ali manj pa so si edini v 
tem, da prav marketing kot ekonomski proces povezuje proizvodnjo in potrošnjo; številne 
poslovne dejavnosti pa prispevajo k temu, da izdelki prehajajo od proizvajalca do porabnika ob 
pravem času, na pravo mesto in po konkurenčni ceni. 

Kulturo obširneje proučujemo v nadaljevanju, ko opredeljujemo kulturo organizacije (2.1.1) 
in tipe kulture organizacije (2.1.2). Kako pomembna je kultura za delovanje organizacije, 
pojasnjuje Biloslavo (2008, 349), ko razlaga urejenost organizacije in ugotavlja, da je 
neformalna urejenost, temelječa na interesih, pomembnejša od normativne urejenosti. Zapiše: 

Kultura organizacije je zato najbolj dolgoročna in mnogokrat najvplivnejša sestavina urejenosti v 
okviru politike organizacije – in eden od najpomembnejših dejavnikov, ki naj jih upošteva 
management pri snovanju in izvajanju politike organizacije.  

Organizacijo ustanovijo ustanovitelji z namenom, da bi dosegala cilje, ki so skladni z 
njihovimi interesi. Biloslavo (2008, 15–17) ugotavlja, da je mogoče na vsako organizacijo 
gledati z različnih vidikov, predvsem pa kot na instrument za doseganje ciljev in, ker je 
sestavljena iz ljudi, skupnost interesov. V nadaljevanju povzema Morgana (2004), ki je 
predstavil še druge vidike pogledov na organizacijo. 

Webstrova (1995, 7), ki je med prvimi proučevala marketinško kulturo, je podala naslednjo 
oceno: 

Marketinška kultura je tista sestavina celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na vzorec 
skupnih vrednot in prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da razumejo in »občutijo« marketinško 
funkcijo, in jim tako določa norme vedenja v organizaciji. Nanaša se tudi na pomen, ki ga 
organizacija kot celota daje marketinški funkciji in na način izvajanja marketinške dejavnosti v 
organizaciji. 

Marketinška kultura je po Glickovi (2004, 29) marketinško usmerjena filozofija organizacije, 
po kateri se ravnajo vsi zaposleni in s katero je prežeta vsa organizacija. Svoje pojavne oblike 
ima v načinu življenja, navadah, tradiciji in se kaže v praksi. Podobno razmišlja Singh (2004, 
95), ko ugotavlja, da se značilnosti marketinške kulture kažejo v filozofiji celotne 
organizacije. V središče svojih strategij in ravnanja postavlja odjemalčeve potrebe in 
pričakovanja, svoje zaposlene pa spodbuja, da ta pričakovanja zadovoljujejo. Za spodbujanje 
takšne kulture so še posebej odgovorni managerji organizacije. 

Tržno naravnana kultura je usmerjena v zaposlene in v rezultate. Zanjo je značilno, da je 
profesionalna in poslovno uravnotežena med strogimi kontrolnimi mehanizmi in ohlapnejšimi 
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sistemi nadzora. Člani tržno naravnane kulture imajo jasno zastavljene marketinške cilje, 
usmerjeni so navzven in si prizadevajo biti najboljši na trgu (Kasper 2002, 1053). 

Deshpande, Farley in Webster (1993, 23) ter Avlonitis in Gounaris (1999, 1004) poudarjajo, 
da so v središču poslovanja organizacije, ki poudarja marketinško naravnanost, njeni 
odjemalci. Torej je marketinški kulturi prilagojena strategija organizacije in njeno 
uresničevanje. Deshpande in Farley (2004, 5) marketinški naravnanosti pripisujeta težnjo 
organizacije po konkurenčnih prednostih in tržni nadvladi in jo kot tako uvrščata med 
konkurenčno oziroma tržno kulturo. 

2.1 Kultura organizacije 

V teoriji najdemo mnogo navedb, da ima kultura svoje korenine v sociologiji in antropologiji 
(Biloslavo 2007; Kavčič 2005). Pojem »organizacijska kultura« se je v strokovni literaturi 
začel pojavljati sredi 20. stoletja. V literaturi srečamo še druge pojme, npr. podjetniška 
kultura, korporacijska kultura, organizacijska identiteta itd. Razlike med temi pojmi so tako 
majhne, da jih uporabljamo kot sinonime. Za managerje in teoretike je kultura organizacije 
pridobila pomen s proučevanjem človeške družbe in odnosov med pripadniki posamezne 
organizacije. Z razvojem upravljanja z ljudmi (angl. human resource management) in 
ugotavljanjem njihovega prispevka k uspešnosti organizacije so se pričela tudi proučevanja, 
katerih namen je bil ugotavljanje razlik v uspešnosti med organizacijami. Tovrstne raziskave 
potekajo tudi v sedanjem času; njihov namen je odkriti zakonitosti oz. dejavnike, s pomočjo 
katerih bi lahko povečali uspešnost organizacij (Kavčič 2005, 1–3). 

2.1.1 Opredelitev kulture organizacije 

Definicij organizacijske kulture je veliko. Razlog za to je v naravi pojava samega (Ott 1989, 
51). Organizacijska kultura je pojem, ki ni opredmeten in ga je mogoče opazovati in definirati 
z različnih zornih kotov. Definicija je tako odvisna od tega, kaj imamo v mislih, ko govorimo 
o organizacijski kulturi, kaj iščemo v pojavu in kdaj ga opazujemo.  

Kotter in Heskett (1992, 5) ugotavljata, da lahko pri definicijah razlikujemo dve ravni, in sicer 
vidnost in spremenljivost. Nekateri avtorji se tako bolj ukvarjajo z učinki, ki jih je mogoče 
opazovati. Med te uvrstimo običaje, jezik, organizacijsko klimo ipd. Drugi avtorji se bolj 
osredotočajo na globlje značilnosti, kot so vrednote, norme, prepričanja ipd., ki so skupne 
pripadnikom obravnavane kulture in se jih ti niti ne zavedajo. Z vidika spremenljivosti kulture 
nekateri avtorji poudarjajo njeno stabilnost, trajnost in težavnost spreminjanja, spet naslednji 
avtorji pa pozornost usmerjajo na to, kako je mogoče spreminjati kulturo in jo tako prilagoditi 
potrebam organizacije kot eno managerskih orodij.  
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Kultura je težko opredeljiv pojem. Nekatere definicije govorijo o vrednotah in prepričanjih, 
druge se osredotočajo na znanje, tretje poudarjajo organizacijski značaj, nekatere pa mite, 
simbole in rituale (Biloslavo 2007, 30). Predstavnik smeri, ki organizacijsko kulturo razume 
kot pojav, ki poleg opaznih vključuje tudi neopazne značilnosti, je Schein. Njegova definicija 
organizacijske kulture je precej uveljavljena (Schein 1985, 9): 

Kultura je vzorec temeljnih predpostavk, ki so jih člani skupnosti odkrili ali oblikovali v procesu 
razreševanja odprtih zadev, pomembnih za obstoj skupnosti, in so se pokazale za dovolj uspešne, 
da v skupnosti utemeljeno menijo, da jih je treba prenesti na nove člane, da bi ti lahko ustrezno 
dojemali in razmišljali o zadevah, povezanih s prilagajanjem zunanjemu okolju in notranjo 
integracijo. 

Schein trdi, da je treba kulturo analizirati na različnih ravneh. Te ravni so medsebojno 
povezane in soodvisne (Schein 1992, 238): 
- Artefakti1 in stvaritve: vidni elementi v organizacijski kulturi, vendar pogosto neuganljivi 

– npr. tehnologija, umetnost, vidni in slišni obrazci vedenja, 
- vrednote: višja raven zavedanja – npr. usmeritve, smotri in nazori na ravni posameznika 

ali skupine, 
- temeljne predpostavke:2 samoumevno, nevidno, predzavestno – npr. odnos do okolja 

narava stvarnosti, časa in prostora, temelji človekove narave, narava človekove 
dejavnosti, narava človeških odnosov. 

Med avtorji, ki so se ukvarjali s spremenljivostjo in z empiričnim preučevanjem kulture, je 
precej znan tudi Hofstede, ki je v svoji definiciji kulturo pojmoval kot (Hofstede 1980, 21): 

Kolektivno programiranje duha, po katerem se člani ene človeške skupine razlikujejo od drugih. 

Meni, da je kultura za človeško skupino kakor osebnost za posameznika. Pri proučevanju 
organizacijske kulture se Hofstede osredotoča predvsem na pojavne oblike kulture. 
Poenostavljeno je definicija kulture takšnega nazora: »Tako to delamo pri nas!«. Z empirično 
raziskavo je Hofstede (2001, 397–400) ugotovil naslednje dimenzije organizacijske kulture: 
- Procesna usmerjenost – usmerjenost na rezultate. Pri procesni usmerjenosti se zaposleni 

izogibajo negotovosti in v delo vlagajo omejene napore. Pri usmerjenosti na rezultate v 
delo vlagajo maksimalne napore in jim delo pomeni izziv. 

- Usmerjenost na ljudi – usmerjenost na delo. V organizacijah, ki so usmerjene na ljudi, 
zaposleni čutijo, da organizacija namenja pozornost tudi njihovim osebnim problemom, 
medtem ko so pri usmerjenosti na delo pomembni zgolj rezultati. 

                                                
1 pojavne oblike. 
2 tiste rešitve, ki se v daljšem časovnem obdobju pokažejo kot uspešne, skupina s časom sprejme kot 
samoumevne in nesporne. 
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- Parohialnost – profesionalnost. V parohialnih kulturah tudi življenje izven organizacije 
usmerjajo organizacijske norme, prav tako so pomembne socialne mreže, za razliko od 
profesionalnih kultur, kjer zaposleni jemljejo svoje življenje kot svoje zasebno področje. 

- Odprti – zaprti sistemi. V odprtih organizacijah so zaposleni odprti do novincev in ne 
skrivajo informacij. V zaprtih sistemih so mnenja, da so le redki primerni za delo v 
njihovi organizaciji in so do novincev nezaupljivi. 

- Ohlapna – tesna kontrola. V organizacijah z ohlapno kontrolo nihče ne skrbi za stroške in 
disciplino. Za organizacije s tesno kontrolo so značilna nenapisana natančna pravila o 
vedenju in oblačenju, vsi skrbijo za stroške. 

- Normativne – pragmatične.3 Za normativne organizacije je ključno natančno upoštevanje 
predpisanih postopkov. Pragmatične organizacije usmerja trg. Zanje je pomembno 
zadovoljevanje potreb strank in rezultati so pomembnejši kot strogo spoštovanje 
predpisanih postopkov. 

Hofstede (2001, 400–401) je v svoji raziskavi ugotovil tri skupine vrednot: 
- potreba po varnosti – zaposlenim je pomembno, da je delo dobro plačano in da so deležni 

nagrad; 
- centralnost dela – za zaposlene je delo pomembnejše od prostega časa; med zaposlenimi 

obstaja velika stopnja tekmovalnosti; 
- potreba po oblasti – poudarek je na avtoriteti vodstva in hierarhičnih odnosih; cenjeni so 

zaposleni, ki tiho izvajajo svoje naloge. Izogibajo se konfliktom. 

Biloslavo (2007, 31) je definicije kultur strnil v preglednico in izpostavil Scheina, Rousseaua, 
Kotterja in Hesketta, Drennana, Cooka in Yanova, Hofstedeja, Petersa ter Tavčarja.  

Podobno kot ti so kulturo organizacije opredeljevali tudi drugi avtorji. Mesner Andolškova 
(1995, 131–134) meni, da je bistvena značilnost organizacijske kulture njena kolektivna 
naravnanost, saj gre za skupinski pojav, ki nastaja s stiki med posamezniki. Za kulturo 
organizacij je torej značilno, da nastaja kot produkt skupinskega življenja. Je čustveno 
obarvana in zgodovinski produkt ter neločljivo simbolna. Zanjo je značilna tudi nerazločna 
narava, kar pomeni, da v kulturi ne gre za enoten zbir idej, saj so nekatere od teh včasih 
protislovne.  

Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 169) opredelijo organizacijsko kulturo kot celovit sistem 
norm, vrednot, predstav, prepričanj in simbolov, ki vpliva na način obnašanja in odzivanja na 
težave vseh zaposlenih ter s tem oblikuje pojavno obliko nekega podjetja. Pri tem opozarjajo 
na razsežnost časovnega horizonta kot dolgotrajno obstojnost kulture in razsežnost vplivne 
skupine, ki oblikuje organizacijsko kulturo in ima nanjo največji vpliv. 

                                                
3 ki se podrejajo praktični uporabnosti, koristi. 
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Razlag in definicij je še veliko, vendar je Kavčič (1991, 132) povzel nekatere njihove skupne 
prvine: 

Organizacijska kultura je: 
- sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč itd., ki so značilna za določeno skupino ali 

organizacijo, ki jo ločujejo od drugih skupin in organizacij; 
- enotna interpretativna shema, ki služi članom skupine ali organizacije za dojemanje, 

razlaganje in pojasnjevanje dogajanj v organizaciji in okolju; ter 
- celota posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin in 

organizacij.  

2.1.2 Tipi kultur organizacije 

Vsebina kulture organizacije je različno opredeljena zaradi velikega števila avtorjev in 
dolgega razdobja proučevanja pojava. Mnogo avtorjev je s svojega zornega kota poskušalo 
klasificirati oziroma tipizirati organizacijske kulture v bolj homogene skupine. Ob zavedanju, 
da je kultura za organizacijo podobno kot osebnost za posameznika, je razumljivo, da je s 
tipologijami mogoče združiti kulture v tipe le po nekaterih lastnostih (Kavčič 2005, 43).  

V nadaljevanju Kavčič (2005, 43) ugotavlja, da je proučevanje tipologij kultur koristno zaradi 
vrste praktičnih razlogov, in zapiše:  

Management npr. lahko s pomočjo tipologije natančneje prepozna organizacijsko kulturo svoje 
organizacije. Ugotovitev nekaterih bistvenih znakov neke kulture omogoča uporabo splošnega 
tipa, kar olajša spoznavanje drugih znakov, ki so značilni za posamezni tip. Na drugi strani 
poznavanje sestavin posameznega tipa omogoča praktično ukrepanje za spreminjanje konkretne 
organizacijske kulture. Če se, recimo, management v organizaciji odloči, da bo spremenil 
organizacijsko kulturo, mu tipologije omogočijo, da pride do odločitve, kaj in kje spremeniti. 

Podobno ugotavlja Biloslavo (2007, 39), ko povzema Hofstedeja in zapiše, da je kultura 
konstrukt, o katerem je mogoče le posredno sklepati preko opazovanja vedenja ljudi v 
določeni skupnosti.  

Glede na širše nesoglasje o tem, kako ta konstrukt ustrezno opredeliti, ne preseneča, da 
proučevanje kulture organizacije obsega najrazličnejše vidike organizacije in vedenja njenih 
članov ter da raziskovalci pri tem uporabljajo najrazličnejše metode proučevanja. (Biloslavo 
2007) 

Biloslavo (prav tam) tako ugotavlja, da nam je takšno proučevanje lahko v pomoč pri 
napovedovanju prihodnjega vedenja te iste skupnosti. Definicij o organizacijski kulturi je 
ogromno, zato je tudi veliko metod njenega proučevanja. Raziskovalci se delijo na strukturno 
realistično ontološke, ki proučujejo kulturo kot eno od razsežnosti organizacije in se pri 
svojem raziskovanju predvsem opirajo na kvantitativne metode raziskovanja, ter na družbeno 
konstruktivistično ontološke, ki kulturo enačijo z organizacijo in se pri raziskovanju 
osredotočajo na pomen jezika, simbolov in ritualov, ki jih uporabljajo ljudje v organizacijah. 
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Raziskovalci te miselne šole uporabljajo predvsem kvalitativne metode proučevanja 
(Biloslavo 2007, 40). 

Ott (1989, 54) razmišljajoč, da je na klasifikacije organizacijskih kultur precej vplivala 
kulturna antropologija, zapiše, da sta pri tem glavni smeri definiranja kulture adaptivna in 
ideativna. Adaptivni koncept kulture se opira na neposredno opazne oblike pri članih 
skupnosti, kot so materialni predmeti, jezik ipd., medtem ko se ideativni koncept kulture opira 
na skupna stališča, prepričanja, vrednote, ideje ipd., torej na tisto, kar je duhovno skupnega 
članom neke skupnosti.  

Tipologije kultur organizacije so odvisne od tega, kateri usmeritvi pripada avtor. Izjema pri 
tem je Schein, ki je s svojo definicijo organizacijske kulture poskušal preseči delitev na 
ideativne in adaptivne vidike. Tako v njegovi definiciji (Kavčič 2005, 43): 
- artefakti obsegajo adaptivne vsebine kulture,  
- vrednote in prepričanja pokrivajo adaptivne in ideativne vidike,  
- temeljne predpostavke pa spadajo v tipično ideativne vidike. 

Eno zgodnejših klasifikacij je oblikoval Handy (1976, 178–185), ki razlikuje štiri tipe 
organizacijskih kultur: kulturi moči, vlog, nalog in osebnosti.  

Kultura moči temelji na strogo hierarhični strukturi, s centralizirano oblastjo in močnim 
osrednjim vodjem. Takšna kultura temelji na posamezniku, ki nadzoruje sredstva. Uspešna je, 
če jo sestavljajo zaposleni, ki so pripravljeni le izpolnjevati ukaze. Glavna prednost je v tem, 
da organizacija lahko hitro reagira na izzive. Glavna pomanjkljivost je, da se organizacija 
začne rušiti sama po sebi, ko zraste in se funkcijsko in geografsko diferencira.  

Kultura vlog je značilna za birokratski tip organizacij. Moč temelji na položaju, ki ga ima 
posameznik v organizaciji, in manj na njegovem znanju in osebnostnih lastnostih. Delovanje 
organizacije temelji na skupinah poslovnih funkcij, ki so organizirane po sektorjih. Njena 
glavna pomanjkljivost je slaba prilagodljivost spremembam v okolju in stalno pristen konflikt 
med hierarhijo in strokovnostjo. Takšne organizacije so lahko sorazmerno uspešne v relativno 
stabilnem okolju. Veliko se uporablja v javnem sektorju. 

Kultura nalog temelji na opravljenih delovnih nalogah in doseženih ciljih. Položaj 
posameznika temelji na njegovi strokovnosti in ne na hierarhičnem položaju. Značilno je 
timsko delo. Primerna je za okolja, kjer se je treba nenehno prilagajati spremembam na trgu, 
kjer so življenjski cikli izdelkov kratki in kjer je pomembna hitrost reševanja problemov. 
Uspešnost organizacije je zelo odvisna od kakovosti zaposlenih. Takšne organizacije se 
soočajo s številnimi problemi, predvsem z gospodarnostjo obsega, ne morejo razvijati 
specializacije svojih članov in ko je potrebna bolj centralizirana kontrola sredstev, se nagnejo 
h kulturi vlog in moči. Primerna je za majhna in srednje velika podjetja. 
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Kultura osebnosti je sestavljena iz enako močnih posameznikov, ki so ugotovili, da bi v 
organizacijski obliki lahko dosegli več kot izven nje. Posameznik in ustvarjanje pogojev za 
uresničevanje njegovih interesov so najvažnejši. Organizacija ima lahko takšno kulturo, 
dokler so v njej začetni ustanovitelji, ko pa se del članov zamenja, navadno pride tudi do 
sprememb v kulturi. 

Deal in Kennedy (1982) sta razvila tipologijo, ki temelji na dveh spremenljivkah. Prvo 
predstavlja stopnja tveganja pri odločanju in ukrepanju, drugo pa hitrost odzivov glede 
pravilnosti odločitev, ki jih organizacija dobi predvsem s tržišča. Tako dobimo štiri tipe 
organizacijskih kultur. Avtorja sta opozorila, da bo težko katera od dejanskih kultur v 
organizaciji povsem ustrezala kateremu od osnovnih tipov, vendar bo predlagana tipologija 
lahko pomagala managerjem pri odkrivanju kulture organizacije. 

Robustna, trda, »mačo« kultura je kombinacija velikega tveganja in hitrih reakcij s trga. 
Delovanje v organizaciji je hitro, člani v organizaciji so pod stalnim pritiskom, notranja 
konkurenca in konflikti so pravilo, za uspeh je potreben trd in nepopustljiv odnos do 
sodelavcev in dela. Takšna organizacija je uspešna v okolju, kjer je mnogo velikih tveganj, 
vendar je neprimerna za dolgoročne investicije. 

Kultura trdo delo/dobra zabava je značilna za okolja, kjer so tveganja majhna in povratne 
informacije hitre. Značilna je za prodajo nepremičnin in blaga množične porabe. Posamezen 
prodajalec, ne glede na to, kako slab je, ne more ogroziti organizacije. Določeni so postopki in 
vgrajeni kontrolni mehanizmi, ki pokažejo na slabosti. Temeljna vrednota so odjemalci in 
njihove potrebe, odločanje je hitro in enostavno, merila uspešnosti so predvsem količinska. 
Organizacija prireja zabave, športna srečanja, izlete ipd. kot motivacijo za trdo delo. Včasih se 
takšne organizacije bolj usmerijo na količinsko uspešnost kot na kakovost. 

Procesna kultura se razvije v okoljih, kjer so tveganja majhna, odzivov s trga pa skoraj ni. 
Odsotnost povratnih sporočil povzroča, da je organizacija bolj usmerjena na način dela kot na 
vsebino. Uspešni zaposleni so pristaši reda in natančnosti. Poudarek je na hierarhirji in 
formalnostih. Takšne kulture so značilne za velike sisteme in so uspešne, kadar delujejo v 
znanem in stabilnem okolju. Niso pripravljene na hitre reakcije. 

Kultura tveganja je značilna za velike projekte in sisteme, kot so vojska, velike naftne družbe 
ipd. Tveganja so velika, informacije s trga pa zelo počasne. Odločanje je centralizirano in 
usmerjeno v prihodnost, pri tem pa veljata preudarnost in odločnost. Ljudje, ki delajo v takih 
organizacijah, morajo prenašati velike pritiske, spoštovati avtoriteto in tehnično znanje. 

Kets de Vries in Miller (1986) sta razvila tipologijo, ki sta jo gradila na osnovi 
psihoanalitičnega opazovanja managerjev. Prepričana sta, da predvsem managerji oblikujejo 
kulturo organizacije in je zato tudi kultura drugih članov podobna managerski. Njunih pet 
tipov opisuje Kasper (1987, 98–106). 
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Paranoična organizacijska kultura je prisotna v organizacijah, kjer so direktorji nezaupljivi, 
previdni, občutljivi in redkobesedni. Takšni managerji so vedno pripravljeni na obrambo in 
napad in reagirajo z jezo. Vedno je prisotna sovražnost. V organizaciji vlada vzdušje strahu 
pred tem, kdaj bo kdo koga napadel. Delovna morala je šibka, kontrola je močno prisotna, 
zbirajo se informacije kot vir moči. 

Depresivna organizacijska kultura temelji na prepričanju, da človek ne more vplivati na potek 
dogodkov. Kultura je izogibovalna, managerji niso motivirani, odklanjajo odgovornost, 
omahujejo in se ukvarjajo predvsem z izdelavo postopkov. Vsi se bojijo odločanja. Značilna 
je majna stopnja aktivnosti, pomanjkanje zaupanja, ekstremno nazadnjaštvo, ozkost nazorov 
in občutek nekoristnosti. Takšne organizacije lahko uspešno delujejo na zrelih trgih, kjer 
uporabljajo že vrsto let isto tehnologijo in isti model prodaje. 

Karizmatična organizacijska kultura izhaja iz potrebe vrhnjih managerjev, da vzbudijo 
pozornost pri drugih deležnikih in nanje naredijo močan vtis. Prepričani so v lastno 
briljantnost in če realnost zmoti njihovo predstavo dogodkov, reagirajo z jezo in temu 
ustrezno ravnajo. Potrebujejo sodelavce, ki so radi odvisni. Takšna kultura je nagnjena k 
stalnim spremembam, tveganjem in diverzifikaciji. Vodstvo ima rado vse pod kontrolo in se 
vpleta v rutinska opravila. Odločanje je intuitivno, impulzivno in povezano z velikim 
tveganjem. 

Prisiljevalna organizacijska kultura se razvije v organizaciji, kjer se managerji trudijo, 
premagati svoj strah, da bi bili podrejeni dogodkom. Odnose z drugimi ocenjujejo predvsem z 
vidika dominantnosti in podrejanja. Težijo k popolnosti, urejenosti, organiziranosti in 
učinkovitosti, vendar jim manjka spontanosti. Težko se odločajo, ker se bojijo napak. Kultura 
je trda in brezosebna, značilno je nezaupanje nadrejenih do podrejenih. Prevladujejo 
organizacijski predpisi in podrobna pisna navodila o naloga zaposlenih. V takšnih 
organizacijah so priljubljeni rituali. 

Spolitizirana organizacijska kultura se razvije v organizaciji, kjer je glavni manager zadržan 
in odmaknjen od ostalih. V takšni situaciji pridobijo pomen vodilni na drugi ravni, ki pa niso 
prepričani o svojih pooblastilih, zato večino časa porabijo za borbo za položaje s svojimi 
tekmeci. Koalicija managerjev karieristov na drugi ravni se neprestano spreminja, kar je 
temeljni znak organizacijske kulture. Posamezniki se izogibajo medosebnih navezav. Dajejo 
vtis indiferentnosti za pohvalo, kritiko ali čustva drugih. Dejansko pa je to le obramba pred 
neuspešnostjo. Takšni ljudje niso sposobni pokazati vneme ali veselja. Organizacija je 
usmerjena navznoter, na osebne ambicije in želje vodilnih. Pri odločanju so mnogo 
pomembnejše politične igre kot racionalnost. 

Cameron in Quinn (1998, 28–36) sta na podlagi modela konkurenčnih vrednot, ki vključuje 
različne razsežnosti, kot so: prožnost, samostojnost, notranje in zunanje okolje, določila štiri 
tipe organizacijskih kultur. 
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Kultura skupina (klana) je dobila ime, ker je podobna družinskemu tipu organizacije. 
Organizacija s takšno kulturo je usmerjena navznoter, se zanima za zaposlene in je fleksibilna. 
Značilno je prijazno delovno okolje, timsko delo in sodelovanje zaposlenih pri oblikovanju 
ciljev organizacije. Kakovost kulture temelji na motiviranju zaposlenih, da izražajo svoje 
predloge, kako izboljšati delo in poslovanje podjetja ter bolje urediti delovno okolje 
zaposlenih. Zaposleni so organizaciji zelo predani. Organizacija je podaljšek družine. Vodje 
so predvsem mentorji. Dolgoročno se organizacija zavzema predvsem za razvoj zaposlenih. 
Zanje uspeh pomeni predanost odjemalcem in skrb za zaposlene. 

Kultura hierarhije se razvije v okolju, kjer je poudarek na izvajanju pravil in ohranjanju 
stabilnosti in kontrole. Usmerjena je navznoter. Delo v takšnih organizacijah je formalizirano 
in zelo strukturirano; temelji na podrobnih opisih delovnih nalog. Vsi upoštevajo postopke in 
pravila. Pomembno je predvsem zagotavljanje tekočega delovanja organizacije. Formalna 
pravila in politika podjetja so tista, ki držijo organizacijo skupaj. Vodje se vidijo kot dobri 
organizatorji in jih zanima predvsem učinkovitost. Dolgoročno se v organizaciji zavzemajo za 
ohranjanje stabilnosti, predvidljivosti in učinkovitosti ter zagotavljanje dolgoročne uspešnosti. 
Ključ uspeha je učinkovitost. Najpomembnejša je kakovostna postrežba in poslovanje z 
najnižjimi stroški. 

Adhokracija je značilna za organizacijo, ki je osredotočena na zunanje okolje. Je izrazito 
fleksibilna, člani so zelo dinamični, podjetniški in kreativni. Pripravljeni so tvegati in 
poskušati vedno kaj novega. Cenijo inovativnost, izvirnost ter svobodo odločanja. Moč izhaja 
iz karizme, ki temelji na vrednotah. Odločanje je pogosto intuitivno. Vrednotenje zaposlenih 
se meri bolj na njihovih prizadevanjih in usmerjenosti v rast kot na dosežkih. Cilj organizacije 
je vodenje v inovacijah, biti prvi ponudnik novih izdelkov, storitev in znanja. Dolgoročna 
usmerjenost takšne organizacije je rast in pridobivanje novih virov in trgov. 

Kultura trga se razvije v organizaciji, ki je usmerjena navzven, njeni člani pa stremijo k 
stabilnosti in kontroli. Ključne, prevladujoče vrednote so tekmovalnost in produktivnost. 
Usmerjeni so k rezultatom, glavni cilj je, da so naloge opravljene. Organizacija poskuša 
povečevati svojo konkurenčno prednost z uspešnim poslovanjem, pri čemer je glavna naloga 
vodij doseganje produktivnosti, rezultatov in dobičkov organizacije. Vodje so nepopustljivi, 
strogi in zelo zahtevni. Včasih cilje dosegajo tudi na agresiven način. Njihova predpostavka 
je, da agresivna strategija vodi v produktivnost in dobičkonosnost. Cilj, biti vodilni na trgu, je 
tisto, kar povezuje organizacijo. Uspešnost organizacije je določena s premagovanjem 
konkurence, z višino tržnega deleža in osvajanjem novih trgov. 

Navedenih je nekaj tipologij in tipov kultur organizacij, lahko pa bi jih navedli še bistveno 
več. Biloslavo (2007, 45) ugotavlja, da obstaja veliko, na artefaktih temelječih tipov kultur. 
Tudi Kavčič (2005, 50) meni, da poskušajo različni avtorji opredeliti nekatere bolj 
univerzalne tipične vsebine organizacijskih kultur, vendar je pri vseh prisotno zavedanje, da 
ni mogoče posploševanje na dejanske primere kultur v organizacijah. Tipologija je tako 
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predvsem pomembna, da prikaže različne vsebine kultur in opozori na možnost oblikovanja 
bolj homogenih skupin kultur. Managementu organizacije naj bi bilo na ta način omogočeno 
prepoznati določene značilnosti kulture organizacije, kar naj bi olajšalo vodenje organizacije. 
Predvsem pa se mora management zavedati, da bo s poznavanjem teoretičnih podlag lahko 
predvideval prihodnje ravnanje svojih sodelavcev, ne bo pa mogel napovedati točnega izida. 
Ta je vedno odvisen od niza dejavnikov in trenutnih tržnih razmer. S poznavanjem tipologije 
kultur in prvin kulture lastne organizacije bo moder management lahko poudaril predvsem 
tiste pozitivne lastnosti organizacijske kulture organizacije, ki lahko najbolj pripomorejo k 
doseganju zastavljenih ciljev in uspešnosti organizacije. 

2.1.3 Kultura organizacije in uspešnost organizacije 

Managerji radi posegajo po poenostavljenih tipologijah kultur organizacij, čeprav pojavne 
oblike teh kultur izvirajo iz različnih vrednot, zavedajoč se, da lahko organizacijska kultura 
močno vpliva na kakovost odločanja in uspešnost organizacije (Tavčar 2006, 43). 
Management mora pri vodenju organizacije in določanju ciljev upoštevati tudi kulturo 
organizacije, če želi, da bodo člani organizacije te cilje sprejeli in si tudi predano prizadevali 
za njihovo doseganje. Biloslavo (2007, 48) ugotavlja, da kultura organizacije vpliva na 
snovanje, oblikovanje in izvajanje politike organizacije ter tudi na način spreminjanja 
organizacije. Zavedati se je treba, da organizacije sestavljajo ljudje, ki izvajajo postopke in 
procese ter upravljajo s sredstvi, ki so jim na voljo, zato je za organizacijo ključnega pomena, 
kakšen je odnos zaposlenih do notranjega okolja organizacije oz. kakšne so vrednote, ki 
vodijo člane organizacije pri njihovem obnašanju v organizaciji in izven nje. V današnjih 
organizacijah pomeni organizacijska kultura osnovo za povečanje učinkovitosti in uspešnosti. 
Kultura organizacije prispeva k uspešnosti in učinkovitosti organizacije, kadar ustreza 
zahtevam organizacije kot celote in hkrati omogoča svojim članom, da zadovoljijo svoje 
individualne potrebe. Kultura organizacije mora svoje člane usposobiti in usmeriti, da kljub 
zaželeni različnosti vsi delujejo v smeri istega cilja (Lipičnik 2000, 208). 

S povezanostjo med organizacijsko kulturo in uspešnostjo organizacije so se ukvarjali številni 
avtorji (Denison 1990, Gordon in DiTomaso 1992, Brown 1998), manj pa je sistematičnih 
raziskav. Ti avtorji so prepričani, da k uspešnosti organizacije pripomore močna 
organizacijska kultura. O močni kulturi lahko sklepamo, kadar si pomemben del članov 
organizacije deli iste vrednote in prepričanje ter praktične postopke delovanja in se zanje 
močno zavzema (Kavčič 2005; Biloslavo 2007). Dejansko je za organizacijo pomembno, da si 
večina njenih članov, predvsem pa managerji in zaposleni, delijo iste vrednote in prepričanja 
ter uporabljajo praktične postopke delovanja, da bi lahko opredelili organizacijsko kulturo kot 
močno. 

O pozitivnem vplivu močne kulture na uspešnost organizacije sta prepričana Peters in 
Waterman (1982, 75–76). Trdita, da je močna kultura bistvena za uspešnost organizacije, saj 
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njeni člani sledijo vrednotam in normam ter so tako pripravljeni na skoraj vsako situacijo. 
Bolj kot so usmerjeni k trgu, manjša je potreba po formalizaciji postopkov in opravil. Collins 
in Porras (1994, 135–136) se pridružujeta temu mnenju in zapišeta, da morajo managerji 
oblikovati organizacijo, ki bo negovala svoje temeljne vrednote na specifičen način. Svoje 
vrednote morajo pretvoriti v učinkovit mehanizem, ki bo članom organizacije pošiljal jasne 
signale, kako naj delujejo. Gordon in DiTomaso (1992, 785–786) sta ob proučevanju različnih 
avtorjev opredelila značilnosti močne organizacijske kulture: 
- koherentnost: skupek norm in vrednot, ki so med seboj povezane in soodvisne; 
- homogenost: med člani organizacije je velika enotnost o najpomembnejših vrednotah in 

pravilih; 
- stabilnost: prevladujoče vrednote so relativno trajne, stanovitne; 
- kongruentnost, konsistentnost: vrednote in norme so usklajene med seboj, enotno 

usmerjajo delovanje članov; 
- strnjenost: obstaja relativno majhno število vrednot in norm, ki so strnjene okrog osrednje 

vrednote; 
- penetracija: člani organizacije se popolnoma zavedajo skupnih vrednot in velika večina 

deluje v skladu z njimi; 
- kontrola je internalizirana: značilna je velika prisotnost in vpliv skupnih vrednot članov 

organizacije, kar usmerja njihovo delovanje iz prepričanja, od znotraj, tako da zunanja 
kontrola ni potrebna. 

Peters (1993, 34) podobno kot drugi, že omenjeni avtorji, meni, da mora biti organizacijska 
kultura usklajena z vsemi razsežnostmi organizacije, če želi organizacija delovati uspešno. 
Avtorji (Denison 1990, 8–11; Kotter in Heskett 1992, 15–14; Brown 1998, 227–228) 
poskušajo opredeliti mehanizem, s katerim naj bi močna organizacijska kultura prispevala k 
uspešnosti organizacije. Ta mehanizem je tako: 
- skupna določitev ciljev: ker člani sodelujejo pri določanju ciljev je poistovetenje z njimi 

sorazmerno visoko; tudi skladnost prepričanj, kako je mogoče cilje doseči, je visoka; več 
je komunikacije, koordinacija dejavnosti je lažja in z več energije zasledujejo zastavljene 
cilje; vsak član teži k zastavljenim ciljem; 

- skupne vrednote članov: pripadnost organizaciji je na ta način velika, kar ima za 
posledico veliko motiviranost za delo; člani se počutijo varne v organizaciji, notranji 
postopki so članom všeč, prevladuje prepričanje, da se splača delati za to organizacijo; 

- učljivost iz preteklosti: skupne vrednote, obredi, učinkoviti postopki ipd. krepijo 
soglasnost o uporabnosti izkušenj, ki si jih organizacija nabira in so primerne za sedanjost 
in koristne za prihodnost; 

- ponotranjenje kontrole: skupni cilji, vrednote, visoka motivacija, navdušenje zaradi 
pripadnosti organizaciji itd. omogočajo lastno kontrolo njenih članov; člani organizacije 
prostovoljno usmerjajo svoje delovanje za doseganje skupnih ciljev organizacije; tako se 
zmanjša potreba po kontroli managerjev in po večji formalizaciji postopkov; 
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organiziranost ima manj ravni, pooblaščenost posameznikov je večja, stroški so nižji in 
učinkovitost se poveča.  

Kavčič (2005, 70), sklicujoč se na Willmotta (1993), opozarja, da je pojav ponotranjenja 
kontrole deležen nasprotujočih si ocen, saj lahko na ta način management razširi obvladovanje 
delavcev tudi na njihovo čustveno področje. Delavci postanejo soodgovorni za uspešno 
delovanje organizacije, rezultate pa pobere lastnik oziroma upravitelj kapitala. 

Kritiki močne kulture opozarjajo, da lahko močna kultura usmerja organizacijo v napačno 
smer. Močna kultura izhaja iz predpostavke, da pozitivno vpliva na uspešnost organizacije, in 
zanemarja razlago, da uspešnost organizacije vpliva na moč kulture (Kotter in Heskett 1992, 
24). Močna kultura lahko, zaradi preteklih uspehov, kasneje omejuje management v iskanju 
novih poti razvoja organizacije. Razvije se birokratizem, aroganca in nekritičnost. Obstaja 
veliko primerov, ko močna kultura preprečuje izvedbo strateških sprememb, ki so potrebne 
zaradi sprememb v zunanjem okolju organizacije (Hilmer in Donaldson 1996, 124–131). 

Kavčič (2005, 70) prav tako navaja, da so različni avtorji proučevali organizacije z močno 
organizacijsko kulturo in nizko uspešnostjo. Ugotavlja, da ima močna organizacijska kultura 
lahko nekatere negativne učinke. Ti izhajajo iz preteklih uspehov, ko so organizacije imele 
močan tržni položaj in malo resne konkurence. Velika uspešnost lahko še okrepi kulturo in 
povzroči razvoj domišljavosti in arogantnosti posebej managementa organizacije. 
Management razvije prepričanje, da ne more biti neuspešen. Ne sprejema novosti in vztraja 
pri starih konceptih delovanja, ki so v preteklosti lahko bili uspešni, vendar v novih pogojih 
ne ustrezajo več. Tako močna kultura postane ovira organizacijskim spremembam in ovira 
prilagajanju organizacije svojemu okolju. Močna kultura lahko celo povzroči propad 
organizacije.  

Kavčič (prav tam) omenja tudi organizacije s šibko kulturo, ki pa so gospodarsko uspešne. 
Razlaga, da je šibka organizacijska kultura posledica mnogih nakupov in združevanj podjetij 
v preteklosti, kar je onemogočilo razvoj močne skupne kulture. So pa te organizacije z nakupi 
drugih organizacij pridobile prevladujoč tržni delež, tudi monopol, in so bile zaradi tega 
uspešne. 

Primerna kultura organizacije je tista, ki je strateško usklajena z notranjimi procesi 
organizacije in njenim zunanjim okoljem. Pri tem je enako pomembna tudi njena moč. Močna 
kultura v veliki meri vpliva na delovanje managementa in članov organizacije. Pozitiven ali 
negativen vpliv moči na uspešnost je odvisen od smeri vplivanja (Kotter in Heskett 1992, 28). 
Kavčič (2005, 71) dodaja, da je kultura strateško ustrezna, če ustreza notranjemu in 
zunanjemu okolju organizacije. Dobra kultura upošteva panogo, v kateri je organizacija 
dejavna, strateške cilje organizacije, tehnologijo, ki jo uporablja, geografsko umeščenost 
organizacije, osebnosti zaposlenih itd.  
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Kavčič (2005, 71) sklepa, da obstaja pozitivna povezanost med organizacijsko kulturo in 
uspešnostjo, vendar je nizka. Močna kultura lahko zelo ugodno vpliva na uspešnost, lahko pa 
tudi zelo neugodno in lahko celo vodi do propada organizacije. Pomeni, da uspešnost poleg 
moči kulture določajo še drugi dejavniki. Biloslavo (2007, 50) povzema Grinta (1995) in 
omenja koncept sredstev, ki je trenutno eden prevladujočih v strateškem managementu, v 
katerem velja, da je za doseganje trajnejše konkurenčne prednosti pomembno, da je sredstvo 
ali temeljna zmožnost, s katero organizacija razpolaga, redka in je v celoti ni mogoče 
posnemati. Ko obravnava kulturo s tega vidika, zapiše: 

To pomeni, da bi organizacija za doseganje trajnejše konkurenčne prednosti potrebovala 
edinstveno kulturo, ki je precej drugačna od kulture konkurenčnih organizacij. 

V nadaljevanju ugotavlja, da, glede na našteta dejstva, organizacijska kultura ne more biti vir 
konkurenčne prednosti in da se s tem njen pomen precej zmanjša.  

Ugotovimo lahko, da na uspešnost organizacije poleg kulture vplivajo tudi drugi dejavniki. 
Vrednote, prepričanja in postopki delovanja so tisti, ki vodijo člane organizacije k nekemu 
skupnemu cilju. Člani organizacije, ki čutijo visoko stopnjo pripadnosti organizaciji, 
prevzemajo večjo odgovornost za njeno gospodarsko uspešnost. Odnosi med člani 
organizacije, ki temeljijo na medsebojnem sodelovanju, reševanju konfliktov v zgodnji fazi 
nastajanja, samoiniciativnosti in strokovnem znanju, še nadalje prispevajo k oblikovanju 
ustreznega notranjega okolja za razvoj uspešne organizacije. Dostopnost managementa, ki 
spodbuja inovativnost, kakovost kot vodilo pri delu ter usmerjenost k trgu, zmanjšujejo 
potrebo po formalizaciji postopkov in opravil, kar nadalje omogoča hitrejše in prožnejše 
delovanje organizacije. Kultura organizacije mora predvsem omogočiti sposobnost 
primernega odziva na vplive okolja in organizaciji omogočiti ohranjanje stabilnosti in 
doseganje zastavljenih ciljev. Organizacijska kultura s takšnimi vrednotami in lastnostmi ima 
visoko razvito marketinško kulturo. 

2.2 Opredelitev dimenzij marketinške kulture 

Marketing temelji na ljudeh, ki s svojim znanjem in zmožnostmi izvajajo potrebne dejavnosti, 
ki skozi vrsto postopkov in opravil omogočijo, da izdelek ali storitev iskane kakovosti in 
ustrezne vrednosti opravi pot od nastanka in uporabe do porabe ter zadovolji vse udeležence v 
menjalnem razmerju. Frederick E. Webster (1992a, 10) ugotavlja, da se je razumevanje 
marketinga kot koncepta tržnih transakcij, ki omogočajo maksimiranje dobička, razvilo in 
usmerilo k poudarjanju dolgoročnih odnosov s strateškimi partnerji in odjemalci. V središču 
proučevanj niso več izdelki/storitve in organizacije kot enote raziskave, temveč organiziranost 
organizacij in procesov in predvsem ljudje, ki povezujejo vse dejavnike v medsebojnih 
odnosih. Webster (1992a) tako loči tri razsežnosti marketinga:  
- marketing kot kulturo,  
- marketing kot strategijo in  
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- marketing kot taktiko.  

Hofstede (2001, 397–400) je ob proučevanju organizacijske kulture ugotovil šest dimenzij 
organizacijske kulture.4 Med temi dimenzijami kaže izpostaviti procesno usmerjenost – 
usmerjenost na rezultate. V kulturi, ki je usmerjena v rezultate, je pomembno dosegati 
zastavljene cilje, zaposleni v svoje delo vlagajo maksimalne napore, ne skrbi jih negotovost in 
jim vsak dan prinaša nove izzive. Rezultati so pomembnejši od sledenja postopkom. Verjetno 
še bolj tržno usmerjena je normativno-pragmatična dimenzija. Pragmatične organizacije 
poudarjajo, da je znanje tudi usmerjenost na odjemalce. Delovanje članov takšne kulture je 
pogojeno z zahtevami trga, ključno je zadovoljevanje potreb strank, pragmatičnost prevladuje 
tudi pri poslovni politiki organizacije.  

Organizacijska kultura, ki si prizadeva biti marketinško usmerjena, mora upoštevati celoten 
marketinški splet in razsežnosti marketinga, če želi ustrezno odgovoriti na vrsto zahtev trga. 
Sin in Tse (2000, 299–305) na osnovi raziskav ugotavljata ključne dimenzije marketinške 
kulture organizacije, ki pozitivno vplivajo na njihovo marketinško uspešnost. Ob tem 
povzemata tudi Petersa in Watermana (1982), ki sta prav tako izpostavila ključne dimenzije 
organizacijske kulture: 
- »bližina odjemalcu« – organizacija se presoja z vidika ustreznosti za odjemalca, 

pomembne so storitvena naravnanost, kakovost in inovativnost;  
- vrednote organizacije – v ospredje postavljajo ljudi in trdno prepričanje, da te vrednote 

omogočajo »biti najboljši«; 
- tržna naravnanost – navzven orientirana organizacija, katere osnovni dejavnik je trg. 

Izhajajoč iz osnovnih definicij organizacijske kulture smo lahko prepričani, da ima tudi 
marketinška kultura svoje pojavne oblike v vrednotah, temeljnih predpostavkah in pojavnih 
oblikah, ki pričajo o naravi marketinške kulture. Homburg in Pflesser (2000, 450) razlagata, 
da ima tržno naravnana kultura organizacije dimenzije, s katerimi so prepojeni organizacija in 
njeni člani. Te so: 
- vrednote, ki podpirajo tržno naravnanost (inovativnost in prilagodljivost, odprto interno 

komuniciranje, kakovost, hitrost, visoka stopnja odgovornosti zaposlenih, spoštovanje 
posameznika in medfunkcijsko sodelovanje); 

- norme, ki podpirajo tržno naravnanost (udejanjanje na vrednotah temelječih ravnanj s 
ciljem uspeti na trgu); 

- artefakti, ki podpirajo tržno naravnanost (zgodbe o uspešnih tržno naravnanih 
posameznikih, primerih uspehov, ritualih tržne naravnanosti); 

- vedenje, usmerjeno v tržno naravnanost (zbiranje in uporaba informacij za odločanje). 

                                                
4 Obširneje o tem v podpoglavju 2.1.1 opredelitev kulture organizacije. 
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Cynthia Webster (1990) je ob proučevanju marketinške kulture na osnovi raziskav razvila 
med stroko široko uveljavljen, preverjen in uporaben instrument za ugotavljanje stanja 
marketinške kulture organizacije. Ta naj bi bil v pomoč predvsem managerjem. S tem 
instrumentom je postavila temelje za obravnavo marketinške kulture kot večdimenzionalnega 
koncepta. Dimenzije marketinške kulture so po Webstrovi (1990): 
- kakovost storitev: se nanaša na zagotavljanje kakovosti storitev in izdelkov; 
- medosebni odnosi: se nanaša predvsem na to, kako managerji obravnavajo zaposlene; 
- prodajna usmeritev: obravnava odnos organizacije do prodajnega osebja in uporabo 

marketinškega pristopa zaposlenih pri opravljanju dela; 
- organiziranost: ugotavlja povezanost in usklajenost zaposlenih pri doseganju ciljev; 
- interno komuniciranje: kakšen je sistem notranjega informiranja, kako se zaposleni 

zavedajo, kaj od njih pričakujejo managerji in možnosti zaposlenih pri oblikovanju 
standardov za pogoje dela; 

- inovativnost: pripravljenost organizacije in njenih članov za spremembe. 

Podobno so na Fakulteti za management Univerze na Primorskem za potrebe raziskave 
marketinške kulture v srednjih šolah v Sloveniji določili naslednje dimenzije: kakovost 
storitev, zadovoljstvo, medosebni odnosi, konkurenčnost, organiziranost, interno 
komuniciranje in inovativnost (Kodrič 2007, 133). Marketinška kultura organizacije v svoji 
pojavni obliki kaže na način izvajanja dejavnosti marketinga v organizaciji. Management bo 
učinkoviteje vodil organizacijo in usmerjal sodelavce, če se bo najprej sam zavedal 
razsežnosti celotnega marketinga in vseh dimenzij marketinške kulture ter nato ustrezno s 
temi spoznanji seznanil tudi ostale člane organizacije. Poznavanje dimenzij marketinške 
kulture omogoča organizaciji preverjanje lastnih sposobnosti in iskanje vzvodov za nenehno 
izboljšavo znotraj posamezne dimenzije in marketinške kulture kot celote. Zavedanje, da je 
marketinška kultura večdimenzionalen koncept, nas lahko vodi k predpostavki, da je za 
delovanje organizacije v določeni gospodarski dejavnosti posamezna dimenzija lahko 
pomembnejša kot katera druga, nikakor pa ne moremo katere od dimenzij zanemariti kot 
nepomembne. 

2.2.1 Kakovost storitev 

Za storitvena podjetja je izrednega pomena kakovostno izvajanje storitev. Pojem kakovosti 
storitev je težko jasno in razumljivo določiti. Opredelitev kakovosti je v literaturi ogromno. 
Potočnik (2000, 44): 

Pod pojmom kakovostna raven storitev razumemo primeren način, s katerim lahko zadovoljimo 
potrebe, pričakovanja in povpraševanje porabnika, oziroma je kakovost skupek lastnosti in 
značilnosti storitve, ki vplivajo na njeno sposobnost, da zadovolji potrebe porabnika. 
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Devetak (2000, 94): 

Lahko rečemo, da je kakovost kompleksna kategorija: to je skupek vseh aktivnosti in opravil, ki 
se neposredno odražajo v obliki proizvodov in storitev. 

Ob ugotavljanju težavnosti postavljanja definicije kakovosti je Palmer (2000, 225) zapisal: 

Edino kupci lahko določijo kakovost, ki je dosežena, ko organizacija zadovolji njihove potrebe po 
izdelku oziroma storitvi. 

Kotler (1996, 56) predlaga definicijo, ki jo je sprejelo ameriško združenje za nadzor kakovosti 
in se je precej uveljavila v svetu: 

Kakovost je skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo 
sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe. 

V nadaljevanju Kotler (prav tam) loči med kakovostjo, ki je skladna s pričakovanji 
odjemalcev, in kakovostjo delovanja, kot je zapisana v specifikaciji izdelka. Pri tem opozarja, 
da je sicer dobro, da je izdelek skladen s specifikacijami, vendar je pomembneje, da izdelek 
ustreza kakovosti, ki jo zahteva trg. 

Pričakovanja odjemalcev so pri opredeljevanju kakovosti izjemnega pomena. Opredelimo jih 
lahko kot posameznikove občutke glede možnosti, da se bo nekaj zgodilo. Takšne domneve 
so pogosto pogojene s preteklimi izkušnjami in jih odjemalec uporabi kot napovednik 
prihodnjih dogodkov v postopku menjave (Lewis 1995, 58). Zeithamlova in Bitnerjeva (1999, 
76) pa definirata pričakovanja odjemalcev kot mnenja o izvedbi storitve, kar služi kot merilo 
za oceno izvedbe. Organizacije, ki so usmerjene v stalno zagotavljanje kakovosti, poskušajo 
ugotoviti, kakšna so pričakovanja njihovih odjemalcev. Palmer (1998, 154–160) opisuje ta 
ugotavljanja predvsem kot lastna raziskovanja o mnenjih in zaznavah odjemalcev in tudi 
zaposlenih, z analizami posameznih primerov menjav, analizo pritožb ter z raziskavami v 
panogi in primerjavo s podobnimi organizacijami. Za raziskavo pa lahko uporabijo tudi druge 
organizacije, ki jim posredujejo izsledke raziskav. Klaus (1985, 54) meni, da je kakovost 
ponudbe razgibana sestavina fizičnih, psiholoških in drugih dejavnikov, ki jih ob tem 
doživljajo posamezniki.  

Kakovost je povezana s predhodnimi informacijami, ki jih odjemalci pridobijo o izdelku ali 
storitvi. S tem so povezana tudi pričakovanja odjemalcev o proizvodu in njihovo dojemanje 
kakovosti. Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1993, 140) opisujejo kakovost storitev kot 
oceno odjemalcev o lastnostih storitvah oziroma izdelkih in jo razlagajo kot primerjanje 
odjemalčevih pričakovanj z zaznavo izvedbe storitve oziroma z delovanjem izdelka. Zaznana 
kakovost izdelka ali storitve je neposredno povezana z zadovoljstvom, ki ga odjemalci 
občutijo ob nakupu in kasneje ob uporabi. O kakovosti izdelka Možina, Zupančič in 
Postružnik (2010, 310) menijo, da je to sposobnost izdelka, da s svojimi značilnostmi in 
lastnostmi delovanja ustvari zadovoljstvo pri kupcu. 
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Kakovost je kompleksen pojem, ki ga lahko obravnavamo z različnih vidikov, od tehničnega, 
ekonomskega ali okoljskega do pravnega in psihološkega (Pregrad in Musil 2000, 103). Tudi 
drugi avtorji menijo, da je kakovost večdimenzionalna, oziroma je koncept, ki vsebuje več 
disciplin in ima tudi več pojavnih oblik. Ocenjevanje kakovosti obsega vse vrednosti od zelo 
slabih do izrazito dobrih (Kang in James 2004, 266). O kakovosti je bilo opravljenih že vrsto 
raziskav, na osnovi katerih so se razvila obsežna teoretična spoznanja, ki imajo tudi povsem 
praktično in uporabno vrednost. Avtorji Parasuraman, Zeithaml in Berry (1991, 394) so v 
povezavi z večdimenzionalno naravo kakovosti storitev ob preučevanju razpoložljive 
literature in z anketiranjem zaposlenih opredelili deset dimenzij kakovosti, od katerih jih 
odjemalci zaznavajo pet, ostale pa so podrejene prvim petim. Dimenzije so naslednje: 
- urejenost: odjemalci opažajo kot videz fizičnega okolja, zaposlenih, opreme, prostora, 

komunikacijskega gradiva; 
- zanesljivost: odjemalci ocenjujejo usposobljenost zaposlenih za izpolnjevanje obljub;  
- odzivnost: kako hitro je organizacija pripravljena na izvedbo storitve in dodatnih 

pričakovanj;  
- zagotavljanje: zaposleni morajo imeti potrebna znanja za izvedbo storitve; ta dimenzija 

vsebuje tudi dimenzije pristojnost, vljudnost, zaupanje in varnost, ki jih odjemalci 
zaznavajo bolj kot občutek skupnih lastnosti zagotavljanja, da bo storitev kakovostno 
izvedena; 

- vživljanje: odjemalci zaznavajo kot sposobnost ponudnikov, da celovito izvajajo storitev 
skladno s pričakovanji odjemalcev; ta dimenzija vsebuje dostopnost do storitve in 
vodilnih oseb, komunikativnost organizacije in razumevanje odjemalcev. 

Tudi Kotler (2004, 455) je opredelil pet dejavnikov kakovosti storitev po pomembnosti: 
- zanesljivost, 
- odzivnost, 
- zbujanje zaupanja, 
- zmožnost vživeti se v položaj drugega, 
- opredmetene vsebine.  

Kotler (1996, 56) meni, da trženjski management organizacije, ki je usmerjena h 
kakovostnemu poslovanju, vlaga svoje napore v oblikovanje strategij in politike, ki bodo 
temeljile na odličnosti, ki jo omogoča le celovita kakovost. Temu mora slediti kakovostno 
trženje, ki mora v vsakem svojem delu dosegati visok standard. Organizacije, ki želijo biti 
uspešne na trgu, se zavedajo pomena kakovosti poslovanja. Kakovost je postala splošna skrb 
organizacije in tako samoumevna in nujna sestavina poslovanja, da predstavlja neločljivi del 
organizacije (Snoj 2007b, 107). 

Po Webstrovi (1995, 7) je kakovost med najpomembnejšimi sestavinami marketinške kulture. 
V literaturi zasledimo, da nekateri avtorji obravnavajo kakovost kot osrednjo vrednoto 
organizacije in v tej zvezi pojmujejo, da organizacija razvija kulturo kakovosti (Acker-
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Hocevar 1996; Gilbert 1987; Kanter 1987 v Berry 1997, 54). Takšna kultura kakovosti 
vključuje v svojem središču povečano skrb za posameznega člana organizacije, za njegov 
osebni razvoj, zadovoljstvo in povečanje pripadnosti organizaciji (Snoj 2007b, 107). Celotna 
organizacija vse svoje napore posveča gradnji kulture, temelječi na vrednotah kakovosti, ki so 
usmerjene v odjemalce, jasno in odprto komuniciranje, ki spodbujajo timsko delo, popolno 
predanost, povezanost z organizacijo in gradnji osebne in organizacijske odličnosti (Elis 1993 
v Berry 1997, 56).  

Zelo podobno meni tudi Kotler in razlaga, da se vedno več organizacij odloča za strategijo s 
poudarkom na celoviti kakovosti. Da bi organizacije celovito obvladovale kakovost, se 
morajo zavedati naslednjih načel (Kotler 1996, 57): 
- Kakovost morajo zaznati odjemalci: kakovost v tem primeru pomenijo lastnosti, ki so 

pomembne za odjemalce. 
- Kakovost se mora odražati v vsaki dejavnosti organizacije ne le v izdelkih ali storitvi 

organizacije. 
- Kakovost zahteva od zaposlenih popolno predanost: vsi zaposleni morajo biti prepričani, 

motivirani in usposobljeni za doseganje vrhunske kakovosti. 
- Kakovost zahteva visoko kakovost pri partnerjih: celotna veriga vrednosti mora biti 

predana kakovosti. 
- Kakovost se lahko vedno izboljša: prisotna mora biti neprestana težnja po izboljšavah, 

»biti najboljši«. 
- Za boljšo kakovost so včasih potrebni količinski preskoki: predvsem količina 

odpravljanja napak in izboljšav. 
- Kakovost ni dražja: pomembno je kakovostno opravljanje oziroma proizvajanje že od 

vsega začetka in ne šele, ko se ugotovijo napake in pritožbe. 
- Kakovost je nujna, vendar vedno ne zadošča: odjemalci so vedno bolj zahtevni, 

konkurenca viša lastno kakovost, zato je potreben nenehen dvig kakovosti. 
- Usmeritev h kakovosti ne more rešiti slabega izdelka: usmeritev h kakovosti ne more 

nadomestiti pomanjkljivosti izdelka. 

Koncept kakovosti je združljiv z marketinško kulturo in drugimi sorodnimi koncepti v 
marketingu ter je eden osnovnih kazalnikov, s katerim organizacija dosega tržno uspešnost. 
Kakovost tako neposredno vpliva na pozitivno mnenje odjemalcev, njihovo pripravljenost na 
ponoven nakup, lojalnost in zadovoljstvo odjemalcev (Snoj 2007b, 108).  

Kakovost postaja nujna sestavina poslovanja organizacije in mora obsegati celotno 
organizacijo, če želi organizacija trajno obstati na trgu in biti gospodarsko uspešna. Kakovost 
je skupek lastnosti izdelka ali storitve, ki prepriča proizvajalca, posrednika in odjemalca, da 
so v menjalnem razmerju za svojo vrednost dobili ustrezno protivrednost. Primerna kakovost 
se pokaže skozi čas, z zadovoljstvom ob uporabi izdelka oz. z zadovoljivim učinkom izvedene 
storitve. Organizacije se morajo zavedati, da morajo dvigati raven kakovosti v celotni 



 

23 

organizaciji in pri poslovanju z vsemi udeleženci, s katerimi sodelujejo, ker je le tako mogoče 
doseči trajen dvig kakovosti pri proizvodu, ki mu večina organizacij posveča osrednjo 
pozornost. Kakovostno poslovanje obsega skrb za vse udeležence dejavnosti organizacije in 
neprekinjeno težnjo po dvigu ravni poslovanja, katere izid je zadovoljstvo vseh udeležencev. 

2.2.2 Zadovoljstvo 

Zadovoljstvo je psihološka kategorija, povezana s pozitivnimi občutki ugodja in hvaležnosti, 
najpogosteje z izpolnitvijo pričakovanj, in je odvisna od posameznikovega dojemanja in 
doživljanja (Verk 2000, 29). 

O zadovoljstvu pri vodenju organizacij in v organizacijah je Snoj (2007b, 117) zapisal: 

Zadovoljstvo odjemalcev in drugih ciljnih skupin je eden od temeljnih konceptov v managementu 
in marketingu organizacij na splošno. 

Organizacije si prizadevajo doseči zadovoljstvo več skupin vplivnih udeležencev. Poleg 
lastnikov, ki so zadovoljni, ko so doseženi cilji, zaradi katerih je bila organizacija 
ustanovljena, so pomembni tudi zaposleni in odjemalci. Za obe skupini v teoriji najdemo 
opredelitve, ki pojasnjujejo dejavnike, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Zadovoljstvo 
zaposlenih je povezano z zaznavanjem lastne organizacije, njihove vloge v njej, pogojev dela 
in interesov posameznikov. Zadovoljstvo zaposlenih se uresničuje z zadovoljevanjem 
njihovih potreb, z izpolnjevanjem pričakovanj glede osebnih in skupnih ciljev in je predvsem 
pogojeno z motivi posameznikov (Gorišek 2001, 6–11). Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo 
pričakovanja zaposlenih glede lastnega položaja v organizaciji in predvsem razmere, v katerih 
zaposleni delajo. Zadovoljstvo na delovnem mestu je skupek občutij in prepričanj, ki jih 
imajo posamezniki o delovnem mestu in na osnovi katerih lahko managerji vplivajo na 
vedenje in zagotavljanje zadovoljstva v organizaciji (George in Jones 1996, 70). Zadovoljstvo 
zaposlenih je po Schermerhornu, Huntu in Osbornu (1997, 98) pogojeno s čustvenim odzivom 
zaposlenega na zadane naloge in na fizične in socialne pogoje dela. Zadovoljstvo na 
delovnem mestu motivira in vodi posameznika k doseganju zastavljenih ciljev in 
samopotrjevanju. Zadovoljstvo pri delu je eden glavnih motivatorjev, ki zaposlene spodbuja 
za doseganje ciljev. Včasih na doseganje zadovoljstva vplivajo specifični dejavniki, ki so 
pogojeni z osebnimi občutki posameznikov. Davis in Newstrom (1989, 176) menita, da je 
zadovoljstvo zaposlenih skupek naklonjenih in nenaklonjenih občutkov, s katerimi zaposleni 
označijo svoje delo. Ti občutki so odvisni od posameznika in se ne ujemajo vedno s splošno 
predstavo o pričakovanem obnašanju in zadovoljstvu. Tudi Armstrong (1991, 164) pravi, da 
zadovoljstvo izhaja iz pozitivnih in naklonjenih občutkov, ki nastanejo pri delu, ko zaposleni 
primerja pričakovanja o delu s pogoji dela. Nezadovoljstvo pa je posledica negativnih 
občutenj ob takšni primerjavi.  
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Lipičnik (1996, 23) poda enostavno definicijo in meni, da so zaposleni zadovoljni, če so 
izpolnjena njihova pričakovanja. Pričakovanja zaposlenih se oblikujejo, ko se zaposlijo. 
Delovne naloge so prav tako dejavnik, ki neposredno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Za 
zaposlene je pomembno, da so srečni in zadovoljni pri svojem delu in da delajo tisto, kar jih 
veseli (Denny 1997, 120). Pogačnik (2000, 106) je prepričan, da so že dolgo znani temeljni 
delovni motivi in njihova stopnja uresničenja tvori zadovoljstvo zaposlenega z delovno 
organizacijo. Številni avtorji naštevajo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, a se pri tem le 
malo razlikujejo. Treven (1998, 131–132) kot pomembne vidike zadovoljstva pri delu navaja: 
- vrednost: cilj, ki ga posameznik želi doseči in ima zanj določeno vrednost; 
- pomembnost: posamezniki v organizaciji imajo različno mnenje o pomenu posameznih 

vrednosti, kar vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva; 
- zaznavanje: odnos posameznika do trenutnih razmer in njihova primerjava z njegovimi 

vrednotami. 

Možina (1998, 155) opredeljuje dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom in jih 
klasificira v naslednje skupine: 
- vsebina dela: možnost uporabe znanja, učenja, strokovne rasti in zanimivost dela; 
- samostojnost pri delu: možnost razporejanja delovnega časa, vključenost v odločanje o 

splošnejših temah dela in organizacije; 
- plača, dodatki in ugodnosti; 
- vodenje in organizacija dela: ohlapen nadzor, priznanja in pohvale, usmerjenost 

organizacije k ljudem, skrb za tekoče delo; 
- odnosi pri delu: pozitivno delovno vzdušje, sproščeno komuniciranje med sodelavci in 

drugimi nivoji; 
- delovne razmere: varnost pri delu, odpravljanje motečih fizičnih vplivov (vlaga, hrup, 

prah ...). 

Za delavce niso pomembni le cilji, ampak tudi napori in verjetnost, ki so potrebni za njihovo 
doseganje (Možina 1998, 156). Poleg dejavnikov, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom, lahko 
opredelimo tudi dejavnike, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Stopnja 
zadovoljstva je v veliki meri odvisna od posameznikove naravnanosti in osebnosti. George in 
Jones (1999, 78–79) omenjata štiri dejavnike, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva 
zaposlenega:  
- osebnost: sestavljena je iz biološke dediščine (geni) in vzgoje oz. izkušenj, ki jih 

posameznik pridobi v življenju;  
- delovne vrednote: so osebna prepričanja, ki jih posameznik pričakuje kot cilje in rezultate 

svojega dela;  
- delovne razmere: so najpomembnejši vir zadovoljstva pri posamezniku, mednje 

uvrščamo delovne pogoje, sodelavce, delo samo itd.; 
- družbeni vpliv: družbena skupina (verska, sindikat ...) in občutki najožjih sodelavcev 

pomembno vplivajo na posameznika.  
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Zadovoljstvo zaposlenih je torej pogojeno z osebnostjo in privzgojenim odnosom, ki ga ima 
posameznik do dela. Od tega je odvisna tudi sposobnost posameznika, da se vključi v delovno 
skupino in prevzame pozitivne vrednote organizacijske kulture. V nadaljevanju prav ta 
delovna skupina vpliva na posameznikovo zadovoljstvo. Heskett, Sasser in Schlesinger (1997, 
40) so na osnovi raziskav zapisali, da obstaja visoka stopnja povezanosti med zadovoljstvom 
zaposlenih in odjemalcev. Iz ugotovitev izhaja, da lahko le zadovoljni zaposleni nudijo 
storitve, ki zadovoljijo odjemalce in obratno. 

Za vsako organizacijo je pomembno zaznati želje in potrebe svojega ciljnega trga in 
oblikovati takšno ponudbo, ki lahko kar najbolje zadovolji potencialne odjemalce. 
Organizacije namenjajo veliko pozornost načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki se 
nanašajo na odjemalčevo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. Pojem zadovoljstva je 
neločljivo povezan s ponovnimi nakupi in zvestobo odjemalcev ponudniku oziroma blagovni 
znamki (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 305). O razumevanju zadovoljstva porabnikov 
obstajajo številne raziskave, na osnovi katerih so se oblikovali štirje pristopi kot osnova za 
razumevanje zadovoljstva; ti so (Brookes 1995, 9–10): 
- teorija enakovrednosti: zadovoljstvo se pojavi, ko odjemalec meni, da je storitev ali 

izdelek v ravnovesju z njegovim vložkom; 
- teorija pripisovanja: rezultat nakupa je izražen kot uspeh, kadar je odjemalec zadovoljen, 

oziroma neuspeh, če je nezadovoljen; rezultat je pogojen z različnimi dejavniki, ki 
vplivajo na zmožnost nakupa (notranji in zunanji dejavniki); 

- teorija izvedbe: odjemalčevo zadovoljstvo je povezano z zaznanim delovanjem izdelka 
ali storitve;  

- teorija doseganja pričakovanj: odjemalec pred nakupom oblikuje pričakovanja o 
delovanju izdelka ali storitve; po nakupu primerja dejansko delovanje s pričakovanji ter 
na osnovi ocene »boljše kot« ali »slabše kot« zazna zadovoljstvo ali nezadovoljstvo; 
rezultat je nevtralen, če je izvedba v skladu s pričakovanji. To je najpogosteje uporabljena 
teorija. 

Kotler (1996, 40) o porabnikovem zadovoljstvu zapiše: 

Zadovoljstvo je stopnja človekovega počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim 
delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji. 

Zadovoljstvo je čustvena reakcija kupca na kupljeni izdelek ali storitev (Brookes 1995, 81). 
Za odjemalce velja, prav tako kot za zaposlene v organizaciji, da je njihovo zadovoljstvo 
pogojeno s pričakovanji. Zadovoljstvo kupca je ponakupno ovrednotenje kakovosti oz. 
vrednosti, ki jo kupec dobi z določenim izdelkom ali storitvijo, v primerjavi s pričakovanjem 
o delovanju izdelka oz. storitve (Anderson, Fornell in Lehmann 1994, 53). Poleg nakupa 
izdelka ali storitve na zadovoljstvo odjemalca vplivajo še drugi dejavniki, povezani z 
nakupom, uporabo in poprodajnimi storitvami, ki jih je deležen. Rust, Zahorik in Keiningham 
(1996, 219) menijo, da je posamezen nakup povezan tudi s celotnim zadovoljstvom 
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odjemalca. Odjemalec oceni specifičen nakup in opredeli svoje zadovoljstvo do njega. Ocena 
vseh nakupov pri določeni organizaciji, ki upošteva pretekle izkušnje, tvori celotno 
zadovoljstvo odjemalca z obravnavano organizacijo.  

Ule in Kline (1996, 248) zapišeta, da sta zadovoljstvo in nezadovoljstvo odjemalca čustveni 
odziv na proces ovrednotenja izkušnje uporabe izdelka ali storitve. Proces poteka v nekem 
časovnem obdobju in ima pet elementov, kot jih prikazuje slika v nadaljevanju. 

 

Slika 1: Zadovoljstvo/nezadovoljstvo potrošnikov kot proces primerjave 

Vir: Ule in Kline 1996, 249. 

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 321) pa predlagajo naslednjo definicijo zadovoljstva 
potrošnikov: 

Zadovoljstvo potrošnikov je posledica ponakupnega ovrednotenja potrošnika, ko ta zavestno ali 
podzavestno primerja zaznano kakovost izdelka ali storitve in pričakovano kakovost 
(pričakovanja v zvezi z izdelkom ali storitvijo). 

Snoj (2007b, 120) ugotavlja, da ima zadovoljstvo različne stopnje vrednosti – od izrazitega 
nezadovoljstva do izrazitega zadovoljstva. Vrednostne ocene se spreminjajo skozi čas. 
Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo, pa so različni – od družine, dotedanjih izkušenj, 
ponudbe na trgu, osebnosti odjemalca in podobno. Organizacije si prizadevajo, da bi imele 
čim več odjemalcev, ki bi jih lahko uvrstile med svoje trdne privržence in za katere bi lahko 
trdile, da so jim zveste (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 325). Omenjeni avtorji 
razmišljajo, da so zvesti odjemalci običajno tudi zadovoljni, vendar teže trdimo, da zadovoljni 
odjemalci avtomatično postanejo tudi zvesti.  
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Slika 2: Model zadovoljstva potrošnikov 

Vir: Anderson in Fornell 1994 v Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 306. 

Reichheld in Cook (1996, 4–12) poudarjata pomen zvestobe in vrednosti odjemalcev za 
organizacijo. Nakupi se ponavljajo, priporočila odjemalcev se večajo in posledično se večajo 
prihodki in narašča dobiček. Stroški pridobivanja novih odjemalcev se tako znižujejo in hkrati 
je bolj učinkovito oskrbovanje obstoječih odjemalcev. Zaposleni so zadovoljni z opravljenim 
delom in rezultati ter ponosni, kar vpliva na zmanjšanje stroškov najemanja in usposabljanja 
novih zaposlenih, kar spet vpliva na učinkovitost in uspešnost organizacije.  

Organizacije se zavedajo velikega vpliva zadovoljstva njihovih odjemalcev na gospodarsko 
uspešnost. Razlogov za raziskovanje zadovoljstva odjemalcev je več. Myers (1999 v Kolar 
2003, 77) opredeljuje razloge, zaradi katerih se organizacije ukvarjajo z meritvami 
zadovoljstva, med katerimi našteva: 
- zanimanje poslovodstva za zadovoljstvo, 
- spremljanje v času in primerjava s konkurenti, nagrajevanje zaposlenih, 
- analiziranje ključnih dejavnikov zadovoljstva (za alokacijo virov), 
- povečevanje odgovornosti za zadovoljstvo, 
- ugotavljanje vpliva na dobiček, 
- uporaba kot osnova za napovedi, 
- uporaba kot osnova za spremembe v ponudbi, 
- uporaba kot dodatno merilo uspešnosti. 

Organizacija, ki želi učinkovito spremljati zadovoljstvo svojih odjemalcev, mora imeti 
vzpostavljen primeren informacijski sistem, ki omogoča merjenje zadovoljstva odjemalcev. 
Podatki, ki omogočajo ustrezno merjenje, so lahko pridobljeni interno, z analizami lastnih 
služb in dokumentov, ali eksterno, z anketami, opazovanji, primerjavo s konkurenti in 
podobno (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 330–331). Med metodami, s katerimi lahko 
organizacija pridobi potrebne informacije o zadovoljstvu svojih odjemalcev, je tudi sistem 
pritožb in predlogov, ki jih posredujejo odjemalci, ankete o zadovoljstvu odjemalcev, 
namišljeno nakupovanje in analiza izgubljenih odjemalcev (Kotler 1996, 41–42). Z 
raziskavami in analizami zbrani podatki so uporabni, če se zbirajo redno in ima organizacija 
izdelana merila, na osnovi katerih lahko oceni zadovoljstvo svojih odjemalcev. Rojškova 
(1998, 23) kot merila, na osnovi katerih organizacija izmeri zadovoljstvo porabnikov, 
opredeljuje: 
- delež pritožb glede na celotno število storitev, 

Pričakovanja Kakovost Potrošnikovo 
zadovoljstvo Ponovni nakup 
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- zahteve, naslovljene na posamezen sektor, v primerjavi s številom in deležem v celotnem 
obsegu storitev, 

- intenzivnost potrebe po določeni storitvi, 
- zanesljivost izvedbe storitve glede na obljubljene lastnosti storitve. 

Zadovoljstvo je ocena pričakovanja v primerjavi z dejansko izkušnjo, ki so je deležni 
udeleženci v nekem menjalnem razmerju. Zadovoljstvo lahko opredelimo kot prepričanje 
udeležencev, da bi ob danih pogojih ponovili menjalno transakcijo. Ta opredelitev velja za 
zaposlene v organizaciji in za njihove odjemalce. Oboji vrednostno primerjajo pričakovanja z 
dejansko izkušnjo in na osnovi tega oblikujejo svojo oceno. Zaposleni primerjajo svoje delo 
in pogoje, v katerih delajo, s plačilom in nagradami, ki so jih deležni. Odjemalci primerjajo 
svoj denar z nakupno izkušnjo, uporabo proizvoda in poprodajnimi storitvami. Ocena, da so 
za vloženo lastno vrednost dobili ustrezno protivrednost, ki mora biti vsaj primerljiva z 
njihovimi pričakovanji, vzbuja občutek zadovoljstva, v nasprotnem pa nezadovoljstva. Ocena 
se lahko giblje v razponu od izrazito nezadovoljne do izrazito zadovoljne in vpliva na njihovo 
nadaljnje obnašanje. Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in odjemalcev 
organizacije, so različni, vendar so posledično povezani. Zadovoljstvo zaposlenih se kaže v 
boljšem delu, kar prispeva k ustvarjanju zadovoljstva njihovih odjemalcev. Zadovoljni 
odjemalci pa pozitivno vplivajo na zaposlene, ki so zadovoljni z opravljenim delom. 
Zadovoljstvo je eden temeljev, na katerih organizacije gradijo svojo dolgoročno gospodarsko 
uspešnost. 

2.2.3 Medosebni odnosi 

Dobri medosebni odnosi omogočajo odkrito komunikacijo med člani organizacije, naučijo 
ljudi medsebojnega poslušanja in priznavanja pomanjkljivosti v delu. Slabi odnosi zavirajo 
prenos delovnih nalog, so ovira pri obveščanju o nastalih problemih in poteku njihovega 
reševanja. So osnova nezaupanja in celo sovraštva ter s tem preprečujejo sodelovanje in 
onemogočajo odločanje, povečujejo frustracije5 in izgube delovne morale. Tako kakovost 
medsebojnih odnosov neposredno vpliva na voljo in zavzetost za delo (Smith 2002, 29–30). 
Dobri medosebni odnosi se kažejo v spoštovanju človekove osebnosti, prizadevanju za 
reševanje sporov in izpolnjevanju delovnih nalog. Slabi medosebni odnosi se kažejo v sporih, 
ki so posledica nezadovoljstva članov organizacije. Vzroki so lahko v pogojih dela, slabem 
informiranju, neupoštevanju idej in želja ter nezadovoljstvu z načinom dela vodje ali 
sodelavcev (Možina 2002a, 4–8). Dobri odnosi pripomorejo k dobremu počutju zaposlenih in 
oblikovanju prijateljskega vzdušja. Dobro razumevanje omogoča zadovoljstvo in viša 
produktivnost zaposlenih, negativni odnosi pa povzročajo napetosti, konflikte, nezadovoljstvo 
in nižjo produktivnost (Jurman 1981, 203).  

                                                
5 Stanje oviranosti v motivacijski situaciji: preprečevanje dejavnosti, ki je usmerjena k cilju. 
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O medosebnih odnosih Možina (2002b, 596) poda definicijo: 

Medosebni odnosi so eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, 
izpolnjevanje delovnih nalog in doseganje ciljev organizacije. Izvirajo iz ljudi, iz njihovih 
osebnih lastnosti in so usmerjeni na druge. Pomembni so za ustvarjanje in razvoj etike in delovne 
morale, za humanizacijo ljudi in njihovega dela. 

Nekoliko drugače zapiše Lamovčeva (1993, 9): 

Medosebni odnosi so zelo pomembni za razvoj človekove osebnosti, v čustvenem, socialnem in 
intelektualnem smislu, saj si na njihovi osnovi ljudje ustvarijo svojo identiteto. Učinkoviti 
medsebojni odnosi so prvi pogoj za osebno srečo in uspeh v podjetju. Celo poklici, ki ne 
zahtevajo izrazitega dela z ljudmi, še vedno vključujejo stike s sodelavci, nadrejenimi in 
podrejenimi. 

Kejžar (2003, 1) zapiše: 

Medosebni odnosi so odnosi, ki zadevajo medsebojno razumevanje posameznikov, ravnanje z 
delavci, obravnavanje razmerij med ljudmi. Ti odnosi so pogosto ne samo krhki, skrajno napeti, v 
vsakodnevnem delu nevzdržni, ampak včasih tudi popolnoma porušeni. Medsebojni odnosi so 
najbolj občuteni, opazni in tehtni med delavci samimi oziroma sodelavci, med delavci in vodji ter 
v razmerju med oddelki oziroma službami v organizaciji. 

Odnosi med člani organizacije so odvisni od različnih dejavnikov, ki neposredno ali posredno 
vplivajo nanje in so lahko pozitivni ali negativni. Možina (1994, 186–187) opredeli naslednje 
skupine dejavnikov: 
- sprejete norme: predvsem vedenjske norme so temelj vzpostavljanja medosebnih 

odnosov in način njihovega oblikovanja in uporabljanja v praksi; 
- kakovost organizacije: delovanje v okolju terja nenehno izpopolnjevanje in prilagajanje 

za uspešno izpolnjevanje nalog v skladu s cilji organizacije; 
- informiranost: visoka stopnja informiranosti omogoča visoko stopnjo kakovosti 

medosebnih odnosov; 
- strokovno, splošno in osebno znanje: večja stopnja znanja in kulture posameznika pomeni 

večjo možnost za uspešno soočanje s problemi v medosebnih odnosih; 
- delovna morala: njena visoka stopnja prispeva k dobrim medosebnim odnosom; 
- drugi dejavniki, izhajajoči iz delovnega, poslovnega in družinskega okolja (soodločanje 

pri vodenju, standard zaposlenih, ugled itd.). 

Medosebni odnosi so pogojeni z dobrim pretokom kakovostnih informacij, kar vpliva na 
medsebojno zaupanje, zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih. Pri tem je treba zagotoviti 
možnost odkrite kritike, medsebojno pomoč, varno opravljanje dela, prijetno delovno vzdušje, 
disciplino na delovnem mestu, možnost posvetovanja in spoštovanje med sodelavci (Mumel 
2008, 184). Tudi Jurman (1981, 204) ugotavlja, da na oblikovanje odnosov v organizaciji 
vpliva več dejavnikov, med katere uvršča cilje organizacije, sistem vodenja, usklajenost 
vodenja, usmerjenost zaposlenih v organizaciji in socialne vloge posameznikov. Ob tem 
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poudarja, da ima v organizacijah sistem vodenja velik vpliv na medosebne odnose. Vodilne 
osebe z načinom vodenja med zaposlenimi sproščajo večje ali manjše zadovoljstvo z delom, 
sodelavci in celotno organizacijo. Management organizacije lahko vpliva na dobre medosebne 
odnose tudi s pritegnitvijo zaposlenih k sodelovanju v procesih odločanja o pogojih dela. 
Zaposleni, ki bodo skupaj z vodstvom iskali ustrezne rešitve, bodo gradili medsebojno 
zaupanje, sodelovanje in prispevali h konstruktivnemu reševanju sporov. Zaposleni, ki so 
vključeni v odločanje, so bolj motivirani za delo (Florjančič in Vukovič 1998, 147). 
Management ima ključen vpliv na medosebne odnose v organizaciji in veliko odgovornost za 
omogočanje pogojev, da se razvijejo pozitivni medosebni odnosi. Kejžar (2003, 1–2) 
ugotavlja razloge za slabe medosebne odnose, ki večinoma izvirajo v slabem vodenju oziroma 
neustreznem odzivu vodstva na nastale probleme: 
- neurejena organiziranost dela: pomanjkljivost opredeljenosti posameznih nalog na 

delovnih mestih povzroča opustitev nekaterih del, nekakovostno izvedbo storitve, 
pomanjkljivo kontrolo, kar vodi v spore in slabe medsebojne odnose; 

- nestrokovno kadrovanje: organizacije za vodje izberejo »dobrega delavca«, ki pa ne 
ustreza kriterijem dobrega vodje, kar zaradi načina vodenja uničuje motivacijo 
sodelavcev in rahlja medsebojne odnose;  

- slabo vodenje: neorganiziran vodja (vodja ne upošteva že načrtovanih planov 
podrejenega vodje skupine in drugače razporedi delo, kar negativno vpliva na delovne 
odnose), nerazsoden vodja (pristranskost vodje zaradi nerazčiščenih preteklih sporov), 
vodja s slabimi navodili za delo (slaba navodila lahko vodijo v slabo izvedbo storitve ali 
izdelka, krivda pa se pripisuje delavcem); 

- osebnost in značilnost zaposlenih: vpliv starih navad pomeni neprilagodljivost novim 
zahtevam okolja, generacijske razlike lahko povzročijo trenja med »izkušenimi« in 
»šolanimi«, a neizkušenimi sodelavci, od zunaj vneseni nemir se pojavi, ko se delovna 
skupina sooči z drugo delovno skupino, ki dela z drugimi standardi dela, navadami, 
informacijami, kar sproža dileme in spore. 

V nasprotju z dejavniki, ki vplivajo na slabe odnose, lahko management z dobro organizacijo 
poskrbi za jasna pooblastila in odgovornosti zaposlenih. Management mora vztrajati pri 
lastnem kakovostnem delu in delu sodelavcev. Ceniti mora strokovne sodelavce in jih 
motivirati za doseganje ciljev. Management lahko veliko prispeva k dobrim medosebnim 
odnosom, če se zaveda lastne vloge pri tem in če vidi v zaposlenih sodelavce. Kejžar (2003, 
6–8) ponuja načela, s katerimi lahko organizacija kot celota ustvarja dobre odnose in krepi 
zaupanje med člani organizacije: 
- seznaniti zaposlene z njihovimi vlogami: zaposleni morajo biti seznanjeni s svojimi 

nalogami, pristojnostmi in odgovornostmi, vedeti morajo, kakšni so njihovi cilji ter 
kakšne so njihove možnosti za sodelovanje pri odločanju o skupnih zadevah organizacije; 

- spoznati zaposlene s pogoji dela: zaposleni morajo poznati pogoje, ki vplivajo na njihovo 
delo, predpisana pravila in postopke, možnosti izobraževanja, nagrajevanja in 
napredovanja; 
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- upoštevati človeške zmožnosti in predloge posameznikov: management mora odkriti 
zmožnosti in interese zaposlenih in jim omogočiti, da njihova pripravljenost pride do 
izraza tako, da dosežejo največje uspehe; 

- graditi zaupanje in interes: občutek enakosti pri zaposlenih krepi zaupanje v organizacijo 
in njihov interes za delo; 

- posvetovati se z ljudmi o spremembah, ki vplivajo nanje: tehnološke, organizacijske, 
kadrovske, poslovne in druge spremembe lahko naletijo na odpor, če proces sprememb ni 
pravilno izpeljan. Dobra obveščenost in sodelovanje zaposlenih pri spremembah lahko 
pripelje do novih, še boljših predlogov. 

Možina (2002b, 597–599) povzema Birda in Watersa (1989) in opisuje, kakšne naj bi bile 
temeljne značilnosti ustvarjalnih in dobrih medosebnih odnosov: 
- priznavanje različnosti: vsak ima pravico izraziti svoje mnenje, da s svojim delom, 

znanjem in sposobnostjo prispeva k razvoju organizacije; 
- vzajemnost odnosov: enakopravno medsebojno srečevanje nasprotij, razlik in podobnosti; 
- omogočanje osebnega izražanja: pravica do individualnosti, samostojnega in 

neodvisnega razvoja; 
- dajanje in sprejemanje povratnih informacij, 
- priznavanje nasprotij: družba brez nasprotij je lažna skupnost, lažni mir; 
- preprečevanje dvopomenske situacije: dejanja naj ustrezajo sporočilom; 
- brez kakršnega koli vsiljevanja: stvarnost je prikazana takšna, kakršna je; 
- brez nehotene in nevrotične zlorabe drugega: uporaba sodelavca za izvedbo neželenih 

nalog, moraliziranje, iskanje napak, nepoštenje. 

Osnova za razvijanje dobrih odnosov je zaupanje. Brez zaupanja ni mogoče reševati sporov, 
hkrati pa je pomanjkanje zaupanja v večini primerov tudi vir sporov. Zaupanje pomeni verjeti 
v osebne lastnosti druge osebe. Velika stopnja medsebojnega zaupanja omogoča večjo 
lojalnost organizaciji, boljše opravljanje dela in zadovoljevanje odjemalcev, hkrati pa so 
stroški delovanja precej nižji (Novak 2000, 116–117). Podobno razmišlja tudi Smith (2002, 
30), ki meni, da vzajemno zaupanje krepi občutek varnosti in omogoča zaposlenim, da se 
podajo na manj znana področja. To omogoča tveganje za ceno napak, vendar krepi zaupanje v 
vodstvo. Komunikacija je boljša in tudi prenos pooblastil je lažji. Managerji lahko gradijo 
odnose in vzdušje, v katerem se lahko pozitivno vrednoti prispevek vsakega člana 
organizacije tako, da jih nagrajujejo za dosežene rezultate, so iskreni in odprti, imajo 
pozitiven odnos ter sodelavce podpirajo in jim pomagajo. Management organizacije mora 
poleg vodenja organizacije poznati tudi druge veščine, ki mu pomagajo pri vodenju. Med te 
veščine sodi tudi primerno komuniciranje z zaposlenimi. Lamovčeva (1993, 10) opredeli 
znanja, ki vodijo k dobrim medosebnim odnosom: 

Za navezovanje, razvijanje in ohranjanje učinkovitih in dobrih medsebojnih odnosov je treba 
obvladati temeljne spretnosti na področjih:  
- komuniciranja,  
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- medsebojnega poznavanja in zaupanja,  
- medsebojnega sprejemanja in potrjevanja ter  
- konstruktivnega reševanja konfliktov v zvezi z odnosom. 

Drucker (2001, 179) poudarja, da je vsak posameznik, ki je v stiku z organizacijo kot njen 
zaposlen, svetovalec ali dobavitelj, odgovoren za odnose z ljudmi, s katerimi dela, od katerih 
je odvisen, ali pa so oni odvisni od njega. Za organizacijo je izredno pomembno ustvarjati, 
vzdrževati in izboljševati medosebne odnose članov organizacije, ne glede na njihovo položaj, 
tako da so motivirani za zagotavljane najboljših storitev notranjim in zunanjim odjemalcem. 
Hkrati pa morajo razpolagati z znanjem in sposobnostmi in imeti podporo svojih nadrejenih, 
da lahko izvršujejo svoje naloge predvsem osredotočeni na zunanje odjemalce (Gummesson 
2000, 35). 

Medosebni odnosi v organizaciji obsegajo strokovne, čustvene in socialne lastnosti članov 
organizacije in imajo svojo pojavno obliko v razmerju do drugih članov organizacije. 
Management z načinom vodenja vpliva na oblikovanje medosebnih odnosov, ki so pomemben 
dejavnik oblikovanja zadovoljstva zaposlenih. Management mora poskrbeti za dobro 
organiziranost v organizaciji in zaposlene seznaniti z njihovimi pooblastili in odgovornostmi, 
predvsem pa vključiti zaposlene v odločanje, kjer je to mogoče, in poskrbeti za dober pretok 
informacij. Z metodami učinkovite komunikacije naj gradi zaupanje med člani organizacije, 
kot temeljem motivacije za doseganje ciljev organizacije. 

2.2.4 Prodajna usmerjenost 

Prodajna usmerjenost kot dimenzija marketinške kulture opredeljuje pristope, s katerimi v 
organizaciji opravljajo marketinško funkcijo, in hkrati tudi odnos, ki ga ima organizacija do 
prodajnega osebja. S prodajo svojih proizvodov organizacija uspeva dosegati svoje cilje tako, 
da oskrbuje trg s svojimi izdelki ali storitvami. Snoj (1998a, 6) opredeljuje prodajo kot 
dejavnost, katere osnovni namen je zadovoljevanje potreb odjemalcev. Prodajalec pri tem v 
vzajemnem komuniciranju s potencialnim odjemalcem ugotavlja njegove potrebe, ga 
informira, mu predlaga izdelke ali storitve, ki bi lahko zadovoljili njegove potrebe, in 
omogoča poprodajne storitve, da bi zagotovil njegovo trajno zadovoljstvo. Skozi prodajo 
organizacija ugotavlja, v kolikšni meri so njeni proizvodi zanimivi za trg. Prodaja je faza v 
poslovnem procesu, ki ugotavlja potrebe trga in jih sporoča proizvodnji. Z uporabo ustreznih 
prodajnih poti in metod, ob primerni ceni in s pomočjo pospeševanja prodaje poskrbi, da 
izdelek pride do odjemalca. S prodajo prehajajo izdelki v last kupca, vrednost izdelka pa v 
denarna sredstva prodajalca (Pučko 2001, 112–113). Podobno opredeljuje prodajo tudi 
Potočnik (1996, 91), ki vidi prodajo v ožjem in širšem smislu. Ožje jo opredeljuje kot eno 
izmed funkcij v poslovnem procesu, ki obsega nabavo, proizvodnjo, prodajo in kadrovanje. V 
širšem smislu pa je prodaja dejavnost, ki z distribucijo poskrbi, da izdelek opravi fizično 
gibanje od proizvodnje do porabe. Prodajna funkcija organizacije opravlja vrsto nalog, ki 
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organizaciji omogočajo, da v stiku z odjemalci izvede še druga opravila, ki so pomembna za 
njen obstoj. Temeljne naloge prodaje so po Gabrijanu in Snoju (1996, 234): 
- ohranjanje starih in iskanje novih odjemalcev; 
- oskrba potencialnih in dejanskih odjemalcev z informacijami o značilnostih izdelka ali 

storitve; 
- uspešno prodajanje (pristop, komuniciranje, zaključevanje poslov); 
- ponudba servisnih aktivnosti odjemalcem (svetovanje o problemih, tehnična pomoč, 

finančni paketi, pospeševanje dobav); 
- ovrednotenje zanesljivosti ciljnih skupin in svetovanje poslovodstvu pri navezovanju 

dolgoročnih poslovnih odnosov.  

Prodajna usmerjenost temelji na zaposlenih v organizaciji, ki izvajajo večino storitev 
organizacije. Pravilna izbira, usposabljanje in motiviranje zaposlenih so za organizacijo zelo 
pomembni, saj njihovo delo vpliva na zadovoljstvo porabnikov (Kotler 2004, 450). Pomen 
izvajalcev storitev, ki so sočasno lahko tudi prodajalci, poudarja tudi Vukovič (2005, 72) in 
navaja, da morajo poznati vse značilnosti določene storitve, biti morajo ustvarjalni, 
obvladovati morajo komuniciranje, pri tem pa morajo biti hitri in kakovostno opraviti storitev. 
Zapiše: 

Izvajalci storitev morajo odražati svojo vitalnost, navdušenje, domišljijo in ustvarjalnost pri delu 
z ljudmi. Izražati morajo optimizem in vlivati zaupanje prejemnikom storitev. Osrednji del na 
področju storitev predstavlja njihovo izvajanje. 

Tavčar (1999, 203) o pomenu zaposlenih meni:  

Sodelavci so temeljni pogoj za obstoj in delovanje vsake organizacije; njihova zagnanost, 
ustvarjalnost, izkušnje in veščine, zmožnosti in znanje odločajo o učinkovitosti in uspešnosti 
vsake organizacije. Zato so mnoge organizacije učinkovitejše in uspešnejše od drugih, čeprav 
delujejo v enakih ali manj ugodnih pogojih. Zato so sodelavci najdragocenejša zmožnost 
(sredstvo) organizacije. 

Za uspeh v prodaji je nujno vedeti, kaj in zakaj osebje počne, hkrati je pomembno poznati 
smernice, ki omogočajo spoznavanje novih in boljših metod prodaje. Prodajni vodje bodo 
dosegali uspeh le, če bodo poskrbeli za ustrezno razporeditev prodajnih virov in zadovoljili 
zahteve odjemalcev (Smith 1995, 5). Prodajalci predstavljajo vez med ponudbo in odjemalci, 
zato mora prodajalec, če želi biti uspešen, prepoznati potrebe potencialnega kupca in ga hkrati 
prepričati, da mu prav on lahko zadovoljite potrebe. Uspešnost je odvisna od njegovega 
znanja in osebnostnih lastnosti (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 255). Večina 
organizacij določi svojim prodajnim predstavnikom pomembno vlogo v trženjskem spletu, 
zato morajo pazljivo načrtovati in ravnati s človeškimi viri v prodaji. Oblikovanje prodajnega 
osebja je odvisno od ciljev, ki mu jih določi vodstvo podjetja. Od tega so odvisne tudi 
strategije, ki jih bo prodajno osebje uporabljalo. Sestava, način dela in nagrajevanja so 
naslednje odločitve, ki jih mora podjetje oblikovati v zvezi s prodajnim osebjem. Ravnanje s 



 

34 

prodajnim osebjem obsega pridobivanje, izbiro, usposabljanje, usmerjanje, motiviranje in 
ocenjevanje prodajalcev (Kotler 1996, 685–702).  

Merkač-Skok (2005, 18) govori o ravnanju z zaposlenimi (kadri) v organizaciji kot o procesu, 
v katerega poleg načrtovanja, izbire, razvoja, vrednotenja z motiviranjem in nagrajevanjem 
uvršča tudi organizacijski in informacijski model kadrovske dejavnosti ter načela vzdrževanja 
odnosov med vodstvom in zaposlenimi. Primerna izbira kadrov, še posebej prodajnih 
predstavnikov, je ena odločilnejših nalog za organizacijo. Kadrovanje je niz dejavnosti, s 
katerimi organizacija pridobi ustrezne ljudi, ki zagotovijo izvedbo ciljev organizacije (Bartol 
in Martin 1995, 350). Vsaka organizacija mora nenehno težiti k izboljšanju učinkovitosti 
prodajnega osebja tako, da skrbi za usposabljanje o organizaciji sami, o značilnostih trga, 
izdelkih ali storitvah in o umetnosti prodaje. Spretnost pogajanj, ki bodo našla prodajne 
pogoje, ki zadovoljijo obe strani, in vzpostavljanja odnosov, morata biti sestavni del 
usposabljanja (Kotler 1996, 713). Organizacija skrbi za uspešnejšo prodajo tudi s strokovnim 
izobraževanjem svojega osebja. Potočnik (2001, 322–323) pri strokovnem usposabljanju 
prodajalcev omenja neosebne metode, ki temeljijo na literaturi in pripomočkih, ter osebne 
metode, kamor uvršča predavanja, razprave in praktična usposabljanja na delovnem mestu. 
Pri usposabljanju loči tri skupine ciljev, ki so: 
- kognitivni ali spoznavni cilji: spoznavanje tehničnih, funkcionalnih in tržnih značilnosti 

izdelka; 
- afektivni ali čustveni cilji: ustvarjanje pozitivnih vrednot in vedenja; 
- psihomotorični cilji: prodajni postopki, obnašanje.  

Usposabljanje zaposlenih mora biti usklajeno z dejanskimi potrebami zaposlenih in 
organizacije, skrbno načrtovano in izvedeno ter na koncu tudi ovrednoteno. Bartol in Martin 
(1995, 356–361) proces usposabljanja delita na tri faze: 
- opazovanje: ugotavljanje potreb po usposabljanju in določanje ciljev; 
- oblikovanje sistema izobraževanja: metode, vsebine in izvedba usposabljanja; 
- evalvacija: vrednotenje rezultatov usposabljanja. 

Merkač-Skok (2005, 143) pa o sistemu izobraževanja v organizaciji zapiše: 

Sistemi razvoja kadrov posvečajo posebno pozornost načrtovanju karier kadrov, stalnemu 
usposabljanju, privajanju na nov način dela ter sposobnosti hitrega odzivanja na spremembe v 
okolju. 

Kotler (2004, 638–639) ugotavlja, da so uspešni prodajalci usposobljeni v metodah analize in 
ravnanja z odjemalci in tudi v umetnosti strokovne prodaje. V splošnem prodajanje sestoji iz 
naslednjih nalog: 
- iskanje možnih kupcev: iščejo in skrbijo za nove odjemalce; 
- ciljanje: odločanje o času, ki ga bodo namenili potencialnim odjemalcem; 
- komuniciranje: posredovanje informacij o ponudbi; 
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- prodajanje: vzpostavljajo stik, predstavljajo ponudbo, odpravljajo pomisleke in sklenejo 
posel; 

- dodatne storitve: tehnična pomoč, finančne storitve, dostava; 
- zbiranje podatkov: tržne raziskave, poročila o prodajnih obiskih; 
- razporejanje: določanje količin izdelkov ob omejenih virih. 

Način prodaje je, posebej v zahtevnejših panogah in uspešnejših storitvenih podjetjih, 
presegel zgolj enostavno prodajo, katere edino merilo uspeha je dosežen obseg prometa. 
Prodajno osebje je usmerjeno k odjemalcu in odpravljanju njegovih težav (Kotler 2004, 661). 

 

Slika 3: Glavni koraki pri učinkoviti prodaji 

Vir: Kotler 1996, 704. 

Uspešni prodajni agenti so pripravljeni tvegati, imajo močan občutek poslanstva, v problemih 
vidijo izzive, skrbijo za odjemalce, skrbno načrtujejo prodajni obisk, imajo veliko energije, 
samozaupanja, dobro poznajo panogo, zelo radi imajo denar in si želijo skleniti posel, 
predvsem pa imajo sposobnost vživljanja (Kotler 2004, 644). Nagrajevanje prodajnih 
predstavnikov mora biti dovolj privlačno, da v podjetje privabi najboljše predstavnike. Kotler 
(2004, 661) tako zapiše: 

Nagrajevanje prodajnega osebja vključuje določanje vrste plač, provizij, bonusov, povrnitev 
stroškov za reprezentanco in posebnih ugodnosti ter kakšno težo naj ima zadovoljstvo odjemalcev 
pri določanju celotnega plačila. 

Merkač-Skok (2005, 199–200) meni, da bi moral biti sistem nagrajevanja dovolj dinamičen, 
da bi spodbujal dosežke. Kot navaja, sistem nagrajevanja obsega: 
- finančne nagrade: fiksna in spremenljiva plača; 
- nefinančne nagrade: priznanja, pohvale, dosežke, osebni razvoj; 
- ugodnosti pri delu; 
- sistem nagrajevanja delovne uspešnosti; 
- procese merjenja: vrednotenje dela, posameznika, vrstni red ravni ugodnosti; 
- motiviranje: glede na pričakovane učinke, vrednote, kulturo, vodenje; 
- dodatke: nagrade za vloge, pristojnosti, zmožnosti, izkušnje; 
- sisteme nagrajevanja: sinhronizirano, spodbujevalno; 
- postopke: varovanje učinkovitosti sistema, razvijanje odnosa zaposlenih do plače; 
- temeljit nadzor obstoječega sistema nagrad: splošen pregled, vrsta organizacije, analize, 

postavljanje ciljev ter projektno načrtovanje in ravnanje. 
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Ob tem dodaja: 

Plačni sistemi v organizacijah morajo zagotoviti optimalno nagrajevalno strukturo za zaposlene. 
Obvladovati morajo stroške dela in maksimirati njihov prispevek k poslovnemu rezultatu. 

Zaposlovanje osebja, ki vsebuje lastnosti dobrih prodajalcev, skrb za njihovo strokovno 
izobraževanje, motiviranje kreativnih pristopov k delu in nagrajevanje uspešnih prodajnikov, 
opredeljuje način in intenzivnost prodajne usmerjenosti, s katero organizacija nastopa na trgu. 
Prodajno osebje in njihova naravnanost k učinkoviti in uspešni prodaji je lahko za 
organizacijo eden ključnih dejavnikov uspeha. Prodajno osebje mora prepoznati potrebe 
potencialnih odjemalcev in jih znati zadovoljiti bolje kot konkurenca, organizacija pa 
omogočiti svojemu prodajnemu osebju možnost strokovnega razvoja in ga znati motivirati za 
doseganje ciljev organizacije. 

2.2.5 Organiziranost  

Pooblastila in odgovornosti so v organizaciji urejena z organiziranostjo. Organiziranost 
omogoča managementu obvladovanje organizacije, da ta učinkovito opravlja svojo osnovno 
dejavnost in dosega cilje organizacije. O organizaciji Tavčar (2006, 23) zapiše: 

Organizacija je sistem ljudi, sredstev in virov – z ene strani je torej instrument, orodje za 
doseganje ciljev, z druge pa skupnost interesov ljudi, organizem. Oba vidika, instrumentalni in 
interesni, se v organizaciji neločljivo prepletata, prežemata, ni enega brez drugega. Organizacija 
je vselej oboje, instrument in organizem. 

Robbins (1990, 4) opisuje organizacijo kot ciljno vodeno družbeno enoto, delujočo v nekih 
okvirih, za dosego enega ali več ciljev. Schermerhorn in Chappell (2000, 3) opredelita 
organizacijo kot sestav ljudi, ki sodelujejo v postavljenem sistemu delitve dela z namenom 
uresničiti skupen cilj. Vila in Vukovič (1994, 21) razlagata, da je organizacija vnaprej 
premišljeno povezovanje ljudi in njihovega delovanja v sistem, opremljen s sredstvi, z namero 
doseči cilj, zaradi katerega so se združili. Z organizacijo se določi njihov način sodelovanja, 
naloge in odgovornosti, da bi dosegli zastavljene cilje ob maksimalni učinkovitosti celotnega 
sistema. 

Lipovec (1987, 34) je razvil naslednjo definicijo organizacije: 

Organizacija je sestav razmerij med ljudmi, ki zagotavlja obstoj in posebne značilnosti s tem 
omogočeni združbi ljudi ter smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev delovanja 
združbe. 

Biloslavo (2008, 15) o nastanku organizacije zapiše: 

Organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji zato, da bi učinkovito in uspešno dosegala 
cilje, ki ustrezajo njihovim interesom. Ustanovitelji praviloma tudi oskrbijo organizacijo s 
primernimi materialnimi in nematerialnimi sredstvi, ki so potrebna za začetek delovanja. 
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O delovanju organizacije Biloslavo (2008, 42) razlaga, da organizacija obsega različne 
sestavine, med katerimi so pomembni cilji in njihovo doseganje oziroma strategija. Strategija 
obsega dejavnost, urejenost in sredstva. Skupno ime za cilje in strategije je politika 
organizacije. O strategiji v trgovski dejavnosti sta Levy in Weitz (2004, 148) zapisala: 

Strategija trgovca na drobno je izjava, ki identificira ciljni trg trgovca na drobno, format trgovine, 
ki ga trgovec na drobno namerava uporabiti, da bi zadovoljil potrebe trga, in osnove, na katerih 
namerava trgovec na drobno zgraditi vzdržno konkurenčno prednost. 

Politika organizacije vsebuje temeljne in splošne ter dolgoročnejše značilnosti organizacije 
(Belak 2002, 76). Politika vsebuje smotre oziroma temeljne cilje ter poslanstvo organizacije s 
pregledom uresničenih potencialov, procesov in izidov organizacije. Smotri in hierarhija 
skladnih ciljev izhaja iz vizije organizacije (Tavčar 2006, 23). Vizija je povezana s kulturo 
organizacije in usmeritvami večine udeležencev. Banič (2004, 28) pove, da je vizija osnova, 
na kateri organizacija gradi svojo politiko. Biloslavo (2008, 104) o viziji zapiše: 

Vizija, kot jo razumemo v strateškem managementu, je projekcija organizacije v prihodnost, ki 
smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese pomembnih udeležencev 
organizacije. Vizija opisuje želeno podobo organizacije v prihodnosti, njene dosežke in njen 
položaj v odnosu do vplivnih udeležencev. 

Biloslavo (2008, 43) pojasnjuje, da imajo dejavnosti organizacije za doseganje ciljev dve 
temeljni sestavini: 
- poslanstvo organizacije, ki je okvir, ki obsega vse pomembne programe za doseganje 

ciljev organizacije; 
- usmeritev dejavnosti organizacije, ki opredeljuje načrte, na osnovi katerih organizacija 

izvaja svoje dejavnosti, temelječe na poslanstvu. 

Poslanstvo definira, komu je organizacija namenjena in kako deluje, torej zakaj obstaja; pri 
tem mora biti poslanstvo dovolj jasno, da sporoči, kaj organizacija počne in česa ne 
(Biloslavo 2008, 114). Smoter ali temeljni cilj Biloslavo (2008, 108) opredeli kot tisto, zaradi 
česar organizacija obstaja.  

Smotri organizacije so vršni cilji, ki so jim podrejeni oz. iz katerih so izvedeni vsi drugi cilji 
organizacije. V nasprotju z drugimi cilji organizacije (razvojnimi in sprotnimi) smotri po navadi 
niso časovno opredeljeni, saj jih poskuša organizacija uresničiti trajno, vse dokler te smotre ne 
zamenjajo drugi.  

Biloslavo (2008, 43) razloži, da ima urejenost (organiziranost) organizacije tri ključne 
sestavine, ki so: 
- zgradnja (struktura) organizacije opredeljuje vertikalno delitev pristojnosti in 

odgovornosti ter horizontalno delitev dela; 
- sistemi so prežemajoči (infrastrukturni) instrumenti, sestavljeni iz otipljivih in 

neotipljivih sredstev ter pravil, s katerimi management obvladuje delovanje organizacije; 
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v organizaciji nastopajo različni tovrstni sistemi, med najpomembnejše pa sodijo: sistem 
za načrtovanje in nadziranje, informacijski sistem in sistem za management sodelavcev; 

- procesi so dinamični vidik urejenosti in obsegajo potek izvajanja in spreminjanja 
temeljnih dejavnosti organizacije. 

Organizacijska struktura odseva statični vidik organiziranja in določa odnose med 
posameznimi nosilci organizacijskih nalog. Struktura je sredstvo za uresničitev ciljev, ki se s 
časom spreminjajo, zato je ciljem treba prilagajati tudi organizacijske strukture (Ivanko 1999, 
39–40). Organizacijska struktura je orodje, s katerim managerji aktivirajo vire za doseganje 
ciljev, in je sestavljena iz: 
- formalnih odnosov poročanja, ki vključujejo ravni hierarhije in nadzorni razpon 

managerjev in nadzornikov; 
- členjenosti organizacije, ki posameznike združuje v oddelke in oddelke v celotno 

organizacijo; 
- sistemov za zagotavljanje učinkovite komunikacije, koordinacije in združevanja naporov 

po oddelkih. 

Ti elementi predstavljajo vertikalni in horizontalni vidik organiziranosti. Vizualna 
predstavitev organizacijske strukture je njen diagram. Idealna organizacijska struktura 
omogoča in spodbuja zaposlene, da horizontalne informacije in koordinacije posredujejo ob 
pravem času. Nadzorni razpon predstavlja neprekinjeni linijo moči in odgovornosti ter 
povezuje vse ljudi v organizaciji. Pristojnosti in odgovornosti morajo biti jasne, prav tako 
smer poročanja in nadzora (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 126–127). 

Podobno deli členjenost organizacije na prečno (vodoravno) in navpično tudi Tavčar (2006, 
234–235). Pri tem kaže upoštevati znanja in zmožnosti ljudi v organizaciji. Členjenje je 
odvisno tudi od dobe trajanja členov. Za neopredeljeno obdobje v organizaciji določijo enote, 
kot so oddelki, sektorji ipd., začasni členi pa so projekti, delovne skupine ipd. Možnosti 
združevanja v člene so: 
- funkcijske: združevanje zaposlenih, ki opravljajo podobne naloge; 
- programske: glede na proizvode, s katerimi organizacija nastopa na trgu; 
- procesne: izvajanje osnovne dejavnosti organizacije; 
- matrične: združevanje več možnosti za doseganje večje učinkovitosti, npr. kombinacija 

funkcijske in programske strukture; 
- lastninske: skupine večprogramskih organizacij. 

Navpično členjenje deli pristojnosti in odgovornosti med ravnimi organizacije in predvsem 
določa hierarhijo v organizaciji. Odraža oblast, opredeljuje odrejanje in odločanje, 
informiranje in poročanje. Navpična členjenost tako določa tudi način delegiranja nalog in 
pooblastil. Delegiranje omogoča boljše neposredno obvladovanje, usposabljanje vedno novih 
managerjev, ki postajajo nova temeljna zmožnost organizacije in jasnejša opredelitev 
odgovornosti za delovanje organizacije. Od stopnje delegiranja je odvisna centraliziranost 
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(malo delegiranja) oz. decentraliziranost (veliko delegiranja) organizacije. Centralizirano 
vodenje omogoča hitro in neposredno ukrepanje, hkrati pa obremenjuje določeni management 
in lahko duši ustvarjalnost. Decentralizirano vodenje razbremeni managerja operativnih 
opravil in se laže posveti strateškim vprašanjem, sočasno pa se povečuje krog odgovornosti za 
naloge, ki jih je prepustil sodelavcem (Tavčar 2006, 238–239). 

Organizacijsko strukturo oblikujejo predvsem naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna 
razmerja. Struktura je raznovrstna kombinacija sestavin, ki so medsebojno odvisne in 
povezane tvorijo celoto. To je sistem odnosov med ljudmi, katerega namen je opraviti 
določene naloge. Struktura označuje shemo organizacije, opisuje vloge, predpise in druga 
določila, pomembna za delovanje organizacije (Lipičnik 2002, 44).  

Vorina (2007, 58–63) razlaga, da na organizacijsko strukturo vplivajo naslednji dejavniki: 
- strategija podjetja: obsega cilje in dejavnost za njihovo doseganje in tako najmočneje 

vpliva na organizacijsko strukturo; 
- okolje: stabilnost okolja vpliva na pogoje delovanja in zahteva ustrezen odziv 

organizacije; 
- velikost organizacije: velikost in število zaposlenih vplivata na prenašanje informacij; 
- tehnologija: spreminjajoča se tehnologija zahteva stalno prilagajanje delovnih mest in 

organiziranosti.  

Organizacija je poleg struktur in razmerij tudi proces. Organizacijski proces je definiran kot 
niz zaporednih dejavnosti, ki organizaciji omogoča obstoj, značilnosti organizacije in 
uresničevanje ciljev (Lipovec 1987, 213). Vila in Kovač (1997, 183) menita, da je 
organizacijski proces vrsta posameznih nalog, ki morajo biti izvajane na točno določen način, 
in se izvaja, dokler organizacija živi in uresničuje organizacijske cilje. Rozman (2000, 27) 
meni, da organizacijski proces dejansko predstavljata proces upravljanj in ravnanja. Proces 
izvajanja dejavnosti je tehnično določen in predstavlja le poslovanje organizacije in ne 
organizacije kot celote. Pri tem so pomembni procesi načrtovanja, uveljavljanja in 
nadzorovanja, ki so vsebinsko procesi usklajevanja, metodološko pa procesi odločanja. 

Biloslavo (2008, 328) o procesih zapiše:  

Procesi so dinamični vidik urejenosti organizacije in zadevajo zlasti vlogo managementa pri vseh 
njegovih štirih temeljnih dejavnostih: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Proces je 
niz vseh dejavnosti, ki ustvarjajo korist. oz. vrednost za odjemalce. 

Urejenost organizacije mora usmerjati delovanje članov organizacije, funkcij, enot in 
hierarhičnih ravni k skupnim ciljem. Naloga managementa je obvladovanje organizacije, da ta 
učinkovito in uspešno dosega zastavljene cilje. Tako so naloge managementa (Tavčar 2008, 
231–237): 
- načrtovanje in snovanje ciljev organizacije ter strategij za njihovo doseganje, 
- urejanje dela v organizaciji in povezovanje organizacije z okoljem, 
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- poslovodenje organizacije in vodenje ljudi k izidom, 
- merjenje uspešnosti delovanja organizacije in presojanje uspešnosti delovanja ljudi.  

Organiziranost opredeljuje delitev pristojnosti in odgovornosti pri delu, obvladovanje 
sistemov za delovanje organizacije in učinkovito opravljanje dejavnosti za uspešno doseganje 
ciljev organizacije. Cilji organizacije izhajajo iz vizije organizacije in jih organizacija dosega 
s strategijo, kar skupaj tvori politiko organizacije. Organizacijska struktura kot orodje 
organizacije za doseganje ciljev določa odnose med posameznimi nosilci organizacijskih 
nalog, členjenost organizacije in učinkovito komuniciranje ter nadzor. 

2.2.6 Interno komuniciranje 

Komuniciranje6 je po Danielsu in Spikerju (1994, 27) skupni pomen, ki se oblikuje med 
dvema ali več osebami s pomočjo besedne ali nebesedne transakcije.7 Temeljna sestavina 
komuniciranja je besedna ali nebesedna informacija. Med osebami, vključenimi v transakcijo, 
se oblikuje sprejemanje in interpretacija8 te informacije. Rezultat komuniciranja je lahko 
skupen pomen ali interpretacija. 

Mumel (2008, 154) podaja definicijo internega9 komuniciranja: 

Interno komuniciranje je sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi v organizaciji in je v 
funkciji upravljanja in vodenja organizacije. 

Sistem internega komuniciranja je v organizaciji nujen pogoj za odlične odnose z javnostmi. 
Interno komuniciranje je zelo povezano s procesi in organizacijsko strukturo ter kulturo 
organizacije (Grunig 1992, 531). Zaposleni so medij, skozi katerega okolje in javnosti 
pridobivajo informacije o organizaciji (Baskin in Aronoff 1988, 50). Podobno razmišlja tudi 
Kitchen (1997, 81), ki pojasnjuje, da zaposleni svoj pozitiven ali negativen odnos do 
organizacije posredujejo zainteresiranim javnostim. Za organizacijo je pomembno razvijati 
čim boljši odnos med vodstvom in zaposlenimi, za kar je potrebno verodostojno in redno 
komuniciranje. Za skladnost na delovnem mestu so pomembne celovite in resnične 
informacije, ki morajo teči v vseh smereh. Pomembni so tudi delovni pogoji, zaupanje med 
lastniki in zaposlenimi, pozitivna delovna klima, pravično plačilo, zadovoljstvo z delom in 
ponos na organizacijo ter optimizem glede njene prihodnosti (Black 1993, 127).  

                                                
6 Izmenjevati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se (Slovar slovenskega knjižnega jezika 
1994). 
7 Poslovno dejanje pri kupoprodajnih odnosih, pri katerem dobi vsaka stran določeno vrednost (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 1994). 
8 Razlaga, tolmačenje (Slovar slovenskega knjižnega jezika 1994). 
9 Namenjeno samo določeni skupini ljudi, zlasti v okviru ustanove, organizacije, nejaven (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 1994). 
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V interno javnost, med katero potekajo različne interne komunikacije v različnih smereh, 
uvrščata Welcheva in Jackson (2007, 185) strateški management, linijski management (vodje 
oddelkov), delovne skupine, projektne skupine in vse zaposlene. V prvo skupino uvrščata 
interno komuniciranje linijskih managerjev. Komuniciranje je dvosmerno med njimi in 
zaposlenimi. Druga skupina opredeljuje komuniciranje znotraj delovnih skupin, ki vključuje 
zaposlene in managerje. Tretjo skupino sestavljajo interakcije med sodelavci, ki sodelujejo v 
istem projektu, in je prav tako prevladujoče dvosmerna. Četrto skupino poudarjata kot 
najpomembnejšo, ker komunikacija poteka med strateškim managementom in vsemi 
zaposlenimi. Usmerjena je v občutek pripadnosti organizaciji, zavedanje sprememb v okolju 
in razumevanje ciljev. 

Mumel (2008, 178) razlaga, da v organizaciji potekajo štiri osnovne ravni internega 
komuniciranja. V hierarhiji internega komuniciranja je najbolj razširjena oblika osebnega 
komuniciranja. Ravni internega komuniciranja so prikazane na sliki 4. 

 

Slika 4: Ravni internega komuniciranja v organizaciji 

Vir: Mumel 2008, 178. 

Robbins in Judge (2007, 370–371) opisujeta smeri komuniciranja v organizaciji na način: 
- navzdol: managerji z zaposlenimi, sporočanje navodil, informiranje o procesih in 

pravilih;  
- navzgor: povratne informacije managerjem, invencije, ankete;  
- horizontalno: komuniciranje na isti ravni.  
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Kitchen (1997, 80) razlaga, da so zaposleni lahko pri svojem delu uspešni le, če so popolnoma 
informirani in sodelujejo pri upravljanju organizacije. Popolna informiranost pomeni, da 
zaposleni poznajo cilje organizacije, svoj položaj v strategiji organizacije in da se zavedajo 
svojega prispevka k doseganju ciljev. Mumel (2008, 154–155) interno komuniciranje vidi kot 
orodje za upravljanje procesov v organizaciji, za doseganje ciljev, koordinacijo nalog, 
izvajanje pravil in predpisov, vezanih na naloge. Vodstvu omogoča povratne informacije o 
poteku procesov in njihovi uspešnosti. Skozi proces internega komuniciranja vodstvo 
zaposlenim laže predstavi načrte poslovanja, cilje, politiko in vizijo organizacije. Uspešno 
komuniciranje z zaposlenimi prinaša vrsto pozitivnih rezultatov. Dobro informirani zaposleni 
so navadno zadovoljni zaposleni, ki so v večini primerov boljši in produktivnejši. Kot takšni 
imajo v svojih odnosih s kupci, investitorji in okoljem pozitivne učinke na te odnose. Odprte 
komunikacijske poti omogočajo lažje doseganje organizacijskih ciljev (Baskin in Aronoff 
1988, 245). 

Škerlep (1998, 752) razlaga, da so nameni internega komuniciranja: 
- obveščanje zaposlenih o pomembnih dogodkih v organizaciji in interpretiranje 

informacij, ki jih je podalo vodstvo; 
- izobraževanje zaposlenih; 
- seznanjanje zaposlenih s poslanstvom, cilji in vizijo organizacije ter usmerjanje k 

njihovemu uresničevanju; 
- usklajevanje pri reševanju nesoglasij; 
- krepitev motivacije in večanje zadovoljstva zaposlenih; 
- spodbujanje pripadnosti; 
- razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov ter 
- socializacija zaposlenih z organizacijsko kulturo. 

Pomemben cilj internega komuniciranja je razumevanje zaposlenih o potrebah po 
spremembah. Zaposleni, ki imajo dovolj informacij s širšega področja in zunanjih deležnikov 
in ki razumejo potrebo po spremembah, jih tudi laže podprejo in so do njih pozitivno 
naravnani (Holtz 2002, 274). Osnovni namen internega komuniciranja je zagotavljanje 
stabilnosti organizacije in krepitev zaupanja zaposlenih. Interni komunikacijski kanali tako 
skrbijo za specifične funkcije internega komuniciranja, ki so (Berlogar 1999, 127): 
- širitev in krepitev organizacijskih ciljev, pravil in predpisov; 
- usklajevanje dejavnosti članov organizacije; 
- oskrbovanje vodstva s povratnimi informacijami ter 
- socializacija zaposlenih v kulturo organizacije. 

Podobno med cilje internega komuniciranja uvrščata Welchova in Jackson (2007, 187): 
- doseganje višje lojalnosti organizaciji; 
- doseganje pripadnosti oziroma identifikacije z organizacijo; 
- doseganje višjega zavedanja zaposlenih o spremembah v okolju ter 
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- doseganje razumevanja smiselnosti sprememb. 

Mumel (2008, 70–88) navaja načela poslovnega komuniciranja in poudarja, da jih je treba 
upoštevati tudi pri interni komunikaciji. Ta načela so: 
- taktnost: obzirnost, primerna raven jezika, usmeritev na posameznika, izogibanje 

spolnemu razlikovanju, upoštevanje bralčeve zaznave; 
- osebnost: postavitev bralca oz. sogovornika v središče sporočila, upoštevanje njegovih 

interesov; 
- pozitivnost: poudarjanje pozitivnih in prijetnih pogledov; 
- aktivnost: sporočila naj izražajo akcijo; 
- razumljivost: upoštevanje enotnosti in skladnosti, enostavne povedi; 
- skladnost: logično, tekoče prehajanje misli; 
- jasnost: izogibanje neznanim besedam; 
- jedrnatost: izogibanje ponavljanju in nejasnim besedam; 
- berljivost: jasen stil pisanja; 
- slovnična korektnost: upoštevanje pravopisnih pravil. 

Harrisonova (1995, 105) opisuje sloge internega komuniciranja: 
- inštruktorski slog: je enosmeren, vodstvo posreduje zaposlenim informacije o njihovem 

delu in načinu za njegovo izvajanje; 
- informacijski slog: pomaga zaposlenim razumeti njihove zadolžitve, komuniciranje je 

enosmerno; 
- posvetovalni slog: dvosmerna komunikacija, zaposleni imajo možnost izražati mnenje o 

organizaciji in delu; 
- vključevalni slog: dvosmerna komunikacija, informacije potekajo od spodaj navzgor, 

zaposlenim je tako omogočeno boljše poznavanje organizacije in pridobivanje izkušenj; 
- participativni slog: dvosmerna komunikacija, zaposlenim omogoča sodelovanje pri vseh 

pomembnih zadevah organizacije. 

V organizaciji je treba zagotoviti pogoje za učinkovito in uspešno interno komuniciranje. Na 
komuniciranje vplivajo odnosi med zaposlenimi, motiviranost in samostojnost zaposlenih pri 
delu, fleksibilnost v komuniciranju, zaupanje med sodelavci in kultura komuniciranja med 
zaposlenimi (Mumel 2008, 183–187). 

Seitel (2005, 262–264) navaja, da lahko organizacija z vzpostavitvijo dobre komunikacije z 
zaposlenimi doseže njihovo motiviranost. Načela za dobro komunikacijo so: 
- zaposleni morajo biti spoštovani kot posamezniki in delavci; 
- zaposleni morajo biti deležni iskrene povratne informacije, tudi če jim ni povsem všeč in 

tudi če je novica slaba; 
- zaposlenim je treba priznati njihov prispevek k uspešnosti organizacije; 
- vodstvo vključi zaposlene v proces odločanja z zanimanjem za njihove ideje in mnenja 

ter jim tudi omogoči vpliv na odločitve nadrejenih; 
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- z zaposlenimi je treba čim prej in pogosto komunicirati o določeni problematiki; 
- zaposlene je treba spodbujati v obliki komunikacije. 

O načinih spodbujanja in kaj je spodbujanje so Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 44–45) 
povzeli Moskowitza (1991) in zapisali: 
- sprejemanje različnosti mnenj: zaposleni želijo imeti dostop do vodstva in pozornost 

vodstva ter možnost sporočanja svojega mnenja in tudi nestrinjanja vodstvu; 
- vidnost in bližina višjega vodstva: organizacije si prizadevajo odpraviti razlikovalne in 

hierarhične simbole; 
- prednost notranjih komunikacij pred zunanjimi: pametne organizacije najprej objavijo 

novico interni javnosti in šele nato zunanjemu okolju; 
- pozornost jasnosti sporočanja: oblikovanje sporočil na način, da jih bodo razumeli vsi 

zaposleni; 
- prijateljski zven: najboljše organizacije v komuniciranju uporabljajo »družinsko« ozračje; 
- smisel za humor: delovni ritem in naloge lahko povzročajo napetosti in primerna količina 

humorja v internem komuniciranju zrahlja to napetost. 

Interno komuniciranje prenaša informacije med člani organizacije na organizaciji lasten način 
in omogoča usmerjanje organizacije k njenim ciljem. Z internim komuniciranjem 
management obvešča, usklajuje in motivira zaposlene za večjo pripadnost organizaciji in 
njenim ciljem ter sprejemanje potrebnih sprememb za napredek organizacije. Interno 
komuniciranje je pogojeno z medosebnimi odnosi, motiviranostjo in samostojnostjo 
zaposlenih, z zaupanjem v organizaciji in predvsem z vplivom managementa in njegovim 
odnosom do zaposlenih. 

2.2.7 Inovativnost 

Prihodnja uspešnost organizacije je odvisna od snovanja in uresničevanja novih znanj, ki so 
osnova za nove temeljne zmožnosti organizacije. Te se lahko kažejo v novih programih, 
urejenosti, sredstvih ali dejavnosti organizacije (Biloslavo 2008, 299–300): 

Inoviranje, snovanje novosti, je snovanje novih ključnih možnosti organizacije v širšem smislu. 
Obsega katero koli sestavino ali skupino sestavin politike organizacije. Inoviranje v ožjem 
pomenu je snovanje novih ali spreminjanje obstoječih proizvodov – izdelkov ali storitev, ki bodo 
nosilci koristi v menjalnih procesih med organizacijo in njenimi udeleženci – ter struktur. 

Človek je sposoben odgovoriti na nove razmere in probleme z ustvarjalnostjo. Ustvarjalnost 
je lastnost, ki omogoča novosti in konstruktivno prilagoditev na spremembe, ustvarjanje 
novih izdelkov, situacij, razmer in odnosov (Mayer 1994, 69). Ivanko (1990, 113) natančneje 
loči med posameznikovo ustvarjalnostjo, ki proizvaja ideje, in skupinsko, ki jo predstavljajo 
ljudje z idejami v organizaciji. Podjetniško ustvarjalnost povezuje z njima in jo opredeljuje 
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kot organizacijo, ki upošteva ustvarjalnost posameznikov v kateri koli obliki in ravni v 
organizaciji. 

Amabilova (1996, 4) razlaga, da je ustvarjalnost sestavljena iz treh komponent: 
- strokovno znanje: je osnova ustvarjalnega dela in zajema dejansko znanje, tehnične 

sposobnosti in posebne talentov znotraj specifičnih delovnih področij; 
- ustvarjalno razmišljanje: zmožnost kombiniranja in združevanja obstoječih idej v nove 

kombinacije; 
- notranje delovno motiviranje: napoveduje, kaj bo posameznik dejansko naredil ne glede 

na prvi dve komponenti. 

Zaposleni bodo najbolj ustvarjalni, ko jih bodo vodili zadovoljstvo, izziv samega dela in 
notranji interes. Organizacijsko delovno okolje vpliva na ustvarjalnost in posledično na 
inovativnost preko virov (vseh, ki so na razpolago), načinov vodenja in organizacijskega 
motiviranja inovativnosti. Ustvarjalnost je primarni vir inoviranja v organizaciji (Amabile 
1996, 4–8). 

 

Slika 5: Vpliv organizacijskega okolja na ustvarjalnost in tro-komponentni model 
ustvarjalnosti 

Vir: Amabile 1996, 9. 

Organizacije, ki so bolj inovativne, imajo več možnosti za dolgoročen uspeh. Z načrtovano 
politiko inoviranja morajo skrbeti za nenehno spreminjanje invencij v inovacije. To jim lahko 
prinese konkurenčno prednost, finančno uspešnost in dobiček (Rašič in Markič 2008, 26). 
Invencija je nujna surovina za inovacijo, eden pogojev zanjo. Invencija je ideja, ki bi lahko ob 
dodatnih vloženih naporih postala inovacija (Mulej in Ženko 2004, 7). 
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Buckler (1997, 43) definira inovacijo kot okolje, kulturo in duhovno silo v organizaciji. 
Inovativnost je sestavljena iz različnih aktivnosti, ki so potrebne za ustvarjanje nove vrednosti 
za odjemalce in omogoča zadovoljivo povračilo organizaciji. Inovacija omogoča uporabo idej 
za bolj učinkovito doseganje ciljev organizacije. Pri tem je pomembno, da so ideje praktične 
in uporabne, cilji pa jasno določeni (Mayaro 1992, 6). Inovativnost je sposobnost razviti nov 
ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, torej inovacijo, ki jo porabniki na trgu 
prepoznajo kot koristno (Likar, Križaj in Fatur 2006, 31). Večina organizacij se zaveda 
pomena inoviranja, a ne definira procesa inoviranja. Znak zrelega inovacijskega programa je 
prisotnost procesa inoviranja, ki je točno določen. Ustvarjanje skupnega odnosa do inoviranja 
in njegovega razumevanja spodbuja zaposlene pri zavedanju in spoštovanju inovacijskega 
procesa (Desouza idr. 2006, 7). 

Buckler (1997, 43–47) razlaga, da proces inoviranja poteka v treh fazah, ki pa se v praksi 
ponavljajo; te so: 
- zbiranje idej: mnogo idej ne preide v naslednjo fazo zaradi težav pri izvedljivosti; 
- metodološka faza: organizacije razvijejo lastno metodologijo, s katero ocenijo ustreznost 

in skladnost idej s cilji organizacije; 
- komercializacija: uresničevanje idej v proizvode. 

Desouza in soavtorji (2006) so inovacijski proces opredelili še bolj podrobno in navedli 
naslednje faze: 
- generiranje in mobilizacija: spodbujanje in svoboda zaposlenih pri raziskovanju; 
- prebiranje in utemeljevanje: ocenjevanje potencialnih priložnosti idej; 
- eksperimentiranje: ugotavljanje možnosti izvršitve idej; 
- komercializacija: preverjanje zadovoljitve odjemalčevih potreb z idejo; 
- razpršitev in implementacija: sprejemanje inovacije v celotni organizaciji in zagotavljanje 

pogojev za proizvodnjo, uporabo in razvoj inovacije. 

Inovacije so lahko proizvodne ali procesne, glede na cilj, ki ga organizacija želi doseči. Cilj 
procesnih inovacij je doseči stroškovno ugodnejšo, bolj kakovostno, varnejšo ali hitrejšo 
proizvodnjo, medtem ko je cilj proizvodnih inovacij doseganje zmogljivosti, ki so 
ovrednotene na trgu (Kos 1996, 17–18). Tushman in Anderson (1997, 104) menita, da sta 
ustvarjalnost in implementacija oz. dejanska uporaba sprememb procesa, ki sta osnova 
inovativnosti. Ugotovila sta, da obstajajo norme, ki spodbujajo oba procesa in so značilne za 
podjetja, ki veljajo za najbolj inovativna. Normi, ki spodbujata ustvarjalnost, sta: 
- spodbujanje tveganja in sprememb: nagrade za inovacije, pozitiven odnos vodstva do 

sprememb, zoperstavljanje stalnicam oz. »statusu quo«; 
- strpnost do sprememb: napake so sprejete kot nekaj vsakdanjega in se ne kaznujejo, 

svoboda pri ustvarjanju. 
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Normi, ki spodbujata implementacijo, sta: 
- učinkovito skupinsko delovanje: timsko delo, skupni cilji, prosto kroženje informacij med 

zaposlenimi; 
- hitrost delovanja: hitro sprejemanje odločitev, spodbujanje prožnosti in prilagodljivosti, 

ustrezna avtonomija pri delu. 

Leavy (2005, 38–44) meni, da mora organizacija, ki želi spodbuditi inovativnost: 
- ustanoviti ustrezno organizacijsko klimo: postavi ljudi in ideje v središče filozofije 

managementa, omogoči zaposlenim prostor za napredovanje, ustvari močno zavedanje 
odprtosti, zaupanja in pripadnosti organizaciji, omogoči mobilnost talenta znotraj 
organizacije; 

- privabljati in obdržati zaposlene, ki so ustvarjalni: zaposli posameznike, ki imajo več 
sposobnosti in interesov, zaposli ljudi iz različnih okolij z različnimi osebnimi lastnosti, 
vključi zaposlene v proces zaposlovanja; 

- vzpostaviti pravo ravnotežje med inovativnostjo in učinkovitostjo: za organizacijo je 
pomembno, da ima inovativnost tudi vrednostne učinke. 

Inovativno podjetje, ki ponuja nove izdelke ali storitve in usmerja prihajajoče trende, ima 
veliko prednost zaradi prvenstva na trgu, hkrati pa tudi veliko tvega zaradi možnosti napačne 
presoje odjemalcev, kar lahko povzroči velike zaloge (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 
231). Organizacija mora za uspešno usmerjanje sprememb voditi politiko načrtne 
inovativnosti. Inovacijska politika ustvarja zavedanje, da so ljudje ustvarjalci koristnih 
sprememb. Načrtna inovativnost tako spodbuja celotno organizacijo, da v novostih išče 
priložnosti (Markič 2004, 455–456). Za organizacije je pomembno ohranjanje in razvoj 
inovacijske kulture, če želijo biti uspešne. Sposobnost odgovarjanja na tržne izzive temelji na 
intelektualnem potencialu zaposlenih. Za razvijanje organizacije v želeno smer je najprej 
treba zaposliti ljudi z ustreznimi sposobnostmi in jih kasneje tudi obdržati. Ljudem je treba 
zagotoviti ustvarjalno okolje, v katerem lahko razvijejo inovativnost, da bi organizacija lahko 
uporabila njihov inovacijski potencial (Steele in Murray 2004, 321). Likar, Križaj in Fatur 
(2006, 142) pa menijo, da je treba v organizacijah najprej spremeniti miselnost zaposlenih in 
managementa, da bi v ospredje prišli ljudje s svojim znanjem, energijo in ustvarjalnostjo in da 
bi inovativnost postala ena temeljnih primerjalnih prednosti pred konkurenti. 

Inovativnost je zvezen niz aktivnosti, ki v ustvarjalnem procesu omogoča iznajdbo novosti, ki 
za proizvajalca pomeni ustvarjeno novo vrednost in ki povrne stroške ustvarjanja s prihranki v 
proizvodnem procesu oz. so odjemalci pripravljeni za proizvod ponuditi ustrezno 
protivrednost, višjo od proizvodne. Osrednje gibalo razvoja je intelektualni potencial 
zaposlenih, njihova motiviranost za novosti in vodenje, ki spodbuja ustvarjalnost. 
Zagotavljanje ustvarjalnega okolja in sposobnost pravočasnega uvajanja sprememb in novosti 
v svojo osnovno dejavnost lahko organizaciji omogoči vzpostavljanje konkurenčne prednosti. 
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2.2.8 Konkurenčnost 

Organizacija, ki želi dolgoročno obstati na trgu, mora nuditi proizvode, za katere so odjemalci 
pripravljeni plačati. Na ta način si organizacija potencialno zagotavlja dobiček in zaščiti 
interes lastnikov, ohranja delovna mesta ter tako potrdi svoj konkurenčni10 položaj (Dwyer, 
Forsyth in Rao 2000, 18). Porter (1980, 37) trdi, da je v vsaki panogi mogoče ustvariti 
povprečen dobiček, v odvisnosti od dejavnikov, ki vplivajo na panogo. Konkurenčnost je 
sposobnost organizacije, da dosega relativno višje dobičke kot organizacije, s katerimi 
tekmuje (Garelli 2005, 610). Primerjava z ostalimi konkurenti na trgu omogoča oceno 
konkurenčnega položaja organizacije. Čater (2001, 64) opredeli konkurenčno prednost kot 
prednostni položaj, ki si ga organizacija ustvari glede na ostale organizacije v panogi in se 
navzven kaže kot neka dolgoročna prednost na trgu. Konkurenčno prednost lahko sestavljajo 
lastnina, sposobnosti, viri in pozicijske prednosti, s katerimi organizacija razpolaga in ki ji 
omogočajo superiorno delovanje (Rao in Steckel 1995, 6). Biloslavo (2008, 46) razlaga, da 
organizacija lahko pridobi konkurenčno prednost z veščim izrabljanjem svojih temeljnih 
zmožnosti v primerjavi s konkurenco. Temeljne zmožnosti organizacije so lahko dejavnost, 
urejenost, sredstva ali katera koli sestavina politike organizacije, ki ponuja vplivnim 
udeležencem več koristi kot konkurenca in jih je težko nadomestiti ali posnemati. Ob tem 
morajo temeljne zmožnosti biti dovolj trajne, se pomembno razlikovati od temeljnih 
zmožnosti konkurentov in jih presegati ter potencialno omogočati dostop do novih menjalnih 
razmerij. Snoj (2007a, 58) povzema številne avtorje (Lippman in Rumelt 1982, Dierickx in 
Cool 1989, Reed in DeFillippi 1990, Hooley idr. 2005), ko razlaga, da mora organizacija 
poskrbeti, da postanejo takšne prednosti obstojne. Med mehanizme, ki onemogočajo 
posnemanje, uvršča: 
- konkurenčnim organizacijam mora otežiti ugotavljanje, kako je dosegla posamezno 

prednost; 
- prednost mora biti rezultat uporabe številnih virov; 
- prednost mora biti rezultat uporabe znanj in spretnosti, ki izhajajo iz učenja in 

uresničevanja tega učenja; 
- ustvarjanje posamezne prednosti zahteva daljši čas; 
- pridobitev določene prednosti zahteva preverjanje, ali se posnemanje izplača; 
- lahko se ustvari zakonodajne ovire (patent). 

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 195) ugotavljajo, da na konkurenčnost v trgovinski 
dejavnosti vplivajo naslednji dejavniki: 
- vstopne ovire: velikost trgovca pomeni ekonomijo obsega, zvestoba odjemalcev in 

lokacije prodajaln, 
- pogajalska moč dobaviteljev: manjše število dobaviteljev lahko pomeni višje cene, 

                                                
10 Konkurenca – prizadevanje, da je z večjo kakovost blaga ali nižjo ceno izdelkov, z boljšimi 
storitvami kdo boljši kot nasprotnik, tekmovanje (Slovar slovenskega knjižnega jezika 1994). 
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- medsebojna konkurenca: veliko konkurentov lahko pripelje do cenovne vojne. 

Za ugotavljanje razmer, v katerih se nahaja organizacija, je treba izvesti situacijsko analizo, ki 
bo omogočila tudi predvidevanje prihodnjih ukrepov. Analizirati je treba priložnosti in 
nevarnosti v okolju ter prednosti in slabosti v odnosu na konkurenco (Možina, Zupančič in 
Postružnik 2010, 194). Zbiranje in analiziranje javnih informacij o konkurenčnih 
organizacijah je pomembna osnova za odločanje (Tavčar 2008, 423). Okolje organizacije je 
sestavljeno iz mikro okolja, ki ga tvori notranje okolje organizacije, poslovnih partnerjev, s 
katerimi organizacija skupaj ustvarja verigo vrednosti, trga, na katerem organizacija nastopa, 
konkurence in različnih javnosti (sindikati, panožne zveze in mediji, ki imajo interes ali 
potencial vplivati na organizacijo), ter iz makrookolja, v katerega sodi demografsko, 
gospodarsko, naravno, tehnološko, politično in kulturno okolje. Organizacija lahko bolj vpliva 
na mikrookolje kot na makrookolje (Kotler idr. 1999, 174). 

 

Slika 6: Zunanje okolje 

Vir: Stutely 2003, 75. 

Stutely (2003, 76) za hitro in uspešno analiziranje okolja organizacije predlaga: 
- zbrati podatke o odjemalcih, konkurentih, javnih virih, trgu itd.; 
- razmišljati o dogajanjih v svetu in o tem, kako so vplivali, vplivajo in bodo vplivali na 

organizacijo; 
- analizirati lasten nabor možnih odjemalcev, spoznati ciljni trg in razmisliti, kako bi ga 

razširili; 
- opredeliti in analizirati obstoječe in potencialne konkurente; 
- sestaviti kratek opis obstoječega trga; 
- sestaviti kratek opis konkurence ter 
- opredeliti svoje konkurenčne prednosti. 

Podjetje mora preučiti konkurente ter obstoječe in možne odjemalce. Celotno proučevanje 
konkurence je razdeljeno; vsebuje identifikacijo konkurentov organizacije, opredelitev ciljev 

Dobavitelji: 
surovine, 

komponente, 
blago in 
storitve 

Konkurenti 

Organizacija 

Poti do trga: 
distributerji, 
prodajalci, 
neodvisni 
posredniki  

itd. 

 

Odjemalci 

Po
te

nc
ia

ln
i o

dj
em

al
ci

 

 

 
Globalni, nacionalni, lokalni ekonomski in politični vplivi …sindikati …, 

naravovarstveni lobi … druge interesne skupine … mediji. 

 



 

50 

konkurence, identificiranje strategije konkurence, ocenitev prednosti in slabosti konkurentov, 
oceno vzorcev reagiranja konkurentov; izbor konkurentov, primernih za napad oziroma tistih, 
ki se jim je bolje izogniti (Kotler idr. 1999, 507). Analiziranje panoge je pomembno zaradi 
ocene privlačnosti panoge za obstoječe in morebitne udeležence, kot tudi zaradi razumevanja 
strukture in dinamike panoge. Tavčar (1999, 63) zapiše: 

Analiziranje panoge naj obsega: sedanjo in morebitno velikost panoge; rast panoge; strukturo 
panoge; stroške v panogi; trende in razvoj panoge; ključne dejavnike uspešnosti v panogi. 

Stutely (2003, 91–93) razmišlja o podatkih, pridobljenih v analizi, in o njihovem pomenu. 
Ugotavlja, da je konkurenčna prednost relativna in ni vedno enaka s temeljno zmožnostjo 
organizacije. Izkaže se lahko, da so konkurenti močnejši na istih področjih. Nekateri od virov 
konkurenčnih prednosti so lahko: 
- dobri pogoji za raziskave in razvoj; 
- dostop do intelektualne lastnine – blagovnih znamk poslovnih skrivnosti, patentov itd.; 
- ekskluzivne prodajne ali distribucijske pravice; 
- lastna oprema (posebni stroji, raziskovalna oprema, dostavna služba, dodatne kapacitete), 

boljši proizvod in/ali podpora strankam; 
- nizkostroškovna (ali morda visokokoličinska) proizvodnja; 
- druge ekonomije velikih količin; 
- boljše zbirke podatkov; 
- informatika in sposobnost obdelave podatkov; 
- trženjska znanja, povezana s specifičnimi tipi strank (npr. ministrstvo za obrambo), 

tržnimi področji (najstniki), kanali (maloprodaja, televizijska prodaja itd.); 
- dostop do obratnega kapitala, 
- druge vrline v upravljanju, operativi, administraciji itd.; 
- ovire pri vstopu v dejavnost. 

Iz ugotovitev o notranjih prednostih in slabostih kaže izluščiti trajno konkurenčno prednost, ki 
prinaša prepoznavne koristi, se razlikuje od konkurenčne prednosti tekmecev, jo bo težko 
posnemati in odpira možnosti vstopa na nova tržišča. Iz ugotovitev o zunanjih priložnostih in 
nevarnostih kaže ugotoviti konkurenčnost okolja, v katerem podjetje deluje. Privlačno okolje 
omogoča podjetju uspešno poslovanje v skladu s sistemom skladnih meril, povečevanje lastne 
konkurenčnosti, učinkovito in uspešno poslovanje v tem okolju (Tavčar 1999, 74). 
Organizacije konkurirajo na različnih stopnjah oz. ravneh. Konkuriranje na ravni celotne 
organizacije je strateško in obsega oceno povezovalnih možnosti, obvladovanje tveganj in 
razvijanje poslovnega okolja znotraj organizacije. Na ravni strateških poslovnih enot 
konkurirajo s strateškimi pozicijami, s katerimi izpolnjujejo vizijo organizacije in skušajo 
zagotoviti konkurenčne prednosti na ravni posamezne enote. Veriga vrednosti je raven, pri 
kateri organizacije z verigo vrednosti ugotavljajo vir konkurenčne prednosti in na tej osnovi z 
njenim spreminjanjem oz. prestrukturiranjem dosegajo konkurenčne prednosti. Raven 
proizvoda pa obsega spreminjanje prodajnih cen, trženje, dodatne storitve, dodane vrednosti 
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itd. (Wang in Lo 2002, 39). Organizacija lahko zagotovi zadovoljivo vrednost za odjemalca 
tako, da svojo dejavnost izvaja učinkoviteje, z nižjimi stroški, kot konkurenčna organizacija 
ali pa je pri opravljanju svoje dejavnosti tako edinstvena (npr. diferenciacija proizvoda), da 
ustvari večjo vrednost za odjemalca, ki presega stroške ustvarjanja te vrednosti, ob tem pa 
lahko postavi višjo ceno, kar ji omogoči ustvarjanje konkurenčne prednosti (Porter 1998, 40). 
Ugotavljanje področij, na katerih lahko organizacija izboljša svoje delovanje, da bi bila 
učinkovitejša od konkurentov, lahko poteka tudi s primerjanjem s konkurenti. Organizacije za 
ugotavljanje načina izboljšanja svojih lastnosti uporabljajo benchmarking. Benchmarking je 
managersko orodje, s katerim organizacije proučujejo konkurenčne organizacije ali pa 
organizacije v drugih dejavnostih z najboljšo prakso, da bi tako izboljšale svoje lastnosti. To 
orodje omogoča učenje na podlagi tujih izkušenj z namenom poiskati najboljši postopek, ki 
vodi do nadpovprečnih rezultatov (Kotler 2000, 680). 

Faze banchmarkinga (Chase, Aquilano in Jacobs 1998, 273) so: 
- prepoznavanje procesa, ki ga organizacija želi izboljšati: organizacije določi proces 

(lastnost), ki ga želi izboljšati, da bi v nadaljevanju zbrala podatke in določila, komu so 
namenjeni; 

- prepoznavanje organizacij, ki so svetovni voditelji v izvrševanju tega procesa: treba je 
ugotoviti, katere organizacije so primerne za primerjavo med tekmeci na splošno; 

- zbiranje podatkov: podatke lahko zbira management, zaposleni ali usposobljene agencije 
z neposrednim stikom s primerjalno organizacijo ali preko sekundarnih virov; 

- analiza podatkov: primerjava sedanjega procesa z opazovanim ali meritev značilnosti 
glede na značilnosti opazovanega procesa; merijo se stroški, delež napak, odzivni čas pri 
storitvah itd. 

Fazam zbiranja in analiziranja sledi izvedba izboljšanega procesa in njegova kontrola.  

Temeljna zmožnost organizacije je po navadi splet vzajemnih učinkov več elementov politike 
organizacije. Kadar je takšna veriga vrednosti edinstvena in težko ponovljiva, lahko za 
organizacijo predstavlja konkurenčno prednost (Biloslavo 2008, 194). Možina, Zupančič in 
Postružnik (2010, 171) opredeljujejo v trgovinski dejavnosti verigo vrednosti kot: 

Z vidika proizvajalca, trgovca na debelo in trgovca na drobno, predstavlja vrednost niz aktivnosti 
in procesov – veriga vrednosti – ki zagotavlja dano raven vrednosti za kupca. Je celota otipljivih 
in neotipljivih izdelčnih in storitvenih značilnosti, ki jih ponudijo kupcu. 

V okviru verige vrednosti člani prodajne poti skrbijo za dobavo vrednosti odjemalcu ob 
upoštevanju učinkovitosti vseh sestavnih procesov (dobava pravega izdelka, ob pravem času 
in ceni ter ob najnižji možni zalogi) te oskrbe. Na tej poti si dobavitelji in trgovci lahko 
izmenjujejo analitične podatke o stroških, prodaji in delitvi dobička oz. izgube in tako 
ustvarjajo oskrbovalno verigo (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 177–178). 

O upravljanju oskrbovalne verige Levy in Weitz (2004, 310) zapišeta: 
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Upravljanje oskrbovalne verige je integracija poslovnih procesov od končnega uporabnika do 
izvirnih dobaviteljev izdelkov, storitev in informacij, ki dodaja vrednost za kupce. 

Organizacije poskušajo oblikovati različne strategije, s katerimi bi izboljšale svoj konkurenčni 
položaj. Osrednje vodilo teh strategij je zadovoljevanje odjemalčevih potreb. Treacy in 
Wiersema (1993, 84–93) opisujeta strategije, ki organizaciji omogočajo uspešno konkuriranje 
na trgu; te so: 
- operativna odličnost: odjemalcu zagotovi zanesljive proizvode z enostavno dostopnostjo 

in po konkurenčnih cenah; 
- poznavanje odjemalcev: omogoča hiter odziv na njegove potrebe; 
- biti vodilen na področju proizvoda: ponudba izboljšanega izdelka ali storitve, ki imajo za 

odjemalca večjo korist in so v tem pogledu boljši od konkurenčnih. 

Kotler (1996, 295–306) navaja načine, ki jih organizacije uporabljajo za razlikovanje ponudbe 
glede na konkurenco in s tem pridobivajo konkurenčno prednost. Področja, kjer se načini 
uporabljajo, so: 
- izdelek: značilnosti, delovanje, ustreznost, trajnost, zanesljivost, popravljivost, slog ter 

oblikovanje; 
- storitve: dostava, namestitev, usposabljanje odjemalcev, svetovalna služba, popravilo, 

dodatne storitve; 
- osebje: znanje, vljudnost, zaupanje, zanesljivost, odzivnost, komunikativnost; 
- podoba organizacije: znaki, mediji, prostor izvajanja dejavnosti, družbena odgovornost. 

Za organizacije v trgovinski dejavnosti je lahko vsaka poslovna dejavnost, s katero se 
ukvarjajo, vir konkurenčne prednosti. Nekatere prednosti so vzdržne skozi daljše časovno 
obdobje in so ključ do dolgoročne finančne uspešnosti. Za pridobivanje in ohranjanje 
konkurenčnih prednosti so pomembni naslednji viri (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 
203–204):  
- pripadnost kupcev, 
- lokacija prodajaln, 
- ravnanje s človeškimi viri, 
- distribucija in informacijski sistemi, 
- edinstveno trgovsko blago, 
- odnosi z dobavitelji ter 
- storitve za kupce. 

Konkurenčnost je izid težko ponovljivih temeljnih zmožnosti organizacije, da bolje kot 
konkurenti zadovoljijo potrebe odjemalcev in s tem pridobijo in ohranijo prednostni položaj 
na trgu. Temeljne zmožnosti lahko predstavljajo vsi viri, sredstva in dejavnosti, ki jih 
organizacija uporablja, da bi dosegla zastavljene cilje, in jih je težko ali nemogoče posnemati. 
Oceno svojega položaja glede na konkurenco opravi organizacija z analizo svojega okolja. 
Managersko orodje benchmarking omogoča organizaciji primerjavo z najboljšimi 
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organizacijami in ugotovitev načina izboljšanja svojih lastnosti, da bi dosegla nadpovprečne 
rezultate.  

2.3 Sorodni koncepti marketinške kulture 

V literaturi poleg marketinške kulture zasledimo še nekaj sorodnih pojmov: 
- koncept marketinga kot organizacijska kultura (Turner in Spencer 1997), 
- marketinška naravnanost (Deshpande, Farley in Webster 1993, Narver in Slater 1990, 

Kohli in Jaworski 1990, Cadogan in Diamantopoulos 1995, Gabrijan, Snoj in Mumel 
1998), 

- storitvena kultura (Grönroos 2000) oz. storitvena klima (Schneider, White in Paul 1998), 
oz. storitvena naravnanost (Grönroos 2000). 

2.3.1 Koncept marketinga kot kultura organizacije 

Koncept marketinga temelji na ugotavljanju in zadovoljevanju želja in potreb odjemalcev. 
Uveljavil se je kot optimalen pristop v marketingu, vendar z določenimi omejitvami. Ni ga 
mogoče uporabljati brezpogojno, ker je tudi pri takšnem pristopu treba upoštevati vse stroške 
in hkrati upravičenost takšnega posla. Če stroški zadovoljevanja potreb odjemalca presegajo 
tržno vrednost proizvoda, kaže ponuditi drug proizvod, ki vsaj delno zadovolji potrebe 
odjemalcev, kar je bistvo tega koncepta (Houston 1986, 81–87). 

Turner in Spencerjeva (1997, 111) povzemata druge avtorje (npr. Kotler 1996) in bistvene 
značilnosti tega koncepta združujeta v: 
- naravnanost na odjemalce in sposobnost ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih potreb 

bolje od konkurence, 
- povezanost in vključenost vseh poslovnih funkcij za doseganje ciljev organizacije ob 

zadovoljevanju potreb in želja odjemalcev, 
- usmerjenost v doseganje dolgoročnih ciljev organizacije ob zadovoljevanju potreb in 

želja odjemalcev. 

Koncept marketinga temelji na pazljivi izbiri ciljnih trgov, zadovoljevanju potreb odjemalca, 
usklajenem trženju, ki vse poslovne funkcije usmerja v enotno delovanje in vključevanje vseh 
zaposlenih v trženje in dobičkonosnost, ki je osrednji cilj organizacije. Po Kotlerju je ključ 
uspeha organizacij v njihovi sposobnosti opredeliti in zadovoljiti želje in potrebe odjemalcev 
učinkoviteje od konkurence. Perspektiva tržnega koncepta je od zunaj navznoter. Dobro se 
opredeli trg, odjemalčeve potrebe se postavi v bistvo delovanja, uskladi se celotno delovanje 
v zvezi z odjemalci in ustvarja dobiček ob zadovoljnem odjemalcu (Kotler 1996, 18–19). 
Koncept marketinga je v organizaciji splošno sprejet nabor prepričanj in vrednot, osredotočen 
na odjemalca in politiko organizacije ter njeno uresničevanje ter kot tak specifična 
organizacijska kultura (Turner in Spencer 1997, 118).  
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Obravnavanje koncepta marketinga kot organizacijske kulture izhaja iz osnovnega pogleda 
manifestacije organizacijske kulture skozi simbole, ki so jih člani organizacije usvojili in jih 
tudi uporabljajo v praksi. Organizacijsko kulturo lahko tako obravnavamo kot ugotovitev, kaj 
organizacija je in ne zgolj kaj ima (Smircich 1983, 347). 

2.3.2 Marketinška naravnanost organizacij 

Tržno naravnanost številni avtorji povezujejo s konceptom marketinga in njegovim 
udejanjanjem v praksi organizacij. Po številnih raziskavah lahko na osnovi razvitosti tržne 
naravnanosti napovemo uspešnost poslovanja organizacije (Deshpande, Farley in Webster 
1997, Jaworski in Kohli 1993, Narver in Slater 1990, Slater in Narver 1995, Snoj idr. 2001). 

Ge in Ding (2005, 116) menita, da tržna naravnanost omogoča organizaciji oblikovanje 
ponudbe, ki jo ciljne skupine zaznavajo kot bolj inovativno, višje kakovosti in vrednosti glede 
na konkurenčno ponudbo. Takšna ponudba vpliva na učinkovitost in uspešnost poslovanja 
organizacije glede na finančne in tržne kazalnike (dobičkovnost, finančna rast, tržni delež) 
(Kohli in Jaworski 1990, Narver in Slater 1990). 

Tržna naravnanost je povezana z organizacijsko kulturo (Deshpande, Farley in Webster 1993, 
239). Avtorji (Day 1994, Deshpande in Farley 2004, Kohli in Jaworski 1990, Slater in Narver 
1995) ugotavljajo, da sta temeljni dimenziji tržne naravnanosti, ki ju velja upoštevati in 
uporabljati: 
- kulturna: tržna naravnanost je obravnavana kot poslovna filozofija, 
- vedenjska: tržna naravnanost je obravnavana kot oblika vedenja. 

Kulturna dimenzija poudarja neformalne sestavine, usvojene vrednote organizacijske kulture, 
kot so norme, artefakti, običaji, in šele nato vedenje (Homburg in Pflesser 2000, 450). Ta 
dimenzija tržne naravnanosti organizacije je prisotna v formalnih in neformalnih procesih 
organizacije in je bistvo specifičnih struktur in skupin. Prežema temeljne vrednote 
organizacije, ki določajo ravnanje in vedenje članov organizacije oz. načine, kako zaposleni 
delujejo v organizaciji (Lafferty in Hult 2001 v Kasper 2002, 1049). Deshpande in Farley 
(2004, 5) menita, da kulturna dimenzija poudarja tržno naravnanost kot bistvo filozofije 
managementa, ki temelji na konceptu marketinga. 

Vedenjska dimenzija pa (Kohli in Jaworski 1990, 6) vsebuje izvajanje tržnega obveščanja, ki 
se nanaša na trenutne in bodoče potrebe odjemalcev, razširjanje informacij skozi vse strukture 
organizacije in uporabo teh informacij kot osnovo za odločanje. 

Tržno naravnanost kot filozofijo oz. kulturo organizacije Narver in Slater (1990, 21) 
opredeljujeta s tremi sestavinami: 
- naravnanost na obstoječe in potencialne ciljne skupine, 
- naravnanost na obstoječe in morebitne konkurente,  
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- medfunkcijsko usklajevanje za učinkovito uporabo organizacijskih virov. 

Slater in Narver (1995, 67) menita, da je tržna naravnanost organizacijska kultura, ki je 
osredotočena na vzdrževanju in superiorne ponudbe, ki upošteva vse vplivne udeležence in 
ustvarja dobičkonosnost.  

Alsem in sodelavci (1994) povzemajo Daya (1994), ki marketinško usmerjenost pojmuje kot: 
- niz prepričanj, ki na prvo mesto postavlja odjemalca, 
- sposobnost organizacije, da izbira, razširja in uporablja informacije o odjemalcih in 

konkurentih, 
- zmožnost organizacije, da ustvarja visoko dodano vrednost za odjemalca. 

Marketinška kultura in tržna naravnanost sta povezana koncepta, ki se nanašata na poseben 
način razmišljanja in ravnanja. Večina avtorjev uporablja pojem tržna naravnanost, ne da bi se 
opredeljevali do teh dveh konceptov (Vrčon Tratar in Snoj 2002, 45). Vendar Webstrova 
(1992, 55) opozarja, da koncepta marketinške kulture ne smemo zamenjati s konceptom tržne 
usmerjenosti. Marketinška kultura je bolj temeljni koncept, ki se lahko osredotoči na katero 
koli dimenzijo (inovacije, tehnični razvoj ipd.). Če tržni koncept zajema dobičkonosnost, 
pričakujemo, da bo donosnost posledica močne, ustrezne in usklajene marketinške kulture. 

2.3.3 Storitvena kultura 

Snoj (2007a, 67) navaja, da je Albrecht (1986) za marketinško kulturo uporabil soroden 
pojem storitvena kultura. Zaradi posebnih lastnosti storitev in izdelke spremljajočih storitev, s 
katerimi se srečujejo organizacije, ter zaradi številnih funkcijskih, procesnih in vedenjskih 
posebnosti delovanja organizacij, ki vstopajo v številne odnose znotraj organizacije kot tudi z 
okoljem (vplivni udeleženci, ciljne skupine), je pomen marketinške kulture za tovrstne 
organizacije še posebej pomemben. Osebje organizacije, ki prihaja v stik z zunanjim okoljem, 
lahko prilagodi svoje obnašanje potrebam in pričakovanjem odjemalcev in drugih ciljnih 
skupin in na ta način prispeva v percepciji odjemalcev k višji zaznani vrednosti storitev glede 
na konkurenco. Za takšen način delovanja osebja in organizacije so nekateri avtorji uporabili 
termin storitvena kultura, klima in storitvena naravnanost. Za organizacije s storitveno kulturo 
je značilno, da visoko cenijo kakovostno storitev. Njihova temeljna vrednota je izvajanje 
dobrih storitev notranjim in zunanjim odjemalcem, kar za člane organizacije pomeni tudi 
način življenja. 

2.3.4 Marketing in odnosi 

Snoj (2007a, 67) izpostavlja povezavo med storitveno kulturo in marketingom, ki temelji na 
interakcijah udeležencev (angl. relationship marketing). Trženje na osnovi odnosov temelji na 
vzpostavljanju trajnih odnosov z odjemalci in zadrževanju obstoječih odjemalcev. Trženje na 
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osnovi odnosov pomeni sodelovanje ob upoštevanju kakovosti, korektnosti in poštenih cen, z 
dolgoročnim ciljem dodajanja vrednosti za odjemalce (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 
16). Jančič (1999, 152) razlaga trženjski odnos kot najvišjo obliko menjalnega razmerja, ki je 
temelj za vzpostavitev dolgotrajnih razmerij z odjemalci, kar je osrednji cilj vsake uspešne 
organizacije. 

Odnose znotraj tovrstnega marketinga deli Gummesson (1998, 11) na: 
- tržne: odnosi med dobavitelji, odjemalci, konkurenti in vsemi drugimi udeleženci, ki 

delujejo na trgih proučevane organizacije, 
- netržne: odnosi, ki vplivajo na kakovost, učinkovitost in donosnost tržnih odnosov. 

V netržnih odnosih loči: 
- mega odnose: odnosi z gospodarstvom in družbo na splošno – država, javno mnenje, 
- mega povezave: odnosi s pomembnimi institucijami (organi EU), 
- odnose znotraj organizacije: management človeških virov, interni marketing. 

Za organizacije je pomembno skrbeti za uspešne odnose z notranjimi udeleženci (interni 
odjemalci, dobavitelji) in ciljnimi skupinami v okolju (zunanji dobavitelji, odjemalci in druge 
ciljne skupine). Tega se morajo še posebej zavedati organizacije, ki imajo pri svojem 
delovanju veliko neposrednih odnosov z zunanjimi udeleženci, pri čemer prihaja do visoke 
stopnje udeležbe kontaktnega osebja v teh odnosih. Pri tem so pomembna naslednja načela in 
sestavine: 
- premik iz tržnih transakcij v tržne odnose, 
- koncept vseživljenjskega odnosa z notranjimi in zunanjimi ciljnimi skupinami (programi 

zvestobe), 
- individualnim pričakovanjem odjemalca prilagojen odnos, 
- upoštevanje značilnosti povezav z odjemalci (čustva), 
- posebna pozornost ključnim odjemalcem, 
- ravnanje, ki krepi zaupanje in predanost, 
- zmanjševanje tveganj v času nakupovanja, izvajanja storitev in uporabe, 
- ohranjanje odnosa s poprodajnimi storitvami, 
- razumevanje proizvoda kot skupka koristi za odjemalca, 
- izvajanje kakovostne storitve za povečano zaznavo vrednosti, 
- upoštevanje obstoja različnih ciljnih trgov (notranji in zunanji vplivni udeleženci), 
- proaktiven odnos do konkurentov, 
- posebna pozornost internemu marketingu (notranji odjemalci, njihove izražene in 

neizražene potrebe). 

Tudi Kotler (2004, 66) poudarja pomen neodvisnih dejavnikov, ki vplivajo na sposobnost 
organizacije, da dosega zastavljene cilje. To povezuje s konceptom deležnikov, za katere 
mora organizacija ugotoviti, kateri so (odjemalci, zaposleni, dobavitelji, posredniki itd.) in 
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kakšne so njihove potrebe, da bi zadovoljila potrebe drugih vplivnih udeležencev – lastnikov 
oz. delničarjev. 

2.4 Razvijanje in spreminjanje marketinške kulture 

Na organizacijsko kulturo je mogoče vplivati in jo tudi spreminjati. Sprememba obstoječe 
kulture v marketinško kulturo organizacije nastane zaradi spremenjenih vplivov poslovnega 
okolja. Zahteva velika vlaganja v spodbujanje in usposabljanje zaposlenih in vodstva, treba je 
spremeniti vrednote, načine delovanja, procese, pravila in podobno (Snoj in Gabrijan 2007, 2 
in 17). Kultura organizacije se ne pojavlja v čisti obliki in torej ne zajema vseh njenih članov, 
ampak se pojavlja v pretežni obliki. Po organizacijski teoriji in Fishbeinovem modelu vedenja 
je prevladujoča organizacijska kultura sinteza vrednot, ki si včasih nasprotujejo, in načinov 
razmišljanja zaposlenih v posamezni organizaciji ter njihovega prenašanja v pojavne oblike 
(Gummesson 1991, 60; Homburg in Pflesser 2000, 449). 

Gainer in Padanyi (2005, 856) navajata avtorja Tadepalli in Avila (1999), po katerih sta za 
spreminjanje in vzpostavljanje marketinške kulture pomembna naslednja vzvoda: 
- razumevanje pomena marketinške naravnanosti vsakega zaposlenega v organizaciji in 

predanost marketinški naravnanosti, 
- razumevanje, da oblikovanje ciljev, strategij in osrednjih odločitev organizacije temelji 

na kombinaciji racionalizma11 in inkrementalizma.12 

Marketinška kultura je izid odnosov od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, zato je poleg 
vzornega vedenja vodstva pomembno tudi dejansko izkustveno znanje zaposlenih in njihova 
predanost. K izraziti marketinški kulturi lahko prispevajo tudi marketinške dejavnosti, kot so: 
spremljanje, analiziranje in diagnosticiranje dogajanj v širšem in ožjem okolju (Gainer in 
Padanyi 2005, 856).  

Narver, Slater in Maclachan (2004 v Gainer in Padanyi 2005, 856) navajajo naslednja pristopa 
k vzpostavitvi marketinške kulture: 
- programatičen13 pristop: uporaba programov usposabljanja in sprememb organiziranja, s 

čimer želijo doseči v odjemalce usmerjene vrednote, 
- izkustveni pristop: marketinška kultura naj bi nastala na osnovi izkušenj oziroma učenja 

kot posledica vsakdanjega ustvarjanja dodane vrednosti in interakcije z odjemalci. 

Za vzpostavljanje in spreminjanje marketinške kulture pa Glickova (2004, 30–47) priporoča: 

                                                
11 Razumsko presojanje ali ukrepanje (Veliki slovar tujk 2002, 959). 
12 Rasti, naraščati (Veliki slovar tujk 2002, 500). 
13 V organizaciji uporabljajo programe usposabljanja in spremembe v organiziranosti z namenom 
utrditve želene (v odjemalce usmerjene) vrednote. 
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- dosledno sporočanje vodstvenih in lastniških struktur vsem zaposlenim, da podpirajo 
spremembe, predvsem z lastnim vzorom, 

- oblikovanje organizacijske enote, odgovorne za marketing, 
- uresničevanje in spremljanje norm vedenja, usmerjenih v spoštovanje in upoštevanje 

potreb notranjih in zunanjih odjemalcev, 
- ukrepe za usposabljanje na področju marketinških znanj, 
- poročanje o uspehih, 
- dolgoročno vlaganje naporov za vzpostavitev marketinške kulture. 

Turner in Spencerjeva (1997 v Harris 2002, 609) ugotavljata, da se je kot pomembno orodje 
za vzpostavljanje marketinške kulture pokazala uporaba fizičnih simbolov marketinškega 
jezika (oznake, oblačila) in predpisanega vedenja. Možni so tudi odpori pri gradnji in 
spreminjanju marketinške kulture, ki jih Harris (2002, 605) deli na dve skupini: 
- značilnosti managerjev: njihov slog vodenja se ne ujema z želenimi vrednotami kulture, 

kar se odraža v njihovih akcijah, stališčih in vedenju ter odnosu do sprememb, tveganj in 
konfliktov, 

- organizacijske značilnosti organizacije: sistemi usklajevanja, sodelovanja, komuniciranja 
se morajo prilagoditi marketinški kulturi.  

Eno najboljših kompleksnih orodij poslovodstva organizacije za gradnjo in spreminjanje 
njene marketinške kulture je interni marketing. Ta je poleg zunanjih ciljnih skupin naravnan 
tudi na zaposlene v vlogi odjemalcev in dobaviteljev (Snoj in Mumel 1997, 70). Razvijanje 
kulture v organizaciji obsega vplivanje na vrednote zaposlenih in motiviranje v smeri želenih 
značilnosti organizacije ter njihovo uveljavljanje. Za razvijanje kulture v organizaciji je 
pomembna dejavnost internega marketinga (Snoj 1998b, 149), ki pa ga ne gre zamenjevati z 
marketinško kulturo, čeprav je ta posledica delovanja internega marketinga (Jančič 1990, 
129). 

V organizaciji poleg poklicnih tržnikov obstajajo tudi drugi zaposleni, ki občasno prihajajo v 
stik z odjemalci, dobavitelji in drugimi javnostmi. Poklicni tržniki ne morejo biti vedno na 
pravem mestu ob pravem času in s pravim odjemalcem, zato je delovanje občasnih tržnikov še 
pomembnejše (Grönroos 1996, 8), njihova trženjska naravnanost pa postane stvarnost, ko se 
zavejo, da lahko pomembno vplivajo na odjemalčeve odnose, zadovoljstvo, zaznavo 
kakovosti in posledično na prodajo in uspeh organizacije ter svoje vedenje temu spoznanju 
prilagodijo v praksi (Gummesson 1991, 60). 

Z vidika medosebnih odnosov je glavna naloga internega marketinga ustvarjati, vzdrževati in 
izboljševati notranje odnose med člani organizacije, ne glede na ti, na katerem položaju so, 
tako da so motivirani za zagotavljanje najboljših storitev notranjim in zunanjim odjemalcem. 
Poleg motiviranosti morajo imeti tudi znanje, sposobnosti in podporo nadrejenih, da lahko 
izvajajo svoje naloge osredotočeni na odjemalca (Gummesson 2000, 35). 
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Interni marketing je filozofija organizacije, ki postavlja v ospredje skrb za kakovost življenja 
ljudi znotraj in zunaj organizacije. Organizacije se zavedajo, da ne morejo biti uspešne pri 
zadovoljevanju potreb zunanjih ciljnih trgov, če prej ne vzpostavijo recipročnih odnosov z 
zaposlenimi. Ne more biti zadovoljnih odjemalcev, če ni zadovoljnih zaposlenih, brez obojih 
pa ni konkurenčnih prednosti organizacije (Snoj in Gabrijan 1994, 6). Interni marketing je 
način ustvarjanja vrhunskih poslovnih rezultatov z zadovoljevanjem vseh potreb organizacije 
in zaposlenih s pomočjo medsebojnih procesov menjave (Jančič 1996, 84). Interni marketing 
je sestavnih del prizadevanj za večjo kakovost, programe kakovostnejšega izpolnjevanja 
potreb odjemalcev in širše poslovne strategije. Interni marketing ima torej odločilno vlogo pri 
diferenciaciji, ki organizaciji omogoča doseči prednost v primerjavi s konkurenti ter 
pomembno prispeva k zmanjšanju nasprotij med funkcijskimi področji v organizaciji 
(Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 41). 

Interni marketing je filozofija organizacije, ki v ospredje poslovnega razmišljanja postavlja 
skrb za človeka. Po teh vrednotah lahko management svoje zaposlene najbolje motivira tako, 
da kaj najbolj upošteva njihovo mnenje. Osnova te filozofije je v posameznika usmerjena 
pozornost in skrb, za katero je značilno najboljše možno usklajevanje potreb zaposlenih s 
potrebami organizacije (Covey 2000, 212). Hkrati je interni marketing tudi celosten proces, ki 
združuje množico različnih funkcij organizacije na načina, ki zagotavljata, da (Grönroos 
1990, 222): 
- vsi člani organizacije razumejo in izkusijo različne poslovne aktivnosti, ki podpirajo 

zavedanje pomena odjemalcev, 
- so vsi zaposleni motivirani za ravnanje v smislu storitvene usmerjenosti. 

Cilj internega marketinga kot procesa je opredeliti, kdo je komu notranji dobavitelj oz. 
odjemalec, in ugotoviti potrebe notranjih odjemalcev. Usmerjenost v odjemalce (notranje in 
zunanje) je strateška usmeritev (in cilj), ki jo mora upoštevati vsaka odločitev. Cilji internega 
marketinga so usmerjeni v oblikovanje vzdušja medsebojnega razumevanja in zaupanja med 
različnimi interesnimi skupinami organizacije in posamezniki. Takšno vzdušje mora pomeniti 
čim višjo stopnjo usklajenosti med potrebami sodelavcev in organizacije. Interni marketing 
naj bi posredno ali neposredno prispeval k večji ustvarjalnosti, inovativnosti, prilagajanju na 
spremembe, odpravljanju konfliktov, kakovostnejšemu opravljanju dela, višji morali, večji 
pripadnosti organizaciji in stopnji identifikacije, višji ravni znanj, primernejši porazdelitvi 
odgovornosti, komuniciranju na osnovi dialoga, sploščitvi hierarhične strukture, boljši 
informiranosti in večji uspešnosti (Snoj 1998b, 154–155).  

Kerpen (2007, 22) navaja instrumente za zagotavljanje ciljev internega marketinga; ti so: 
- management sodelavcev: pomembno je zaposlovati prave, zadovoljne ljudi na pravih 

mestih in s pravimi znanji; neskladnost med zahtevami dela in sposobnostmi ter 
lastnostmi zaposlenih privede do neuspeha organizacije; 
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- sistem nagrajevanja: organizacija mora izdelati sistem nagrajevanja, ki bo prilagojen 
njeni marketinški kulturi in zaposlenim; 

- usposabljanje in izobraževanje: obstaja vrsta izobraževanj in treningov, s katerimi je moč 
razvijati spretnosti in izboljšati učinkovitost in kakovost dela ter tako neposredno vplivati 
na krepitev pripadnosti zaposlenih; 

- interno komuniciranje: je najpomembnejši instrument internega marketinga, preko 
katerega poteka večina izmenjav informacij med organizacijo in zaposlenimi. 

Rafiq in Ahmed (2000, 450–453) navajata faze razvoja in udejanjanja koncepta internega 
marketinga, in sicer: 
- motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, 
- naravnanost notranjih odjemalcev, 
- razširjanje koncepta internega marketinga (strategije, implementacije in management 

sprememb). 

V nadaljevanju Rafiq in Ahmed (2000, 450–453) definirata glavne elemente internega 
marketinga, ki so: 
- ukvarjanje z motivacijo in zadovoljstvom, 
- usmerjenje notranjih odjemalcev v zadovoljstvo odjemalcev, 
- notranje delovanje usklajevanja in povezovanja, 
- približevanje marketinškega koncepta vsakemu posamezniku v organizaciji, 
- predstavitev posebnosti organizacije in formalnih strategij.  

Na osnovi opredeljenih elementov Rafiq in Ahmed (2000, 454) podata naslednjo definicijo 
internega marketinga: 

Interni marketing je načrtovan napor, ki uporablja pristop, podoben marketingu, z namenom 
preseči organizacijske odpore do sprememb in usmeriti, motivirati in medfunkcijsko uskladiti in 
pritegniti zaposlene k učinkovitemu udejanjanju korporacijskih in funkcijskih strategij z 
namenom ustvarjanja zadovoljstva odjemalcev skozi proces ustvarjanja motiviranih in v 
odjemalce usmerjenih zaposlenih. 

Na organizacijsko kulturo je mogoče vplivati in jo tudi spreminjati s poudarjanjem pomena 
marketinga za organizacijo. Pri tem je pomembna marketinška naravnanost vsakega člana 
organizacije in usmerjenost organizacije v osebnostno in strokovno rast zaposlenih, kar 
omogoča oblikovanje ustreznih ciljev organizacije in njihovemu doseganju prilagojenih 
strategij. Največji vpliv na vzpostavljanje marketinške kulture ima management z doslednim 
izvajanjem aktivnosti, ki podpirajo marketinško kulturo in predvsem z lastnim vzorom. Eno 
najboljših orodij managementa za vzpostavljanje marketinške kulture je interni marketing. 
Interni marketing je na vrednotah kakovosti življenja posameznika temelječ proces, ki 
vzpostavlja odličnost kot kriterij delovanja vseh struktur in funkcij organizacije in usklajuje 
cilje zaposlenih s cilji organizacije, da bi najbolje zadovoljevali potrebe odjemalcev. 
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2.5 Pomen marketinške kulture za uspešnost organizacij 

Ustvarjanje in vzdrževanje obstojnih konkurenčnih prednosti sta osrednji težnji strateškega 
managementa vsake organizacije. Sta osnovi za doseganje prvenstvenih tržnih in finančnih 
rezultatov poslovanja ter se ne uporabljata kot mehanizma za upravljanje organizacije, temveč 
kot sklop kompleksnih sestavin in virov za doseganje temeljnega cilja – dolgoročne 
konkurenčne prednosti (Snoj 2007a, 58). Med vire s takšnimi značilnostmi, ki so pomembni 
za ustvarjanje obstojnih konkurenčnih prednosti organizacije, uvrščajo avtorji (Ross-
Wooldridge in Minsky 2002, 30, Kasper 2002, 1049) tudi marketinško kulturo. Ross-
Wooldridgova in Minsky (2002, 30) poudarjata, da je za organizacijo eden pomembnejših 
načinov pridobivanja obstojnih prednosti pred konkurenti razvijanje marketinškega – odprto 
naravnanega – razmišljanja, s katerim mora biti prežeta organizacijska kultura. Avtorja 
menita, da je takšna kultura organizacije najbolj dinamičen in zaščiten vir obstojnih prednosti 
organizacije pred konkurenti in s tem temeljni vir njene dolgoročne uspešnosti. 

Če konkurenti osvojijo takšno kulturo in jo enako dobro uporabljajo v menjalnih razmerjih z 
odjemalci, potem to ni konkurenčna prednost organizacije. V takšnem primeru postane 
marketinška kultura nujen pogoj obnašanja, če želi organizacija uspešno delovati na trgu 
(Hunt in Morgan 1995, 11). 

O pomenu marketinške kulture za uspešno poslovanje organizacij govori tudi dejstvo, da se 
povečuje število raziskovalcev, ki jo proučujejo (Peters in Waterman 1982; Kotter in Heskett 
1992; Deshpande, Farley in Webster 1993; Jaworski in Kohli 1993; Narver in Slater 1990; 
Ruekert 1992; Lambin 1996; Deng in Dart 1994; Greenley in Foxall 1998; Maydeu-Olivares 
in Lado 2003; Mavondo in Farrell 2003; Deshpande in Farley 2004; Ge in Ding 2005; 
Norburn in dr. 1990; Webster 1990, 1993 in 1995, Trnavčevič idr. 2007.) 

Po Webstrovi (1995, 7) marketinška kultura pomaga zaposlenim razumeti marketinško 
funkcijo in določa pravila vedenja znotraj organizacije. Marketinška kultura prežema 
organizacijsko kulturo z vrednotami in prepričanji, ki skozi dimenzije marketinške kulture 
dobiva svojo pojavno obliko v načinu izvajanja marketinške dejavnosti v organizaciji. 
Dimenzija marketinške kulture – kakovost – sodi med osnovne tržne kazalnike vsake 
organizacije. Kakovost je najožje povezana z zadovoljstvom odjemalcev, z njihovo namero za 
ponoven nakup in sporočanju drugim o pozitivni izkušnji ter zvestobo odjemalcev (Snoj 
2007b, 108). Zvestoba odjemalcev predstavlja neposreden kazalnik dolgoročne finančne 
uspešnosti organizacije (Chumpitaz in Paparoidamis 2004, 235; Hesket, Sasser in Schlesinger 
1997). Zaznana kakovost proizvodov je torej v neposredni povezavi s finančno uspešnostjo 
organizacij (Drew Rosen, Karwan in Scribner 2003, 4); enako lahko trdimo za zadovoljstvo 
odjemalcev, ki je postalo ključno merilo marketinške in celotne uspešnosti ter učinkovitosti v 
poslovanju organizacij (Chumpitaz in Paparoidamis 2004). 
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Deshpande, Farley in Webster (1993, 23) razlagajo, da je osnovna značilnost marketinške 
kulture njena marketinška usmerjenost, ki je osredotočena na potrebe odjemalcev 
organizacije, kar je tudi osnova njenih strategij in udejanjanje poslovanja. Deshpande in 
Farley (2004, 5) jo uvrščata med tržno oziroma konkurenčno kulturo, katere lastnost je 
poudarjanje obstojnih konkurenčnih prednosti in tržne superiornosti. 

Uspešnost poslovanja se ocenjuje v odnosu do zastavljenih ciljev organizacije (Tekavčič 
2002, 684) in je relativna, ker organizacija sama po sebi ne more biti uspešna, ampak le, če 
preseže rezultate organizacij, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo (Tavčar 2008, 185–186). 
Cilji organizacije so lahko povečanje donosnosti, izboljšanje tržnega deleža, znižanje stroškov 
poslovanja ipd. S tega vidika predstavlja uspeh organizacije stopnjo, pri kateri so ti cilji 
doseženi (Harness in Marr 2004, 126). 

Za ugotavljanje donosnosti oziroma dobičkonosnosti se v praksi največkrat uporabljata 
(Biloslavo 1999, 119): 
- kazalnik donosnosti/dobičkonosnosti kapitala,14 ki lastnikom organizacije pove, koliko 

denarnih enot je ustvarila ena denarna enota v organizacijo vloženega kapitala, 
- kazalnik donosnosti/dobičkonosnosti sredstev,15 ki kaže, kolikšna je uspešnost pri uporabi 

sredstev organizacije. 

Za presojanje finančne uspešnosti se lahko uporabljajo tudi drugi finančni kazalniki, kot npr. 
donosnost prodaje16 in bruto donosnost.17 Poleg teh statičnih kazalnikov se lahko uporabijo 
tudi dinamični kazalniki, kot so metoda neto sedanje vrednosti, interna stopnja donosa, 
relativna neto sedanja vrednost in zahtevana stopnja donosa. Bistven element dinamičnih 
metod je denarni tok, v katerem se kažejo vsa poslovna dogajanja (Helfert 2000, 81–82 in 
230–235; Korošec 2000, 132–135). 

Na uspešnost poslovanja vplivajo različni dejavniki, zato lahko organizacije poleg finančnih 
kazalnikov upoštevajo tudi tržne kazalnike, kot so tržni delež, raven zadovoljstva odjemalcev, 
raven zvestobe odjemalcev in drugi dejavniki, ki so prav tako pomembni z vidika ciljnih 
skupin, kot so npr. raven zadovoljstva zaposlenih, zadovoljstva delničarjev s finančnimi izidi 
(Maydeu-Olivares in Lado 2003, 284–286). 

                                                
14 angl. ROE – return on equity. 
15 angl. ROA – return on assets. 
16 angl. ROS – return on sales. 
17 angl. BEP – basic earning power. 
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3 RAZISKAVA MARKETINŠKE KULTURE V TRGOVSKI DEJAVNOSTI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

3.1 Namen in cilji empirične raziskave 

Namen magistrske naloge je proučiti dimenzije marketinške kulture in raziskati njihov pomen 
za finančno uspešnost organizacij v trgovski dejavnosti. 

3.2 Potek empiričnega dela 

Izvedba empiričnega dela je potekala v časovnem zaporedju, ki je prikazan v časovnici 
(preglednica 1). 

Preglednica 1: Časovnica o poteku raziskave 

Aktivnosti Čas izvedbe 
Polstrukturirani intervjuji  november, december 2009 
Analiza intervjujev januar 2010 
Pilotiranje anketnega vprašalnika marec 2010 
Anketiranje januar, februar 2011 
Obdelava in analiza podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom april 2011 
Analiza intervjujev, interpretacija in zaključki april, maj 2011 

3.3 Vzorčenje 

V naključni vzorec je bilo vključenih 20 % od 363 srednje velikih in velikih podjetij na 
področju trgovinske dejavnosti. Po standardni klasifikaciji – SKD 2008 se ta podjetja uvrščajo 
pod šifro kategorije G, pripadajoči deskriptor je: Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil. V anketo so bili vključeni vsi zaposleni v teh podjetjih, ki premorejo ustrezen 
elektronski naslov. 

Predvsem v kvantitativnem delu raziskave smo se srečali z določenimi omejitvami, ki smo jih 
v osnovi že predvideli. 

Težave smo imeli pri zbiranju izpolnjenih vprašalnikov, ki smo jih potrebovali za raziskavo. 
Izvedba raziskave je temeljila na pošiljanju dostopa do elektronske ankete (povezave) s 
spremnim dopisom kontaktni osebi v posamezni organizaciji na področju trgovske dejavnosti, 
s katero smo se predhodno dogovorili. V dopisu smo kontaktno osebo v posamezni 
organizaciji seznanili s področjem raziskovanja in pojasnili njen namen. Anketiranje je bilo 
anonimno in prostovoljno. Po preteku desetih dni od poslanega elektronskega sporočila smo 
kontaktno osebo v posamezni organizaciji ponovno povabili k sodelovanju v raziskavi. 
Telefonsko spodbujanje smo ponovili po 20-ih dneh od poslanega elektronskega sporočila. 
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Odzivnost organizacij s področja trgovske dejavnosti (vrnjenih 128 vprašalnikov) je bila, 
kljub močnemu osebnemu angažiranju, glede na število zaposlenih v dejavnosti relativno 
nizka – odzivale so se najverjetneje samo nekatere skupine zaposlenih. Ugotovitve raziskave 
so zato lahko pristranske oziroma značilne za specifično skupino. Verjetno je, da se tisti, ki so 
manj zadovoljni oziroma so razočarani, ker njihovo mnenje običajno ni upoštevano, ne 
odzovejo na povabilo k anketiranju. Ob tem moramo opozoriti, da je kot omejitev raziskave 
treba upoštevati tudi dejstvo, da smo za nekatere organizacije pridobili en sam odgovor. 
Zaradi narave podatkov, omejenega vzorca sodelujočih organizacij (23) in razpršenosti 
rezultatov smo za preverjanje povezanosti med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo 
trgovskih organizacij uporabili diskriminantno analizo. O tem bomo sicer podali podrobnejša 
pojasnila v nadaljevanju. 

Reprezentativnost vzorca lahko potrjujemo po spolu (po podatkih SURS (2011b) je bilo v 
Sloveniji v trgovskih organizacijah v letu 2009 zaposlenih 113.466 oseb – od tega 51,83 % 
žensk in 48,17 % moških), med sodelujočimi je le nekaj odstotkov razlike. 

Po izobrazbi se zaposleni, ki so odgovarjali v anketi, razlikujejo glede na statistične podatke 
SURS (2011b). Po podatkih SURS (2011b) za leto 2009 je v trgovskih organizacijah 83,77 % 
zaposlenih z srednjo ali nižjo izobrazbo, v anketi je takih sodelovalo 37,5 %. Z višjo in visoko 
je zaposlenih 16,3 %, v anketi pa jih je sodelovalo 60,93 %. Takšno razliko lahko pripisujemo 
naravi dela v trgovskih organizacijah, kjer prodajalci nimajo toliko možnosti za odgovarjanje 
na ankete in v večini primerov nimajo neposrednih elektronskih naslovov. Možno je tudi, da 
je v organizacijah, katerih zaposleni so odgovarjali na anketo, v povprečju nekoliko višja 
izobrazba, kot je povprečje dejavnosti, kar tudi lahko delno vpliva na vzorec.  

Ne glede na navedene omejitve ocenjujemo, da raziskava predstavlja odlično izhodišče za 
podobne raziskave v prihodnosti. 

3.4 Zbiranje podatkov 

Razsežnosti dimenzij marketinške kulture in dejavnike, ki vplivajo na raven marketinške 
kulture v organizacijah, smo poiskali v literaturi o organizacijski kulturi, kakovosti, 
zadovoljstvu, medosebnih odnosih, prodajnih aktivnostih, organiziranosti organizacij, 
internem komuniciranju in inovativnosti. 

V raziskavi smo uporabili kvalitativne in kvantitativne metode in tehnike zbiranja podatkov. 

3.4.1 Polstrukturirani intervjuji 

Polstrukturirani individualni intervju spada med kvalitativne metode in tehnike zbiranja 
podatkov. Omogoča poglobljen vpogled v problematiko. Priporočljiv je za majhne, namenske 
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vzorce. Prednost takega intervjuvanja je v »izmenjavi pogledov«, v poglobljenosti in 
fleksibilnosti med potekom intervjuja (Kvale 1996, 189–190). 

Vse izbrane osebe so se strinjale z udeležbo v intervjujih. Zagotovljena jim je bila 
anonimnost, strinjali so se tudi s snemanjem intervjujev. Udeležence smo s podvprašanji 
spodbujali k sodelovanju. Iz tonskih posnetkov smo naredili prepis, ki je omogočal analizo 
podatkov (priloga 2).  

Kredibilnost kvalitativnega dela raziskave – polstrukturiranih individualnih intervjujev smo 
povečali s triangulacijo po skupinah in virih.  

Polstrukturirani intervjuji  

V tem delu raziskave smo izvedli štiri polstrukturirane individualne intervjuje.  

K sodelovanju smo povabili osebe vršnega managementa srednje velikih in velikih podjetij s 
področja trgovske dejavnosti v Republiki Sloveniji (priložnostni vzorec). Intervjuji so trajali 
30 do 50 minut. Sestavljeni so bili iz štirih vprašanj odprtega tipa: 
- Ali poznate izraz marketinška kultura? 
- Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v organizacijah? 
- Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 
- Kako se kaže marketinška kultura v vaši organizaciji? Prosim, opišite situacijo, v kateri 

se marketinška kultura izkazuje? 

Za dodatna pojasnila in obdelavo celotne teme intervjuja smo po potrebi postavili dodatna 
vprašanja. Vsakega udeleženca smo še vprašali, ali je že kdaj sodeloval v elektronskem 
anketiranju in ali bi sodeloval pri izpolnjevanju elektronskega vprašalnika.  

3.4.2 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik spada med kvantitativne metode in tehnike zbiranja podatkov. Za 
raziskavo je bil uporabljen ustrezno vsebinsko prilagojen vprašalnik zaprtega tipa, ki je bil 
izdelan za potrebe raziskovanja marketinške kulture v šolstvu na Fakulteti za management v 
Kopru (Trnavčevič idr. 2007). Zajemal je sedem dimenzij marketinške kulture, in sicer: 
kakovost storitev, zadovoljstvo, medosebne odnose, prodajno usmerjenost, organiziranost, 
interno komuniciranje in inovativnost. 

Na podlagi rezultatov analize vsebine polstrukturiranih individualnih intervjujev smo 
ugotovili, da anketnega vprašalnika ni treba spreminjati.  

V raziskavi je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki je vseboval 59 vprašanj, od katerih je šest 
demografskih, 53 vprašanj se je navezovalo na dimenzije marketinške kulture (po 
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metodologiji Webstrove, dopolnjen z dimenzijo zadovoljstva); 53 vprašanj (demografska ne) 
je bilo zastavljenih v obliki sedemstopenjske lestvice. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo 
so anketiranci označili na lestvici od 1 do 7, in sicer 1– nikakor ne velja za našo organizacijo 
in 7 – popolnoma velja za našo organizacijo. 

Preglednica 2: Opis dimenzij marketinške kulture 

Dimenzija Opis 
Kakovost Vprašanja se nanašajo na predanost zaposlenih za doseganje čim višje 

stopnje kakovosti storitev. 
Zadovoljstvo Vprašanja se nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo 

zunanjih udeležencev. 
Medosebni odnosi Poudarek je na motivaciji zaposlenih, njihovem počutju in kadrovski 

politiki. 
Prodajna usmerjenost Vprašanja se nanašajo na zaposlovanje pravih ljudi, njihovo strokovno 

izpopolnjevanje in pristope k delu. 
Organiziranost Poudarek je na urejenosti in organiziranosti delovnega procesa. 
Interna komunikacija Poudarek je na odnosu vodstva do zaposlenih, na obliki dialoga med 

vodstvom in ostalimi. 
Inovativnost Vprašanja se nanašajo na to, v kolikšni meri so zaposleni dejavni pri 

uvajanju novosti. 

Vir: Kodrič 2007, 133. 

Za preverjanje razumevanja anketnega vprašalnika smo izbrali naključnih 17 oseb, zaposlenih 
v organizacijah s področja trgovske dejavnosti, s katerimi smo izvedli pilotsko študijo 
marketinške kulture. Težav z razumevanjem trditev v anketnem vprašalniku ni bilo, zato smo 
anketni vprašalnik pustili nespremenjen. 

Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi 1. 

Anketni vprašalnik (v nadaljevanju e-anketa) je bil v elektronski obliki in je potekal preko 
spletnega informacijskega sistema Fakultete za management Koper.  

3.5 Analiza in interpretacija kvalitativnih podatkov 

Podatke v kvalitativni raziskavi dobimo s pomočjo kvalitativnih tehnik, ki vključujejo 
strukturirane in polstrukturirane intervjuje, osebne zapise opazovanj, kvalitativne ankete ipd., 
s katerimi raziskovalec zbira in analizira podatke. Določitev konkretne tehnike ali metode v 
posamezni raziskavi je odvisna od konkretnega raziskovalnega namena in problema. Na 
podlagi analize kvalitativnih podatkov dobimo odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 111) povzemajo definicijo analize kvalitativnih 
podatkov kot »zbirko interpretativnih tehnik, ki poskušajo opisati, dekodirati, prevesti in 
drugače odkriti pomen, ne frekvence, določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v 
družbenem svetu.« 
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Bryman in Bell (2003, 573) opredeljujeta analizo kvalitativnih podatkov kot neoštevilčen 
pregled, ki omogoča interpretacijo opazovanja za namene odkrivanja osnovnih pomenov ter 
vzorcev medsebojnih odnosov. 

Pri raziskavi je treba natančno razložiti postopek, izvedbo analize in način preoblikovanja 
podatkov v vsebinske sklope – kategorije, v katere uvrščamo pomene dobljenih podatkov. 
Poznamo dva različna načina analiziranja kvalitativnih podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in 
Lowe 2005, 147–148): 
- analizo vsebine, 
- utemeljitveno analizo. 

Odločili smo se za analizo vsebine po ključnih pojmih. Zaradi zagotavljanja anonimnosti so 
udeleženci v raziskavi označeni z oznakami oseba A, oseba B, oseba C in oseba D, vsi 
prostori, kjer izvajajo trgovsko dejavnost, pa so ne glede na velikost in obliko imenovani 
prodajalna. 

Proces analize posameznih prepisov tonskih posnetkov individualnih intervjujev je bil 
izveden v naslednjih korakih: 
– 1. korak: identifikacija posameznih ključnih pojmov, 
– 2. korak: razvrščanje posameznih ključnih pojmov v posamezne kategorije, 
– 3. korak: analiza in interpretacija posameznih kategorij. 

Ključna ugotovitev, ki izhaja iz vsebine odgovorov, je, da sta se dva intervjuvanca s pojmom 
marketinške kulture že srečala, dva pa še ne. Osebi, ki pojma marketinške kulture nista 
poznala, sta jo povezovali z marketinško usmerjeno organizacijsko kulturo in sta jo v 
nadaljevanju tudi opredelili po dimenzijah. 

Ključna ugotovitev je tudi ta, da posameznih kategorij oziroma dimenzij marketinške kulture 
z analizo ni bilo težko odkriti, ker so bili intervjuvanci dokaj enotni pri svojih stališčih do 
problematike, ki so jo vsebovala vprašanja. Z analizo smo identificirali sedem kategorij, in 
sicer: kakovost, zadovoljstvo, medosebni odnosi, prodajna usmeritev, organiziranost, interno 
komuniciranje in inovativnost. Če dobljene kategorije primerjamo s teoretično razlago 
Webstrove (1995, 7), ki marketinško kulturo opredeljuje z dimenzijami: kakovost storitev, 
medosebni odnosi, prodajna usmerjenost, organiziranost, interna komunikacija in 
inovativnost, katerim so v predhodnih raziskavah v okviru Fakultete na management Koper 
dodali dimenzijo zadovoljstvo, ugotovimo, da so vse identificirane kategorije dimenzije 
marketinške kulture. Raziskava o marketinški kulturi v šolstvu, ki so jo izvedli v okviru 
Fakultete za management Koper, je vsebovala tudi dimenzijo konkurenčnost, ki pa je naši 
intervjuvanci niso opredeljevali kot dimenzijo, temveč kot posledico drugih dejavnikov in 
vzrokov, kot npr. kakovostno opravljene storitve, zaznavanja vrednosti odjemalcev oz. 
njihovega zadovoljstva in zvestobe, sposobnosti hitrega prilagajanja razmeram na trgu, 
inovativnosti ipd.  
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Seveda pa ugotovitev kvalitativne raziskave ne moremo posploševati na neintervjuvane osebe, 
kar tudi ni bil namen kvalitativne raziskave.  

Poglaviten namen je bil ugotoviti pravilnost vprašalnika zaprtega tipa, ki je bil izdelan za 
potrebe raziskovanja marketinške kulture v šolstvu na Fakulteti za management v Kopru 
(Trnavčevič idr. 2007). Vprašalnik smo z analizo potrdili. V nadaljevanju sledi analiza 
posameznih kategorij.  

3.5.1 Kakovost storitev 

Iz odgovorov lahko razberemo, da anketiranci pod pojmom kakovost vključujejo pojme: 
standardi, kakovost in uspešnost. 

Oseba A trdi, da imajo v njihovi organizaciji sprejete vse standarde, ki opredeljujejo kakovost 
storitve: »Mi imamo tako ISO 9001, priznanje za odličnost, ISO 14001, imamo en kup 
tehničnih ISO, pridobljenih, ker jih rabimo za laboratorij. In seveda že znotraj teh sistemov, 
smo pred leti, bom rekel, ne samo zapisali, ampak končno tudi zapisali tisto, kar smo delali, 
kar smo delali tudi že prej in sedaj imamo to zapisano in delamo še naprej.« Takšno ravnanje 
organizacij opisuje tudi Snoj (1998b, 168), ko razlaga, da organizacije merijo kakovost 
storitev tako, da določijo standarde delovanja in nato dejansko stanje primerjajo s standardi. 
Tudi oseba C opisuje določanje kakovosti delovanja njihove organizacije na enak način. 
Določili so standarde obnašanja in delovanja znotraj organizacije in navzven. Te standarde so 
predstavili zaposlenim, jih izobraževali in spodbujali v smeri doseganja standardov kakovosti. 
Izobraževanja potekajo ves čas, uspešnost pa preverjajo skozi skrite nakupe. Tudi oseba A 
navaja, da v njihovi organizaciji analizirajo reklamacije, da bi izboljšali svoje storitve. Kotler 
in Armstrong (1990, 493) potrdita takšen način dela, ko zapišeta, da morajo ponudniki jasno 
definirati in sporočati, kakšno raven storitev ponujajo, tako da zaposleni vedo, kaj morajo 
ponuditi porabnikom, in slednji, kaj lahko pričakujejo. Preverjanje kakovosti izvajanja 
storitve s pomočjo skritih nakupov omenja tudi Kotler (1996, 41–42), ko navaja načine za 
pridobivanje tovrstnih informacij, med katere uvršča sistem pritožb in predlogov, ki jih 
posredujejo odjemalci, ankete o zadovoljstvu odjemalcev, namišljeno nakupovanje in analizo 
izgubljenih odjemalcev.  

Oseba B poudarja, da se v njihovi organizaciji zavedajo, da niso najcenejši in tudi ne želijo 
biti. Trudijo se segmentirati potrebe svojih odjemalcev in jim ponuditi najvišjo vrednost za 
njihov denar. Tako gradijo zaupanje svojih odjemalcev. Tudi oseba D pravi, da si v 
organizaciji prizadevajo, da bi na osnovi prevzemanja vrednot zaposlenih kakovostneje 
opravljali svoje delo in bodo tudi odjemalci bolj zadovoljni. S tem bo organizacija dosegla 
boljši rezultat in svoje cilje. Z obema osebama se strinja Kotler (1996, 57), ki pravi, da se 
vedno več organizacij odloča za strategijo s poudarkom na celoviti kakovosti, pri čemer je 
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pomembno, kako odjemalci zaznavajo kakovost. Kakovost mora prežemati celotno 
organizacijo in ne zgolj storitev ali izdelek. 

Oseba C pravi, da je za njihovo organizacijo pomembna uspešnost, ki jo razumejo kot 
ustvarjanje dobička, konkurenčnost, vendar tudi kot zadovoljstvo zaposlenih, predanost 
organizaciji, odnose z lokalnim okoljem itn. Oseba D podobno meni, da je za njihovo 
organizacijo pomembno biti dovolj konkurenčen in uspešen na trgu. Trenutno vlagajo velike 
napore in sredstva, da bi uspel projekt nove ustanovljene hčerinske organizacije. Vendar vsi v 
sistemu ne verjamejo v projekt in nagajajo ter zbijajo moralo. Meni, da bi vsi morali združiti 
moči in prispevati k uspešnosti projekta. Zaposleni bi morali razmišljati, kako lahko 
pripomorejo k dobremu izidu. Kotler (1996, 56) meni, da mora organizacija, ki želi 
kakovostno poslovati, vlagati svoje napore v oblikovanje strategij in politike, ki bodo 
temeljile na odličnosti, ki jo omogoča le celovita kakovost. Temu mora slediti kakovostno 
trženje, ki mora v vsakem svojem delu dosegati visok standard. Organizacije, ki želijo biti 
uspešne na trgu, se morajo zavedati pomena kakovosti poslovanja. Kakovost je postala 
splošna skrb organizacije in tako samoumevna in nujna sestavina poslovanja, da predstavlja 
neločljivi del organizacije (Snoj 2007b, 107). 

3.5.2 Zadovoljstvo 

Iz odgovorov lahko razberemo, da anketiranci pod pojmom zadovoljstvo vključujejo pojme: 
zadovoljstvo, odnos z deležniki in odnos z okoljem. 

Oseba A pravi, da je pomembno ugotavljanje zadovoljstva kupcev in kolikokrat letno ga 
opravijo. Včasih ugotovijo, da za kupce nekatere stvari, ki jih izvajajo, niso pomembne. 
Sočasno spremljajo tudi zadovoljstvo zaposlenih. To počnejo že sedem let, tako da lahko 
podatke primerjajo skozi čas. Na osnovi podatkov ugotavljajo, v katerih delih bi lahko svoje 
poslovanje še izboljšali. Potočnik (2000, 187) se strinja s takšnim izvajanjem in meni, da 
storitvena organizacija proučuje zadovoljstvo porabnikov, hkrati pa ugotavlja, na katerih 
področjih mora izboljšati svojo dejavnost, ali je v preteklosti pravilno ukrepala in kakšen je 
njen položaj v primerjavi s konkurenco. Oseba B pravi, da je za njih pomembno 
zadovoljevanje potreb potrošnika in zadovoljstvo odjemalcev. Tudi oseba C izpostavlja 
pomen zadovoljstva zaposlenih. Zaposleni morajo dobro razumeti delovanje organizacije in 
poznati cilje organizacije, kar vodi k večji pripadnosti in uspešnosti organizacije in posledično 
k zadovoljstvu zaposlenih in zopet k dobrim poslovnim rezultatom. Oseba D prav tako 
navaja, da zadovoljstvo zaposlenih ugotavljajo skozi ankete, ker se zavedajo, da zadovoljstvo 
vpliva na doseganje zastavljenih ciljev. Oseba D meni, da njihovi zaposleni redko menjajo 
službo, kar kaže na lojalnost in zadovoljstvo pri delu. Gorišek (2001, 6–11) meni, da je 
zadovoljstvo zaposlenih povezano z zaznavanjem lastne organizacije, svoje vloge v njej, 
pogojev dela in interesov posameznikov. Zanimiva je ugotovitev Hesketta, Sasserja in 
Schlesingerja (1997, 40), ki potrdi misli vseh intervjuvancev, da obstaja visoka stopnja 
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povezanosti med zadovoljstvom zaposlenih in odjemalcev. Iz ugotovitev izhaja, da lahko le 
zadovoljni zaposleni nudijo storitve, ki zadovoljijo odjemalce in tudi obratno.  

Oseba A meni, da je pomembno, kakšen odnos ima organizacija do kupcev in okolja ter kako 
se v teh odnosih organizacija pojavlja. Oseba B prav tako izpostavlja pomen organizacije do 
deležnikov in okolja. Za njihovo organizacijo je zelo pomembno varovanje okolja, kar tudi 
poudarjajo v svojih stikih z okoljem. Hkrati skrbijo, da imajo v svoji ponudbi tudi izdelke 
lokalnega izvora. Lahovnik (2006, 19) potrdi takšne navedbe s tem, ko pravi, da je družbeno 
odgovorno ravnanje postalo ključni element strategije organizacij. Sodobno poslovno okolje 
omogoča doseganje trajnih konkurenčnih prednosti le, če organizacije zadovoljujejo cilje vseh 
deležnikov, ki so poleg lastnikov še zaposleni, kupci, dobavitelji, lokalna skupnost, država, 
nevladne organizacije, interesna združenja, družine zaposlenih ter tudi naravno okolje, v 
katerem poslujejo. 

3.5.3 Medosebni odnosi 

Iz odgovorov lahko razberemo, da intervjuvanci v dimenzijo medosebni odnosi vključujejo 
pojme: motivacija, odnosi in tim. 

Oseba A ugotavlja, da so zaposleni, ki so dobro informirani o ciljih in ki sodelujejo pri 
projektih ter tako širijo znanje, bolj motivirani za izvajanje nalog. Če vodstvo razloži 
zaposlenim, zakaj uvajajo novo dejavnost ali izdelke, to laže sprejmejo. Kaše idr. (2007, 79) 
se strinja s to mislijo in pove, da je za managerje pomembno razumeti interaktivno delovanje 
dejavnikov na motivacijo, med katere uvršča individualne razlike, lastnosti dela in 
organizacijsko prakso.  

Oseba A meni, da se marketinška kultura kaže v odprtosti odnosov med zaposlenimi. Oseba D 
pravi, da je pomembno, kakšni so odnosi med zaposlenimi in vodstvom, ter hkrati ugotavlja, 
da so odnosi med zaposlenimi v njihovi organizaciji dovolj dobri in pozitivno vplivajo na 
klimo. Takšno razmišljanje potrdi Možina (2002b, 596), ki trdi, da so medosebni odnosi eden 
najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Vplivajo na 
izpolnjevanje delovnih nalog zaposlenih ter na doseganje ciljev organizacije.  

Oseba D ugotavlja, da so zaposleni v njihovi organizaciji ponosni, da so del te organizacije, 
tima, in da lahko opredeli, da imajo izkušen kader. Florjančič (1994, 87) pritrdi tej 
opredelitvi, saj je prepričan, da so vzroki fluktuacije medosebni odnosi, slaba organizacija 
dela, nizke plače ipd.  



 

71 

3.5.4 Prodajna usmerjenost 

Iz odgovorov lahko razberemo, da intervjuvanci v dimenzijo prodajna usmeritev vključujejo 
pojme: prodajalci (prodaja), primerjava in nagrajevanje. 

Oseba A se zaveda, da bo konkurenca vse močnejša in da bo pri tem pomembna vloga 
obveščanja prodajalcev in njihova naravnanost. Organizacija se mora nenehno prilagajati 
novim zahtevam odjemalcev in ponudbi na trgu. Tudi oseba B poudarja pomen prodajnih 
aktivnosti, ki vodijo k povečanju prodaje. Potrditev teh razmišljanj najdemo pri Kotlerju 
(2004, 450), ki meni, da izbira, usposabljanje in motiviranje prodajnega osebja predstavlja 
osnovo prodajnih aktivnosti organizacije. 

Oseba A pravi, da primerjajo svoje poslovanje s konkurenco. Primerjajo svojo ponudbo po 
izdelkih in po posameznih segmentih kupcev, s čimer želijo ugotoviti, v čem se lahko 
izboljšajo, da bi bolje zadovoljili kupce in bodo posledično bolj konkurenčni. Enako trdi tudi 
Kotler (2000, 680), ki pojasnjuje, da organizacije proučujejo konkurenčne organizacije ali pa 
organizacije v drugih dejavnostih z najboljšo prakso, da bi tako izboljšale svoje lastnosti. To 
orodje omogoča učenje na podlagi tujih izkušenj z namenom poiskati najboljši postopek, ki 
vodi do nadpovprečnih rezultatov. Za organizacije v trgovinski dejavnosti je lahko vsaka 
poslovna dejavnost, s katero se ukvarjajo, vir konkurenčne prednosti (Možina, Zupančič in 
Postružnik 2010, 203). 

Oseba A razlaga, da v njihovi organizaciji skozi individualne letne pogovore zapišejo 
zadolžitve in ukrepe, ki jih treba izvesti, da bi v posameznih delih organizacije prišlo do 
izboljšav. To je tudi eno od meril za nagrajevanje managerjev. V teoriji (Merkač-Skok 2005, 
153) zasledimo, da letni razgovori prispevajo k izboljšanju dela, ker gre za obliko rednega 
medsebojnega poslovnega komuniciranja neposrednega vodje z zaposlenim. Poglavitni 
namen letnih razgovorov je analiziranje preteklega, sedanjega in prihodnjega dela zaposlenih. 
Opredelijo se tudi načini, sredstva in možnosti za povečanje uspešnosti in učinkovitosti 
zaposlenih. O nagrajevanju managerjev Merkač-Skok (2005, 217) pojasni, da je vrednotenje 
in ocenjevanje managerjev odvisno naslednjih kazalcev: 
- primarni: ocena kazalcev gospodarske uspešnosti (npr. neto dobiček na lastniški kapital), 
- pojasnjevalni: način odločanja, skrb za razvoj organizacije, inovacijska dejavnost, odnosi 

v organizaciji. 

3.5.5 Organiziranost 

Iz odgovorov lahko razberemo, da intervjuvanci v dimenzijo organiziranost vključujejo 
pojme: vodenje, organizacija (struktura), procesi in politika podjetja (vrednote, filozofija). 

Oseba A meni, da se marketinška kultura kaže tudi v načinu vodenja v organizaciji in v tem, 
kako je organizacija hierarhično oblikovana. V njihovi organizaciji je pomembno projektno 
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sodelovanje in medsektorsko sodelovanje, zato zaposlene izobražujejo, da razumejo razliko 
med hierarhijo in sodelovanjem znotraj projektnih skupin. Oseba B prav poudarja, da je v 
njihovi organizaciji pomembno vodenje razvoja trgovskih znamk, kar zahteva specifična 
znanja in naravnanost. Tavčar (2006, 343–345) potrdi ta razmišljanja z mnenjem, da je za 
učinkovitost procesov organizacije pomembno usklajevanje različnih interesov enot, 
dejavnosti, skupin in posameznikov v organizaciji. Ker je razporejanje sodelavcev na 
posamezne projekte in naloge izjemno zahtevno, naj to opravlja manager, ki pozna sodelavce 
in naročnike in ima dovolj izkušenj v projektnem delovanju. O projektih Tavčar (2006) 
zapiše, da so to enkratne, časovno omejene in praviloma kompleksne dejavnosti za doseganje 
ciljev organizacije. 

Oseba A pravi, da želijo v organizaciji odpraviti ovire za neposredno komuniciranje med 
vodjem in zaposlenimi in želijo čim bolj sploščiti organizacijo. Na eni strani imajo stroga 
pravila za ravnanje z izdelki z vidika požarne varnosti, poslovanja z denarjem ipd., na drugi 
strani pa se trudijo demokratično razmišljati. Oseba D pravi, da imajo v njihovi organizaciji 
plitko organiziranost in težijo k temu, da bi se čim bolj približali vsakemu zaposlenemu, da bi 
povečali pretok informacij in tako postali bolj učinkoviti. Tavčar (2006, 240) se strinja z 
intervjuvanci in meni, da število hierarhičnih ravni veča togost organizacije, saj je 
informiranje precej oteženo v vseh smereh. Zato je prisotna težnja organizacij, da bi ustvarili 
plosko organizacijo (angl. flat organization), s čimer bi povečali učinkovitost. 

Oseba B pravi, da se marketinška kultura odraža v poistovetenju zaposlenih s cilji 
organizacije in v tem, kako delujejo v smeri doseganja ciljev. Zato morajo biti procesi v 
skladu s cilji organizacije, celotna organizacija, na vseh ravneh, pa mora delovati usklajeno. 
Tako so tudi standardizirani vsi procesi za usklajeno delovanje od maloprodaje do drugih enot 
organizacije. Lipovec (1987, 213) je enakega mnenja in proces opredeli kot niz zaporednih 
dejavnosti, ki organizaciji omogoča obstoj in uresničevanje ciljev. Tudi Vila in Kovač (1997, 
183) meni, da je organizacijski proces vrsta posameznih nalog, ki morajo biti izvajane na 
točno določen način, in se izvaja, dokler organizacija živi in uresničuje organizacijske cilje. 

Oseba B pove, da je z vidika vrednot za njihovo organizacijo najpomembnejša osredotočenost 
na odjemalca. Oseba C razloži svoj pogled na marketinško kulturo z vidika vrednot kot:  

Mislim, da gre v tem primeru za nek odnos, ali pa filozofijo, ali pa podjetniško kulturo podjetja, 
ki je lahko usmerjena seveda marketinško. Sestavine so potem povezane z načinom vodenja, z 
odnosi do partnerjev, poslovnih partnerjev, zaposlenih, kupcev, pravzaprav vseh ljudi, ki vstopajo 
v kontakt z podjetjem. Če verjamemo, da marketing temelji na odnosih menjave, potem bi morala 
biti podjetniška kultura, v tem primeru marketinška kultura podjetja, tudi temelječa na tem 
odnosu. Temeljiti bi morala na neki ekvivalentni menjavi vseh deležnikov. Tako si jo jaz 
interpretiram. 

Oseba C v nadaljevanju še pojasni, da je za organizacijo pomembno, da vsak posameznik, ki 
stopa v stik z zunanjimi udeleženci, ne glede na njegov delokrog, sprejme marketinško 
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obnašanje kot svojo filozofijo. Tudi oseba D meni, da gre pri marketinški kulturi za filozofijo, 
ki mora biti prisotna v celotni organizaciji. Pravi:  

Lahko bi rekli, da gre za sistem vrednot, ki pokažejo, v katero smer in na kakšen način bo 
organizacija prišla do ciljev. 

Oseba D se pridružuje mnenju drugih intervjuvancev in pravi, da je za organizacijo zelo 
pomembno, da vsi delujejo v skladu s filozofijo organizacije, ne glede na to, na katerem 
delovnem mestu so. V organizaciji je treba poudarjati, kakšne so prednosti skupnega 
delovanja in da je laže dosegati cilje, če vsi delujejo v skladu z organizacijskimi vrednotami. 
Z mnenji intervjuvancev se strinjajo Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 169), ki 
organizacijsko kulturo opredelijo kot celovit sistem norm, vrednot, predstav, prepričanj in 
simbolov, ki vpliva na način obnašanja in odzivanja vseh zaposlenih ter s tem oblikuje 
pojavno obliko neke organizacije. Singh (2004, 95) se prav tako strinja z mnenjem 
intervjuvancev in pojasni, da se značilnosti marketinške kulture kažejo v filozofiji celotne 
organizacije. V središče svojih strategij in ravnanja postavlja odjemalčeve potrebe in 
pričakovanja, svoje zaposlene pa spodbuja, da ta pričakovanja zadovoljujejo. 

3.5.6 Interno komuniciranje 

Iz odgovorov lahko razberemo, da intervjuvanci v dimenzijo interno komuniciranje 
vključujejo pojme: komunikacija in poslanstvo. 

Oseba A zagotavlja, da v njihovi organizaciji izvajajo politiko odprtih vrat. Zaposleni imajo 
neposreden dostop do managerja in lahko uporabijo osebno komunikacijo, telefon ali pa 
elektronsko pošto. S prodajalci imajo organizirane posvetovalne dneve, ki so namenjeni 
dvosmerni komunikaciji. Osnovni namen teh posvetov je neposredno komuniciranje. 
Management sporoči cilje organizacije, smer poslovanja, prodajno osebje pa sporoči svoje 
mnenje, ki ga vključijo v nadaljnje strategije organizacije. Za komuniciranje uporabljajo 
interna glasila, spletno stran in sestanke, ki sledijo hierarhičnim ravnem. Za boljšo 
komunikacijo in spoznavanje pa pripravijo druge vrste druženj, srečanj, športne prireditve in 
zabave. Različne oblike komunikacije uporabljajo, da bi obšli razne komunikacijske ovire in 
da bi našli način, kako najbolje sporočiti potrebnost sprememb in cilje organizacije. S takšnim 
komuniciranjem se strinja Black (1993, 127), ki pojasnjuje, da je za organizacijo pomembno 
razvijati čim boljši odnos med vodstvom in zaposlenimi, za kar je potrebno verodostojno in 
redno komuniciranje. Za skladnost na delovnem mestu so pomembne celovite in resnične 
informacije, ki morajo teči v vseh smereh.  

Tudi oseba B opisuje podoben način komuniciranja v njihovi organizaciji. V formalne oblike 
komuniciranja uvršča redne kolegije od uprave navzdol in medfunkcijko komunikacijo, ki je 
pomembna zaradi usklajevanja. Med neformalne oblike komunikacije uvršča razne oblike 
druženja, športnih dogodkov, razvojnih kolegijev itn. Oseba C meni, da je pomembno na 
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pravi način komunicirati poslanstvo, vizijo, cilje in rezultate organizacije. Zato uporabljajo 
različne osebne in neosebne oblike, najvažnejši pa je dnevni stik, ki ga ima vodja s svojimi 
sodelavci. Neosebne oblike, kot so bilteni, intranet in oglasne deske, ne morejo nadomestiti 
osebnega stika in predvsem zgleda. Zaposleni se obnašajo na podlagi zgleda, ki ga daje 
nadrejeni. Ta je prvi »apostol« kulture v organizaciji. Oseba C pravi, da se kot storitvena 
organizacija zavedajo, da ne morejo delovati drugače, kot da zaposleni razumejo, kaj delajo in 
to prenašajo naprej. Pomembno je, da se razumevanje dela prenaša do ključnih zaposlenih, 
sicer marketing ni uspešen. Tudi oseba D meni, da je pomemben celoten koncept, na osnovi 
katerega deluje podjetje, in zavedanje, čemu smo, kakšno je naše poslanstvo. Prav gotovo je 
pri tem pomembno, kakšna je komunikacija med zaposlenimi. Kitchen (1997, 80) se strinja z 
osebo C in meni, da so zaposleni lahko pri svojem delu uspešni le, če so popolnoma 
informirani in sodelujejo pri upravljanju organizacije. Popolno informiranost razloži s tem, da 
zaposleni poznajo cilje organizacije, svoj položaj v strategiji organizacije in da se zavedajo 
svojega prispevka k doseganju ciljev. 

3.5.7 Inovativnost 

Iz odgovorov lahko razberemo, da intervjuvanci v dimenzijo inovativnost vključujejo pojme: 
inoviranje in razvoj. 

Oseba A razloži, da inoviranje uvrščajo v marketinško kulturo šele v zadnjem obdobju. Pred 
tem niso natančno analizirali učinka inovacij po enotah. Pred več kot desetimi leti so 
spodbujali inoviranje, vendar ni bilo pravega učinka, saj se je projekt zaključil z zbiranjem 
predlogov po predalnikih, predlagatelji pa niso bili motivirani oz. nagrajeni za sodelovanje. 
Zdaj so projekt obnovili na novih temeljih in so dobili veliko predlogov za spremembe. Nekaj 
se jih je pokazalo kot zelo uporabnih in verjamejo, da bodo na njihovi osnovi lahko znižali 
stroške poslovanja ali pa pospešili prodajo. Še bolj pomembno pa se jim zdi, da na ta način 
dajo zaposlenim veljavo, da spodbudijo zavedanje zaposlenih, da je njihovo mnenje 
pomembno, in da skrbijo za razvoj organizacije, ki je tudi zaradi njih vedno boljša. Z 
razmišljanjem intervjuvanca se strinja Amabile (1996, 4–8), ki meni, da so zaposleni najbolj 
ustvarjalni, ko jih vodi zadovoljstvo, izziv dela in notranji interes. Organizacijsko delovno 
okolje vpliva na ustvarjalnost in posledično na inovativnost preko načinov vodenja in na 
osnovi vseh razpoložljivih virov v organizaciji. Oseba B pravi, da je inovativnost ena izmed 
vodil razvoja organizacije. Trenutno se posvečajo trajnostnemu razvoju in investirajo v nizko 
energetske objekte. Hkrati iščejo in širijo ponudbo ter promovirajo izdelke, ki so povezani z 
nizko porabo energije. Oseba C trdi, da imajo v arhitekturi svoje blagovne znamke poleg 
kakovosti in kredibilnosti tudi dinamičnost in inovativnost. Pri tem dinamičnost razumejo kot 
sposobnost hitrih sprememb in odzivnost na tržne razmere v širšem smislu. Tudi Mayer 
(1994, 69) meni, da je človek sposoben odgovoriti na nove razmere in probleme z 
ustvarjalnostjo. Ustvarjalnost je lastnost, ki omogoča novosti in konstruktivno prilagoditev na 
spremembe, ustvarjanje novih izdelkov, situacij, razmer in odnosov. Oseba D pravi, da v 
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njihovi organizaciji veliko vlagajo v inovativnost in inventnost. Spremljajo delovne procese, 
jih analizirajo in ugotavljajo, na katerem področju je mogoče kaj izboljšati. Zato so tudi 
oblikovali delovne time, ki za različna področja poskušajo najti boljše poti. Ti timi delujejo na 
področju informatike, marketinga, delovnih procesov ipd. S tem se strinja Kos (1996, 17–18), 
ki pravi, da so inovacije lahko proizvodne ali procesne, glede na cilj, ki ga organizacija želi 
doseči. Cilj procesnih inovacij je doseči stroškovno ugodnejšo, bolj kakovostno, varnejšo ali 
hitrejšo proizvodnjo, medtem ko je cilj proizvodnih inovacij doseganje zmogljivosti, ki so 
ovrednotene na trgu.  

3.6 Analiza in interpretacija kvantitativnih podatkov 

Sledi prikaz, analiza in interpretacija podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom (e-anketa). 

3.6.1 Analiza odgovorov po demografskih podatkih 

Za sodelovanje pri anketiranju se je odločilo 23 organizacij od 72 (20 % od 362), kar znaša 
31,94 % oz. 6,35 % celotne populacije. Prejetih je bilo 128 vprašalnikov, med katerimi so 
ženske izpolnile 73 vprašalnikov ali 57 %, moški pa 55 vprašalnikov ali 43 %. Porazdelitev 
prikazuje spodnja slika 7. 

 

Slika 7: Frekvenčna porazdelitev po spolu 

Slika 8 kaže, da je med anketiranci 24 (18,8 %) zaposlenih v upravi, v srednjem 
managementu 19 (14,8 %), največ pa v operativnem managementu – 46 (35,9 %). Med druga 
delovna mesta se je uvrstilo 39 (30,5 %) anketirancev. 

Moški 

Ženski 
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Slika 8: Frekvenčna porazdelitev glede na delovno mesto, ki ga zasedajo 

Glede na področje dela je največ anketirancev zaposlenih v marketingu oz. prodaji (54 ali 
42,2 %) in med drugimi delovnimi mesti, ki jih nismo natančno opredelili (40 oz. 31,3 %). 
Sledi nabava s 15 anketiranci (11,7 %), računovodstvo s sedmimi (5,5 %), IT s petimi 
(3,9 %), finance s štirimi (3,1 %) in kadrovska s tremi (2,3 %) anketiranci. Ugotovimo lahko, 
da so vsa področja dela trgovske dejavnosti zastopana med anketiranci. 

 

Slika 9: Frekvenčna porazdelitev glede na področje dela, ki ga opravljajo 

Med anketiranci jih je svoji organizaciji 50 (39,1 %) zaposlenih nad 15 let, 49 (38,3 %) nad 5 
do 15 let in 29 (22,7 %) do 5 let. 
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Slika 10: Frekvenčna porazdelitev glede na čas zaposlitve v organizaciji 

Največ anketirancev (85 oz. 66,4 %) ima nad 15 let delovnih izkušenj, sledijo tisti (35 oz. 
27,3 %) z nad 5 do 15 let delovnih izkušenj in 8 (6,3 %) je takih, ki imajo do 5 let delovnih 
izkušenj. 

 

Slika 11: Frekvenčna porazdelitev glede na delovne izkušnje v letih 

Glede na izobrazbo je največja skupina anketirancev s VII. stopnjo (56 ali 43,8 %), sledi 
skupina anketirancev z doseženo V. stopnjo (48 oz. 37,5 %), nato tisti s VI. stopnjo (22 oz. 
17,2 %) in po en (0,8 %) anketiranec z VIII. stopnjo in iz kategorije »Drugo«. 
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Slika 12: Frekvenčna porazdelitev glede na stopnjo pridobljene izobrazbe 

3.6.2 Osnovne statistične analize 

Anketiranci so s sedem-stopenjsko Likertovo lestvico ocenjevali pomembnost posameznih 
trditev, ki veljajo za njihovo podjetje. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo so anketiranci 
označili na lestvici od 1 do 7, pri čemer je 1 – nikakor ne velja za naše podjetje in 7 – 
popolnoma velja za naše podjetje. 

Zanesljivost vprašalnika merimo s Cronbach's alpha testom. Z njim preverjamo notranjo 
konsistentnost in zanesljivost veljavnosti merjenja (anketiranja). Sestavljata ga dva kazalnika, 
ki se medsebojno dopolnjujeta, in sicer »Reliability analysis« in »Item – total statistics«. Če je 
prvi blizu vrednosti 1, drugi ni potreben. Če pa je vrednost prvega od 0,6 (skrajna še 
sprejemljiva meja) do 0,9, nam druga statistika pove, ali je z izključitvijo kakšnega 
vprašanja/spremenljivke mogoče povečati zanesljivost vprašalnika. 

Na osnovi Cronbach alfa testa (priloga 3) smo razbrali vrednost Cronbachovega koeficienta 
alfa, ki znaša 0,987, in na podlagi tega zaključimo, da je vprašalnik zanesljiv. Ugotavljamo, 
da je vprašalnik veljaven in visoko zanesljiv takšen kot je in da ni treba izločiti ničesar, da bi 
povečali njegovo zanesljivost. Preglednica Item total statistics (priloga 3) kaže, da morebitno 
izključevanje posamezne spremenljivke ne bi dvignilo vrednosti Cronbach's alpha koeficienta. 
Metodo izključevanja uporabljamo le, če je Cronbach's alpha koeficient nizek. 

Na podlagi odgovorov anketirancev sklepamo, da je marketinška kultura v srednje velikih in 
velikih trgovskih organizacijah srednje razvita. Povprečne stopnje strinjanja so le nekaj nad 
srednjimi vrednostmi. Z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja je bila ocenjena dimenzija 
kakovost storitev, in sicer 4,65, kar je le nekaj več kot pol ocene nad srednjo oceno 4. Sledijo 
dimenzija organiziranost (4,39), zadovoljstvo (4,37) in interno komuniciranje s povprečno 
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stopnjo strinjanja 4,36. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila izražena za dimenzijo 
inovativnost (3,91), ki je malo pod srednjo vrednostjo 4. Znotraj dimenzije kakovost storitev 
je bila podana najvišja stopnja strinjanja (5,51), ki pa še vedno ne dosega višjih vrednosti. 
Najnižja povprečna stopnja strinjanja je ugotovljena znotraj dimenzije prodajna usmeritev. 
Anketiranci so trditev »Zaposleni imamo višje osebne dohodke, kot je povprečje v panogi.« 
ocenili s povprečno stopnjo strinjanja 2,88, kar je edina povprečna ocena pod 3 in odstopa od 
vseh ostalih povprečnih ocen strinjanja. Vrednosti koeficienta variabilnosti kažejo na 
relativno enotno odgovarjanje anketirancev. Torej so se odgovori posameznih anketirancev 
med seboj relativno malo razlikovali. 

Preglednica 3: Povprečne stopnje strinjanja in variabilnosti odgovorov po dimenzijah 
marketinške kulture 

Dimenzija 

Najnižja 
povprečna 

stopnja 
strinjanja 

Najvišja 
povprečna 

stopnja 
strinjanja 

Povprečna 
stopnja 

strinjanja za 
dimenzijo 

Standardni 
odklon  

Koeficient 
variabilnosti 

(v %) 

Kakovost storitev 3,94 5,51 4,65 1,42 30,63 
Zadovoljstvo 3,61 5,17 4,37 1,49 34,20 
Medosebni odnosi 3,72 4,99 4,09 1,64 40,15 
Prodajna usmerjenost 2,88 5,16 4,09 1,64 40,15 
Organiziranost 4,14 4,80 4,39 1,51 34,33 
Interna komunikacija 4,08 5,14 4,36 1,63 37,48 
Inovativnost 3,58 4,61 3,91 1,71 43,78 

Opisne statistike posameznih dimenzij marketinške kulture 

Dimenzija kakovost storitev je ocenjena z najvišjo stopnjo strinjanja med vsemi dimenzijami. 
Najvišjo povprečno oceno so anketiranci podali za trditev »Zaposleni si prizadevamo izpolniti 
pričakovanja vodstva podjetja.«, in sicer 5,51, najnižjo pa za »V podjetju imamo natančno 
opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposlenih.«, s povprečno oceno 3,94. Torej 
občutno visokih in nizkih ocen ni. 
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Preglednica 4: Dimenzija marketinške kulture – kakovost storitev 

Kakovost storitev Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno 
delo zaposlenih. 

3,94 1,836 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno 
delo. 

4,18 1,958 

V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih. 4,30 1,809 
Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje 
in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

5,23 1,730 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu 
podjetja. 

5,36 1,757 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja. 5,51 1,584 
Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih. 4,57 1,902 
Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu. 4,35 1,926 
Povprečje za dimenzijo 4,65 1,423 

Dimenzija zadovoljstvo je ocenjena s povprečno stopnjo strinjanja 4,37. Najvišjo povprečno 
oceno so anketiranci podali za trditev »Zaposleni verjamemo, da se naše vedènje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.«, in sicer 5,17. 
Najnižji povprečni oceni sta dobili trditvi »V podjetju redno merimo zadovoljstvo 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev.« (3,93) in »V podjetju 
redno merimo zadovoljstvo zaposlenih.« s povprečno oceno 3,61. Glede na najvišje in 
najnižje povprečne ocene trditev ugotavljamo, da ni občutno visokih in nizkih ocen. 
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Preglednica 5: Dimenzija marketinške kulture – zadovoljstvo 

Zadovoljstvo Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, 
dobavitelje in druge vplivne udeležence. 

4,35 1,926 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

4,71 2,003 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih zunanjih vplivnih udeležencev. 

3,93 2,235 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih. 3,61 2,126 
Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in 
stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

4,58 1,738 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedènje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

5,17 1,723 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

4,34 1,584 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z 
odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci. 

4,77 1,837 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in 
poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev 
in drugih vplivnih udeležencev. 

4,85 1,911 

Povprečje za dimenzijo 4,37 1,493 

V preglednici 6 so prikazane povprečne stopnje strinjanja s trditvami za dimenzijo medosebni 
odnosi. Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo »V podjetju je pomemben vsak 
odjemalec, dobavitelj in drug vplivni udeleženec.« (4,99). V povprečju so izrazili najnižjo 
stopnjo strinjanja s trditvijo »Management upošteva občutke sodelavcev.« (3,72). Glede na 
najvišje in najnižje povprečne ocene trditev ugotavljamo, da ni občutno visokih in nizkih 
ocen. 

Preglednica 6: Dimenzija marketinške kulture – medosebni odnosi 

Medosebni odnosi Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Management upošteva občutke sodelavcev. 3,72 1,740 
V podjetju se vsak zaposleni počuti kot njegov pomemben del. 3,89 1,899 
Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje 
mnenje. 

4,15 1,879 

Management vodi politiko »odprtih vrat«. 4,10 1,926 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci. 4,16 1,924 
Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo. 4,50 1,892 
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drug vplivni 
udeleženec. 

4,99 1,858 

V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni 
udeleženci med seboj zaupamo. 

4,44 1,782 

Povprečje za dimenzijo 4,09 1,643 
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V preglednici 7 so prikazane povprečne stopnje strinjanja s trditvami za dimenzijo prodajna 
usmerjenost. Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo »Zaposleni si s svojim 
delom prizadevamo za nove odjemalce.« (5,16). V povprečju so izrazili najnižjo stopnjo 
strinjanja s trditvijo »Zaposleni imamo višje osebne dohodke, kot je povprečje v panogi.« 
(2,88). Glede na najvišje in najnižje povprečne ocene trditev ugotavljamo, da ni občutno 
visokih ocen, je pa dokaj nizka ocena povprečne stopnje strinjanja s trditvijo »Zaposleni 
imamo višje osebne dohodke, kot je povprečje v panogi.«. 

Preglednica 7: Dimenzija marketinške kulture – prodajna usmerjenost 

Prodajna usmerjenost Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi. 4,34 1,871 
Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje 
sodelavcev. 

4,15 1,939 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu. 4,27 1,884 
Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. 4,50 1,977 
Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalce. 5,16 1,673 
Zaposleni imamo višje osebne dohodke, kot je povprečje v panogi. 2,88 1,967 
Povprečje za dimenzijo 4,09 1,643 

V preglednici 8 so prikazane povprečne stopnje strinjanja s trditvami za dimenzijo 
organiziranost. Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo »Zaposleni si pri delu 
postavljamo prioritete.« (4,80). V povprečju so izrazili najnižjo stopnjo strinjanja s trditvijo 
»Področja dela zaposlenih so dobro organizirana.« (4,14). Glede na najvišje in najnižje 
povprečne stopnje strinjanja s trditvami ugotavljamo, da ni občutno visokih in nizkih ocen. 

Preglednica 8: Dimenzija marketinške kulture – organiziranost 

Organiziranost Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani. 4,59 1,575 
Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. 4,16 1,826 
Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete. 4,80 1,720 
Področja dela zaposlenih so dobro organizirana. 4,14 1,772 
Zaposleni dobro upravljamo s časom. 4,50 1,628 
Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim 
načrtom. 

4,50 1,873 

Povprečje za dimenzijo 4,39 1,507 

V preglednici 9 so prikazane povprečne stopnje strinjanja s trditvami za dimenzijo interno 
komuniciranje. Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo »Podjetje ima sprejeta 
interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni.« (5,14). V povprečju so izrazili 
najnižjo stopnjo strinjanja s trditvijo »Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o 
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finančnem poslovanju podjetja.« (4,10). Glede na najvišje in najnižje povprečne stopnje 
strinjanja s trditvami ugotavljamo, da ni občutno visokih in nizkih ocen. 

Preglednica 9: Dimenzija marketinške kulture – interna komunikacija 

Interna komunikacija Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi 
zaposleni. 

5,14 1,974 

Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev. 4,89 1,924 
Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja 4,98 1,885 
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem 
poslovanju podjetja. 

4,10 2,188 

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju 
internih standardov delovanja. 

4,29 1,978 

Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje 
sodelavcev. 

4,26 1,991 

Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami internega 
komuniciranja. 

4,26 2,011 

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi. 4,23 2,020 
Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev 
podjetju. 

4,51 2,006 

V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo. 4,30 1,821 
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v 
odkritem dialogu. 

4,22 1,894 

Povprečje za dimenzijo 4,36 1,632 

V preglednici 10 so prikazane povprečne stopnje strinjanja s trditvami za dimenzijo 
inovativnost. S povprečno oceno 4,61 so anketiranci kot najbolj veljavno trditev za svojo 
organizacijo izpostavili »V podjetju smo dovzetni za spremembe.«, najmanj pa je v povprečju 
veljavna trditev »Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese.« – povprečna ocena 
3,58. Tudi pri tej dimenziji velja, da ni pretirano visokih in nizkih ocen. 

Preglednica 10: Dimenzija marketinške kulture – inovativnost 

Inovativnost Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

V podjetju smo dovzetni za spremembe. 4,61 1,882 
Zaposleni dajemo pobude za spremembe. 4,59 1,772 
Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije. 3,67 2,121 
Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese. 3,58 2,109 
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode. 3,97 2,141 
Povprečje za dimenzijo 3,91 1,713 

Na osnovi analize povprečnih stopenj strinjanja ugotavljamo, da so anketiranci v povprečju 
najniže ocenili spremenljivke, ki so povezane z obravnavo zaposlenih v organizacijah. Tako v 
dimenziji kakovost storitev zasledimo, da si zaposleni prizadevajo izpolniti pričakovanja 
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vodstva, vendar je to težko, če hkrati ugotavljajo, da ni povsem natančno opredeljeno, kaj je 
kakovostno opravljeno delo zaposlenih. V povprečju so tudi izražene neredne meritve 
zadovoljstva zaposlenih. To se kaže tudi v dimenziji medosebni odnosi, kjer imata najnižji 
stopnji strinjanja spremenljivki »Management upošteva občutke sodelavcev.« in »V podjetju 
se vsak zaposleni počuti kot njegov pomembni del.«, za razliko od ocene pomembnosti 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev, kjer je ocena bistveno boljša. 
Takšna razlika v oceni lastnega položaja zaposlenih v primerjavi z drugimi udeleženci ni 
dobra za nadaljnji razvoj marketinške kulture in tudi ne za poslovanje organizacij, za katere 
velja takšna povprečna ocena. V dimenziji organiziranost, kjer so vse stopnje strinjanja nad 
srednjo vrednostjo 4 in hkrati nobena nad 5 opazimo, da anketiranci menijo, da si zaposleni 
pri delu postavljajo prioritete, sočasno pa ugotavljajo, da področja dela niso najbolje 
organizirana in da tudi svojega dela ne načrtujejo zelo natančno. Anketiranci tudi menijo, da 
jim vodstvo organizacij ne posreduje vseh informacij o finančnem poslovanju organizacij. 
Zaposleni menijo, da so v organizacijah dovzetni za spremembe, da jih zaposleni tudi 
posredujejo, vendar pa njihove organizacije sprememb ne uvajajo med prvimi v poslovne 
procese. Primerjave ocen po odgovorih iz vseh dimenzij nas vodijo k ugotovitvi, da zaposleni 
nimajo občutka, da jih management organizacije dovolj ceni oz. menijo, da so po 
pomembnosti pred njimi druge stvari. Trgovske organizacije bi lahko veliko postorile pri 
lastni organiziranosti, izboljšanju pretoka informacij in motiviranju in zagotavljanju 
zadovoljstva zaposlenih, če želijo zvišati zgolj srednje vrednosti svoje marketinške kulture. 

3.6.3 Razlike v odgovorih po demografskih podatkih (analiza variance) 

Izidi analize variance kažejo na nekatere statistično značilne razlike v odgovorih. Statistično 
značilnih razlik ni bilo zgolj v kategoriji delovne izkušnje (priloga 4). 

Spol 

V odgovorih anketirancev glede na spol smo ugotovili zgolj eno statistično značilno razliko, 
in sicer, da ženske nekoliko strožje ocenjujejo dogajanja v organizaciji v povezavi z 
nadzorom kakovosti dela zaposlenih (priloga 4.1). 

Preglednica 11: Razlike v odgovorih glede na spol 

Trditev (kategorija) Spol Aritmetična 
sredina 

V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih (kakovost 
storitev) 

Moški 
Ženski 

4,67 
4,01 
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Delovno mesto 

Statistično značilna razlika glede na delovno mesto se je pokazala zgolj pri eni spremenljivki 
(priloga 4.2). Kaže na to, da so najbolj seznanjeni z internimi pravili v srednjem in 
operativnem managementu. To je za trgovske organizacije, kjer so postopki in procesi v 
večini primerov določeni že vnaprej, tudi pravilno. Operativni in srednji management imata v 
teh procesih ključno vlogo, zato morata tudi biti s temi pravili najbolje seznanjena. 

Preglednica 12: Razlike v odgovorih glede na delovno mesto 

Trditev (kategorija) Delovno mesto Aritmetična 
sredina 

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so 
seznanjeni vsi zaposleni (interna komunikacija) 

Drugo 4,89 
Operativni 
management 5,57 

Srednji management 5,63 
Uprava 4,40 

Področje dela 

Pri analizi variance z vidika področja dela (preglednica Razlike po odgovorih glede na 
področje dela, priloga 4.3) smo ugotovili statistično značilne razlike, ki jih lahko združimo v 
nekaj skupnih ugotovitev. Najvišjo predstavo o marketinški kulturi imajo zaposleni s področja 
financ. To lahko pojasnjujemo s tem, da delajo na zelo občutljivem področju, kjer so 
pomembni stiki predvsem z zunanjimi udeleženci in je način komuniciranja z njimi zelo 
pomemben, česar se ti zaposleni zelo dobro zavedajo. Najnižje ocene so podajali zaposleni na 
področju računovodstva in kadrov. Nizke ocene zaposlenih na kadrovskem področju so še 
posebej zaskrbljujoče, saj je ena pomembnejših funkcij tega področja organizacija 
izobraževanj in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih. Lahko da so anketiranci pri 
odgovorih bili nekoliko bolj kritični, vendar je takšna razlika v ocenah v primerjavi z drugimi 
prevelika in zaskrbljujoča. Opazno je, da so zaposleni s področja prodaje in nabave 
odgovarjali precej podobno, kar je dobro, saj morata v trgovskih organizacijah funkciji 
nabava in prodaje zelo dobro sodelovati in biti tudi tako organizirani. Kaže, da so v 
organizacijah, ki so sodelovale v anketiranju, pri tem uspešni. 

Čas zaposlitve 

Statistično značilni razliki v tej kategoriji sta le pri dveh spremenljivkah, ki sta obe iz 
dimenzije inovativnost. Ugotovimo lahko, da so zaposleni, ki so manj časa v organizaciji, bolj 
naklonjeni spremembam in novostim (priloga 4.4). 
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Preglednica 13: Razlike v odgovorih glede na čas zaposlitve 

Trditev (kategorija) Čas zaposlitve Aritmetična 
sredina 

V podjetju smo dovzetni za spremembe (inovativnost) Do 5 let 
Nad 5 do 15 let 
Nad 15 let 

4,96 
4,94 
4,08 

Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode (inovativnost) Do 5 let 
Nad 5 do 15 let 
Nad 15 let 

4,88 
4,13 
3,35 

Stopnja pridobljene izobrazbe 

Največ statistično značilnih razlik je v kategoriji stopnja pridobljene izobrazbe (preglednica: 
Razlika v odgovorih glede na stopnjo pridobljene izobrazbe, priloga 4.5). Na osnovi analize 
lahko ugotovimo nekaj skupnih lastnosti, med katerimi je najpomembnejša ta, da pozitivna 
predstava o marketinški kulturi narašča z izobrazbo. Od 30 spremenljivk, pri katerih smo 
ugotovili statistično značilne razlike, jih pri kar 19 v povprečju najvišje ocenjujejo anketiranci 
s VII. stopnjo, pri 10 so višje povprečne ocene podali anketiranci s VI. stopnjo, pri eni 
spremenljivki sta bili ti skupini izenačeni, pri čisto vseh spremenljivkah pa so najnižje 
povprečne ocene podali anketiranci s V. stopnjo dosežene izobrazbe. To nas navaja na 
zaključek, da se organizacijam splača vlagati v izobraževanje zaposlenih, če želijo zvišati 
oceno svoje marketinške kulture. Razlike v odgovorih so pomembne, saj pri nekaterih 
povprečnih ocenah presegajo eno stopnjo, kar je na sedemstopenjski lestvici kar občutno. Pri 
analizi variance po stopnji pridobljene izobrazbe smo morali iz analize izločiti stopnji VIII in 
drugo, ker smo v obeh skupinah imeli zgolj enega anketiranca in obdelava podatkov zaradi 
premajhne skupine ni bila možna. 

3.6.4 Marketinška kultura je večdimenzionalen koncept 

V raziskavah (Webster 1990, 1993, 1995) je marketinška kultura obravnavana kot 
večdimenzionalen pojav, ki pojasnjuje kako organizacija in njeni člani obravnavajo 
marketinško funkcijo in na kakšen način se izvaja marketinška dejavnost v organizaciji. 
Webstrova marketinško kulturo opredeli s šestimi dimenzijami: kakovost storitev, medosebni 
odnosi, prodajna usmeritev, organiziranost, interno komuniciranje in inovativnost. Kasneje so 
na Fakulteti za management Univerze na Primorskem za potrebe raziskave marketinške 
kulture dodali še dimenzijo zadovoljstvo. 

V okviru naše raziskave smo postavili hipotezo H1: Marketinška kultura je večdimenzionalen 
koncept. 

Zbrane podatke smo analizirali s faktorsko analizo. 
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Teoretična podlaga 

Faktorska analiza (Bastič 2006, 44–46) je namenjena proučevanju povezav v množici 
opazovanih spremenljivk. Odkriti želi skupne razsežnosti opazovanih spremenljivk in tako 
omogočiti vpogled v osnovno strukturo podatkov. Cilj metode je odkriti manjše število 
latentnih spremenljivk, imenovanih faktorji, s katerimi želi pojasniti zveze med opazovanimi 
spremenljivkami. Pri faktorski analizi je poudarek na modelskemu pristopu, pri čemer je 
vsaka opazovana spremenljivka predstavljena kot linearna kombinacija majhnega števila 
latentnih skupnih faktorjev in po enega specifičnega faktorja. Skupni faktorji določajo 
kovariance med opazovanimi spremenljivkami, medtem ko specifični faktorji vplivajo samo 
na variance opazovanih spremenljivk. Želeno je, da je število skupnih faktorjev bistveno 
manjše od števila opazovanih spremenljivk.  

Na koncu analize sledi: 
- opredelitev vsebinsko najprimernejših faktorjev (rotacija faktorjev), 
- ocenitev faktorskih uteži (»pattern« uteži), komunalitet in specifičnih varianc opazovanih 

spremenljivk, 
- pojasnitev vsebine skupnih faktorjev. 

Smiselnost uporabe faktorske analize preizkušamo z Bartlettovim testom sferičnosti. Z njim 
preizkušamo ničelno domnevo, da je osnovna korelacijska matrika enaka matriki enote, kar 
pomeni, da med opazovanimi spremenljivkami ne obstaja odvisnost. Velika vrednost te 
statistike govori v prid uporabe faktorske analize. Poleg Bartlettovega testa sferičnosti se 
uporablja še Keiser-Meyer-Olkinova statistika (KMO), ki temelji na primerjavi velikosti 
korelacijskih in parcialnih korelacijskih koeficientov. Uporaba faktorske analize je smiselna 
pri veliki vrednosti te statistike, to je pri vrednosti, ki je večja od 0,5 (Bastič 2006, 44). 

Raziskava 

Primernost podatkov smo preverili z Bartlettovim testom in KMO (priloga 5). Ugotovili smo, 
da lahko na osnovi testa (sig=0,000<0,05) ničelno hipotezo zavrnemo in naredimo sklep, da 
so podatki primerni za analizo. Tudi KMO mera, ki je 0,909 in zelo blizu 1, pove, da so 
podatki primerni za analizo. 

Za faktorsko analizo smo uporabili metodo največjega verjetja, ki se je izkazala za najbolj 
uspešno. Najboljšo vsebinsko interpretacijo smo dobili s šestimi faktorji. Po pričakovanju je 
prvotna analiza dala zelo močan prvi faktor (60,84 %) in ostalih pet zelo šibkih. Ker je tak 
faktor zelo splošen in ga je nemogoče interpretirati, smo izvedli rotacijo. Rotacijo priporočajo 
tudi avtorji v teoretičnih virih (Bastič 2006, 46). Za vsebinsko najbolj interpretabilno se je 
izkazala poševna rotacija. 
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Ocenjene komunalitete kažejo deleže pojasnjene variabilnosti posamezne spremenljivke z 
vplivom skupnih faktorjev. V preglednici Total Variance Explained (priloga 5) je prikazanih 
šest faktorjev, katerih lastna vrednost je večja kot ena. Ti bi bili izbrani kot faktorji tudi po 
merilu pojasnjenega deleža variance, ki znaša 74,331 % celotne variance, kar je več od 
predpisanega minimalnega deleža (več kot 60 %). Lastne vrednosti posameznih faktorjev po 
izvedeni poševni rotaciji so prikazane v stolpcu Rotation sums of squared loadings. Stopnja 
variabilnosti posamezne spremenljivke, pojasnjena z vplivom skupnih faktorjev, je prikazana 
v tabeli Communalities (priloga 5). 

Za prikaz faktorjev (priloga 5) smo uporabili opcijo v SPSS-u, ki spremenljivke zloži po vrsti 
in ne prikaže zelo majhnih uteži posameznih spremenljivk, ker jih interpretiramo za ničelne. 
Po tako urejenih spremenljivkah ugotovimo, da lahko faktorje, ki pojasnjujejo velik delež 
variance, poimenujemo kot: 
- medosebni odnosi, 
- kakovost, 
- inovativnost, 
- organiziranost, 
- interno komuniciranje (motivacija) in 
- strategija doseganja kakovosti. 

Za faktorje medosebni odnosi, kakovost, inovativnost, organiziranost in interno 
komuniciranje velja, da imajo največjo faktorsko utež pri spremenljivki, ki spada v dimenzijo 
marketinške kulture, kot jo je opredelila Webstrova (1990), z enakim imenom, kot je ime 
faktorja, hkrati pa največ spremenljivk pripada dimenziji marketinške kulture z enakim 
imenom, kot je ime faktorja. Torej se ti faktorji skoraj povsem ujemajo s teoretičnim okvirom. 
Faktor interno komuniciranje pojasnjuje spremenljivke iz dimenzije interno komuniciranje 
(Webster 1990), vendar tiste, ki so povezane z motivacijo zaposlenih, medtem ko zadnji 
faktor prav tako pojasnjuje spremenljivke iz dimenzije interne komunikacije, vendar tiste, ki 
so povezane s poslanstvom in cilji organizacije ter drugimi spremenljivkami, ki prav tako 
obravnavajo opredelitev načina za doseganje ciljev in kakovostno opravljeno delo. Zato ta 
faktor imenujemo strategija doseganja kakovosti. Strategija v teoriji vsebuje podoben nabor 
lastnosti, kot jih obravnavajo spremenljivke, ki jih povezujemo s tem faktorjem. Biloslavo 
(2008, 42-43) pojasnjuje, da je poslanstvo organizacije okvir, ki obsega vse pomembne 
programe za doseganje ciljev, in da organizacija obsega različne sestavine, med katerimi so 
pomembni cilji in dejavnost za njihovo doseganje oziroma strategija.  

Zanimivo je tudi dejstvo, da ugotovljeni faktorji najmanj pojasnjujejo dimenzijo prodajno 
usmerjenost in da tudi glede na merila za poimenovanje faktorjev niti enega faktorja ne 
moremo enačiti z dimenzijo prodajna usmerjenost.  
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Ugotovitev  

S hipotezo smo predvidevali, da je marketinška kultura večdimenzionalen koncept. To 
domnevo smo preverili s faktorsko analizo. Rezultati faktorske analize kažejo, da lahko 
hipotezo H1 v celoti sprejmemo. 

3.6.5 Obstaja statistično značilna povezanost med marketinško kulturo in finančno 
uspešnostjo trgovskih organizacij 

V strokovni literaturi se kot kazalci finančne uspešnosti organizacij najpogosteje pojavljajo 
čista dobičkovnost skupnih prihodkov, čista dobičkovnost sredstev, čista dobičkovnost 
kapitala, čisti poslovni izid na delnico, čista dobičkovnost prihodkov iz prodaje in drugi. 
Najdemo jih v izkazu poslovnega izida (Samuelson in Nordhaus 2002, 127). 

Zaradi celovitega razumevanja finančne uspešnosti organizacije smo opredeli naslednje 
kazalnike: 
- čista dobičkovnost kapitala  

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja/povprečna vrednost kapitala v letu x 100.  

Čista dobičkovnost kapitala je s stališča lastnikov organizacije najpomembnejši kazalnik 
poslovne uspešnosti in tudi sicer eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov. Kazalnik 
pojasnjuje, kako uspešno poslovodstvo upravlja s premoženjem lastnikov. Pokaže, koliko 
čistega dobička je organizacija dosegla na vsakih 100 evrov vloženega kapitala.  

- čista dobičkovnost skupnih prihodkov  

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja / celotni prihodki x 100.  

Ta kazalnik pove, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je bilo ugotovljene na 100 
evrov doseženih skupnih prihodkov organizacije.  

- čista dobičkovnost sredstev 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja/povprečna vrednost vseh sredstev v letu x 100. 

Kazalnik kaže, kako uspešno je bilo poslovodstvo pri upravljanju sredstev. 

V okviru raziskave smo postavili naslednjo hipotezo H2: Obstaja statistično značilna 
povezanost med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo trgovskih organizacij. 

Zbrane podatke smo analizirali z diskriminantno analizo. 

Teoretična podlaga 

Diskriminantna analiza (Bastič 2006, 32–35) je primerna metoda za proučevanje odvisnosti, 
kadar je odvisna spremenljivka opisna, neodvisne spremenljivke pa so številske.  
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Cilji diskriminantne analize so: 
- oblikovanje diskriminantne funkcije kot linearne kombinacije izbranih neodvisnih 

spremenljivk tako, da ta v čim večji možni meri omogoča razlikovanje med skupinami na 
osnovi izbranih neodvisnih spremenljivk, 

- ugotavljanje, ali obstajajo značilne razlike med skupinami z vidika izbranih neodvisnih 
spremenljivk, 

- določitev prispevka neodvisnih spremenljivk k razlikovanju med skupinami. 
- razvrščanje enot v eno izmed skupin na osnovi diskriminantne funkcije in vrednosti 

neodvisnih spremenljivk. 

Da bi ugotovili, katere spremenljivke prispevajo največ k razlikovanju med dvema skupinama 
enot, oblikujemo novo spremenljivko – diskriminantno funkcijo, oblikovano tako, da se 
vrednosti enot, izračunane z diskriminantno funkcijo, v obeh skupinah med seboj v največji 
možni meri razlikujejo. Analiza variance bi za tako oblikovane nove vrednosti enot pokazala 
značilne razlike med povprečnima vrednostma proučevanih skupin. V okviru diskriminantne 
analize se za ugotavljanje učinkovitosti diskriminantne funkcije uporablja statistika Wilks 
lambda. 

Diskriminantno funkcijo zapišemo kot: 

D = a1y1 + a2y2 +…+ akyk 

kjer je: 
- D – vrednost diskriminantne funkcije (discriminant scores), 
- ak – koeficient diskriminantne funkcije pri spremenljivki yk, 
- yk – k-ta neodvisna spremenljivka. 

Koeficienti oz. uteži so določene tako, da je razmerje: 

Variabilnost med skupinami   max
Variabilnost znotraj skupin

→
 

Na ta način so si enote z vidika vrednosti D znotraj skupin med seboj čim bolj podobne, med 
skupinama pa čim bolj različne. Tako se problem več neodvisnih spremenljivk zmanjša na 
problem ene neodvisne spremenljivke. Zaradi tega ni treba primerjati v skupini po vseh 
neodvisnih spremenljivkah, temveč samo glede na vrednosti ene spremenljivke D. Prav tako 
je tudi zagotovljeno, da sta si skupini glede na vrednosti D med seboj v največji možni meri 
različni.  

Interpretacija diskriminantne funkcije 

Statistično značilna diskriminantna funkcija pomeni, da so razlike med skupinama značilne, kar 
se preverja z analizo variance. 
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Koeficiente diskriminantne funkcije razložimo podobno kot regresijske koeficiente. Vsak 
koeficient odraža relativni prispevek k diskriminantni funkciji pri spremembi vsake neodvisne 
spremenljivke za eno enoto. Majhna vrednost koeficienta pomeni majhen relativni prispevek 
spremenljivke k vrednosti diskriminantne funkcije in obratno. Diskriminantne uteži 
(discriminant loadings) kažejo pomen neodvisnih spremenljivk v razlikovanju med 
skupinami in se izračunajo kot enostavni korelacijski koeficienti med diskriminantnimi 
vrednostmi in vrednostmi za posamezno neodvisno spremenljivko. Kvadrati teh 
koeficientov se pojasnjujejo kot determinacijski koeficienti in kažejo delež variabilnosti v 
diskriminantni vrednosti, ki je pojasnjen z ustrezno neodvisno spremenljivko.  

Če povzamemo, so v bistvu tri možnosti za ocenjevanje relativnega pomena spremenljivk pri 
razlikovanju med skupinama: razlike v aritmetični sredini spremenljivk med skupinami, 
standardizirani koeficienti in diskriminantne uteži. Vse tri analize dajo iste zaključke o 
relativnem pomenu spremenljivk. 

Raziskava 

V anketiranju je sodelovalo 23 srednje velikih in velikih organizacij iz trgovske dejavnosti, za 
katere smo pridobili podatke o finančnih kazalnikih (čista dobičkovnost kapitala, čista 
dobičkovnost sredstev in čista dobičkovnost skupnih prihodkov). Te podatke za leto 2009 
smo pridobili iz zbirke InfoBon (2011). Večina organizacij je poslovala pozitivno, nekaj (4) pa 
jih je poslovalo negativno. Zaradi zagotavljanja anonimnosti sodelovanja v anketi podatki o 
sodelujočih organizacijah niso objavljeni. 

Hipotezo H2 smo preverili z diskriminantno analizo, katere namen je tudi ugotoviti, kateri izmed 
dejavnikov najbolj prispevajo k razlikovanju med finančno uspešnimi in finančno neuspešnimi 
organizacijami. Pri tem kot finančno uspešne organizacije razumemo tiste, katerih pridobljeni 
finančni kazalniki so pozitivni. Poiskali smo diskriminantno funkcijo, v kateri so neodvisne 
spremenljivke, ki predstavljajo marketinško kulturo, in odvisna spremenljivka, ki predstavlja 
finančno uspešnost organizacije (0 = finančno uspešna organizacija, 1 = finančno neuspešna 
organizacija). 

Ustvarili smo torej novo spremenljivko z dvema skupinama, in sicer skupino s finančno 
pozitivnimi kazalniki in skupino s finančno negativnimi kazalniki. S programom SPSS smo 
opravili diskriminantno analizo z dvema skupinama in ugotovili, da parameter Test Results 
(sig>0,05) (priloga 6) potrjuje, da ničelne hipoteze o enakosti varianc ne moremo zavrniti in da sta 
varianci obeh skupin enaki. 

Prav tako lastna vrednost (Eigenvalues, priloga 6) in Wilks' Lambda (sig<0,05) (priloga 6) kažeta, 
da je diskriminantna funkcija dovolj kakovostna in da varianci nista različni.  
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Glede na to, da smo uporabili metodo Stepwise, ki vključi v model samo statistično značilne 
spremenljivke, so v nadaljevanju prikazane zgolj te. V preglednici Standardized canonical 
discriminant function coefficients (priloga 6) so prikazane spremenljivke, ki ločujejo skupini, 
ter njihova smer in relativni prispevek spremenljivke k ločevanju med skupinama. Ugotovimo 
lahko, da je najmočnejša spremenljivka, ki ločuje skupini, »V podjetju se vsak zaposleni 
počuti kot njegov pomemben del.«, vendar z negativnim predznakom, torej se zaposleni ne 
počutijo kot pomemben del organizacije. Naslednja spremenljivka po moči je »Zaposleni si 
prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev.«, ki je močna in pozitivna (0,987) in pomeni, 
da je vsaj v eni od skupin zelo močno izražena naravnanost izpolnjevanja pričakovanj 
odjemalcev. Trditev »Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne 
komunikacije.« je negativno ocenjena (-0,869) in naslednja po moči ter priča, da se zaposleni 
vsaj v eni skupini ne čutijo motivirane z metodami interne komunikacije. Skoraj enako močno 
(0,821) je izražena trditev »V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v 
odkritem dialogu.«. Glede na to, da je pri tej trditvi smer koeficienta pozitivna, ugotavljamo, 
da se vsaj v eni skupini zaposleni v organizaciji pogovorijo v odkritem dialogu. Obe slednji 
trditvi spadata v dimenzijo internega komuniciranja, vendar ju anketiranci povsem različno 
občutijo. Iz tega lahko sklepamo, da gre za različno oceno stanja v posamezni skupini, ali pa 
da zaslug za odkriti dialog ne pripisujejo vodstvu organizacije. Glede na to, da so med osmimi 
spremenljivkami tri z negativno smerjo, nas zanima, kako so ti dejavniki statistično značilni 
za posamezno skupino. 

S pomočjo SPSS preverimo ločenost skupin. Preglednica Functions at group centroids 
(priloga 6) pojasnjuje organizacije s pozitivnimi in negativnimi finančnimi kazalniki in jasno 
ločenost skupin. 

Preglednica Classification function coefficients (priloga 6) kaže, da so vse spremenljivke 
statistično značilni dejavniki, ki pojasnjujejo razlike med skupinama. Iz te tabele razberemo 
relativen pomen posameznih spremenljivk pri razlikovanju med skupinama. Vidimo, da je 
relativno najpomembnejša spremenljivka v organizacijah s pozitivnimi finančnimi kazalniki 
»Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev.« (1,516). Naslednja zelo 
pomembna spremenljivka v skupini s pozitivnimi finančnimi kazalniki, a z negativnim 
predznakom, je »V podjetju se vsak zaposleni počuti kot njegov pomemben del.« (-1,434), 
kar kaže na ravno obraten občutek zaposlenih. Ta dva kazalca, kot zelo pomembna, a 
nasprotna v smeri, navajata k sklepu, da so zaposleni v uspešnih organizacijah zelo 
marketinško naravnani, usmerjeni k zunanjim odjemalcem, vendar imajo občutek, da 
njihovega dela organizacija oz. vodstvo ne ceni dovolj. Naslednji pomembni spremenljivki te 
skupine sta »V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem 
dialogu.« (1,399) in »V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in 
poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev.« (1,155), kar kaže na aktivno obnašanje pri delu, razvito notranje komuniciranje 
in marketinško naravnanost. Čeprav je opazno, da so izrazito nezadovoljni z metodami 
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notranjega komuniciranja kot obliko motiviranja (-0,918). Razmišljamo lahko, da gre to 
oceno povezovati z občutkom nepomembnosti za organizacijo. Obe spremenljivki sta izrazito 
negativni in zelo odstopata od relativnega pomena (vrednosti) ostalih spremenljivk. 
Povezanost teh dveh spremenljivk nas lahko navaja k sklepu, da vodstva finančno uspešnih 
organizacij ne najdejo pravih oblik motivacije za zaposlene. Naslednja statistično pomembna 
spremenljivka finančno uspešnih trgovskih organizacij, po kateri se skupini razlikujeta, je 
»Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode.« (0,699), kar kaže na aktivno marketinško 
dejavnost teh organizacij in njihovo zavedanje, kako pomembno je nenehno uvajanje novosti. 

Na drugi strani pa organizacije, ki so finančno neuspešne, statistično najmočneje razlikuje 
spremenljivka »Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.« (1,250). Ta spremenljivka je edina, ki je 
občutno močnejša od tistih v skupini finančno uspešnih. Naslednja po moči je »V podjetju 
redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti 
potrebe odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.« (0,597), ki pa je po moči 
precej šibkejša od iste pri finančno uspešnih organizacijah. Sledita spremenljivki »V podjetju 
se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu.« (0,409) in »V 
podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih 
udeležencev.« (-0,341). Na osnovi teh spremenljivk in v povezavi s spremljanjem aktivnosti 
konkurenčnih podjetij lahko sklepamo, da se finančno neuspešne organizacije zavedajo 
svojega položaja in zato iščejo vzroke za takšno stanje z izvajanjem raziskav o konkurenčnih 
organizacijah, vendar ob tem ne ugotavljajo zadovoljstva svojih zaposlenih, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev.  

Spremenljivke skupine z negativnimi finančnimi kazalci kažejo na precej šibkejšo 
marketinško naravnanost, kot je to v skupini s pozitivnimi finančnimi kazalci. To je posebej 
opazno pri spremenljivki »Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev.«, 
katere vrednost je v skupini s pozitivnimi finančnimi kazalniki 1,516, pri skupini z 
negativnimi finančnimi kazalniki pa le 0,115, kar kaže na precejšnjo razliko v marketinški 
naravnanosti zaposlenih v obravnavanih skupinah. Pri spremenljivkah »V podjetju se o 
pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu.« in »V podjetju redno 
spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.« opazimo pozitiven predznak, 
vendar sta vrednosti občutno nižji kot pri skupini organizacij s pozitivnimi finančnimi 
kazalniki. Kaže, da sta lastnosti teh dveh spremenljivk v marketinški kulturi organizacij z 
negativnimi finančnimi kazalniki manj izraženi. Sklepamo lahko, da finančno neuspešne 
organizacije raziskujejo vzroke za svoj položaj na trgu, vendar še niso ugotovile, da je ena 
bistvenih razlik med njimi in finančno uspešnimi organizacijami prizadevanje, da bi izpolnili 
pričakovanja svojih odjemalcev. Glede na to, da relativno največjo razliko za skupino z 
negativnimi finančnimi kazalniki ustvarja spremenljivka »Zaposleni verjamemo, da se naše 
vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.«, 
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lahko sklepamo, da zaposleni ob tej spremenljivki bolj razmišljajo o »drugih vplivnih 
udeležencih« kot o odjemalcih. Hkrati pa, ker ne izvajajo raziskav o zadovoljstvu 
udeležencev, ne vedo, kaj bi dejansko zadovoljilo posamezno skupino vplivnih udeležencev. 
Skupina z negativnimi finančnimi kazalniki se sicer lahko zaveda pomena obnašanja 
zaposlenih za zadovoljstvo odjemalcev, vendar po ostalih spremenljivkah ne moremo 
sklepati, da prihaja do realizacije tega zavedanja. Tudi spremenljivka »Podjetje med prvimi 
uvaja nove proizvode.« je šibka in negativna (-0,010), kar pomeni, da te organizacije ne 
uvajajo novosti med prvimi v svoj prodajni program.  

Na osnovi vrednosti spremenljivk in njihovega relativnega pomena pri razlikovanju med 
skupinama lahko sklepamo, da se skupini razlikujeta po tem, da so finančno uspešne 
organizacije bolj usmerjene k odjemalcem, imajo razvit notranji dialog, spremljajo aktivnosti 
konkurenčnih organizacij in med prvimi uvajajo novosti, torej so bolj usmerjene navzven. 
Finančno neuspešne organizacije so bolj usmerjene navznoter, saj izražajo zavedanje, da se 
vedenje njihovih zaposlenih odraža v zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
vplivnih udeležencev, vendar ostale spremenljivke ne kažejo na dejansko realizacijo tega 
zavedanja, tako kot je to pri skupini s pozitivnimi finančnimi kazalniki. 

V strukturni matriki (Structure matrix, priloga 6) je relativen pomen posameznih spremenljivk 
pri razlikovanju med skupinama prikazan po vrstnem redu ob upoštevanju diskriminantnih 
uteži. Enaki podatki so prikazani v preglednici 14, le da so brez spremenljivk, ki po Stepwise 
metodi niso uvrščene v model. Koeficienti so večinoma v območju srednjega vpliva. 
Najmočnejši vpliv ima spremenljivka »Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode.«, sledi 
»Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev.« in s skoraj enakima vrednostma »V podjetju redno spremljamo aktivnosti 
konkurenčnih podjetij in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.« ter »V podjetju redno merimo zadovoljstvo 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev.«. Takšna razvrstitev 
potrjuje naše predhodne ugotovitve o spremenljivkah, ki ustvarjajo statistično značilno razliko 
med finančno uspešnimi in finančno neuspešnimi organizacijami. Spremenljivke, za katere 
lahko na osnovi diskriminantnih uteži ugotovimo, da so najpomembnejše za razlikovanje 
skupin, v skupini finančno uspešnih organizacij tudi največ prispevajo k razlikovanju. Edini 
koeficient, ki ima negativno smer, je »V podjetju se vsak zaposleni počuti kot njegov 
pomemben del.«, ki pa je med vsemi, v model vključenimi koeficienti, najšibkejši. 
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Preglednica 14: Vrednosti diskriminantnih uteži za razlikovanje skupin 

Spremenljivka Diskriminantna 
utež 

Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode.  0,377 
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev.  

0,328 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo 
bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev.  

 0,312 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
zunanjih vplivnih udeležencev.  

 0,311 

V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem 
dialogu.  

 0,286 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

 0,195 

Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije.  0,099 
V podjetju se vsak zaposleni počuti kot njegov pomemben del. -0,061 

V nadaljevanju ugotovimo, da je 80,9 % spremenljivk pravilno razvrščenih v skupine 
(preglednica Classification results, priloga 6). Obe vrednosti sta nad 60 %, kar je dobro. 

Ugotovitev  

Na osnovi diskriminantne analize ugotavljamo, da med organizacijami s pozitivnimi 
finančnimi kazalniki in tistimi z negativnimi finančnimi kazalniki obstajajo statistično 
značilne razlike z vidika izbranih neodvisnih spremenljivk. Ugotovili smo, da so v skupini 
finančno uspešnih organizacij najmočnejše spremenljivke, ki poudarjajo usmerjenost v 
odjemalca in aktivno delovanje za doseganje ciljev organizacije. Pri skupini finančno 
neuspešnih organizacij pa so spremenljivke šibkejše in vodijo k sklepu, da so bolj, kot 
usmerjeni v zagotavljanje zadovoljstva zunanjega odjemalca, usmerjeni v lastno delovanje in 
le počasi sledijo razmeram na tržišču. 

Na osnovi navedenih rezultatov lahko hipotezo H2 potrdimo. Ugotovili smo, da obstaja 
statistično značilna povezanost med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo trgovskih 
organizacij. Ugotovili smo tudi, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami z 
vidika ugotovljenih neodvisnih spremenljivk, kolikšen je relativni pomen neodvisnih 
spremenljivk na razlikovanje skupin ter kakšna je smer in moč posameznega koeficienta, 
vključenega v model. 

Analiza skupin 

Na osnovi podatkov, analiza varianc in predvsem diskriminantne analize smo ugotovili, da 
obstajajo razlike v ocenjevanju stopnje marketinške kulture v srednje velikih in velikih 
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organizacijah trgovske dejavnosti v Sloveniji. V okviru diskriminantne analize smo 
spremenljivke že razdelili v dve skupini, ki se med seboj statistično značilno razlikujeta. 
Poskušamo ugotoviti, ali lahko skupinam določimo še druge lastnosti oz. ali lahko oblikujemo 
nove skupine. 

Za namen razvrstitve enot v skupine smo uporabili metodo hierarhičnega združevanja. 
Preizkus različnih metod hierarhičnega združevanja je pokazal, da najizrazitejše skupine 
dobimo z Wardovo metodo, kar je zaželeno. Wardova metoda oblikuje homogene skupine, ki 
se med seboj kar najbolj razlikujejo. Poleg Evklidske razdalje upošteva variabilnost 
spremenljivk, kar je metodološko najbolj pravilno. Drevo združevanja (dendogram), dobljeno 
z Wardovo metodo, je prikazano v prilogi 7. Dendogram potrdi, da je najboljša oz. optimalna 
izbira dveh skupin. 

Na abscisni osi so vprašanja sklopa marketinške kulture, na ordinatni osi pa ocene, ki so jih 
podali anketiranci za posamezne spremenljivke marketinške kulture (priloga 7). Po 
pričakovanju sta se oblikovali dve izraziti skupini, katerih ocene se po stopnjah med seboj 
razlikujejo. Slika 13 kaže, da obe skupini marketinško kulturo podjetja ocenjujeta dokaj 
podobno, le da je predstava o marketinški kulturi v prvi skupini precej višja kot v drugi. Prva 
skupina v povprečju ocenjuje marketinško kulturo za približno dve stopnji više kot druga 
skupina. Izrazito odstopanje od povprečja je v obeh skupinah pri spremenljivki »Zaposleni 
imamo višje osebne dohodke, kot je povprečje v panogi.«. Na sliki 13 se ta spremenljivka 
nahaja na abscisni osi označena s številko 31. 

 

Slika 13: Prikaz skupin glede na oceno marketinške kulture 

Glede na oceno marketinške kulture, lahko ugotovimo, da prva skupina predstavlja ljudi s 
pozitivnim mnenjem o marketinški kulturi, saj so vse vrednosti razen ene (spremenljivka 31) 
nad srednjo vrednostjo 4 (delež 54 %), druga skupina pa ljudi z negativnim mnenjem o 
marketinški kulturi, saj so skoraj vse vrednosti pod srednjo vrednostjo 4 (delež 46 %). Prikaz 
podatkov vidimo na sliki 14.  
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Slika 14: Delež skupin glede na oceno marketinške kulture 

Tudi na osnovi vrednosti hi-kvadrat testa (Chi-square tests, priloga 7) ugotovimo, da 
zavrnemo ničelno hipotezo in potrdimo nasprotno hipotezo, da med skupinami obstajajo 
statistično značilne razlike. 

V kontingenčni preglednici (Ward Method * poz/neg kazalci Crosstabulation, priloga 7) lahko 
opazujemo obe skupini organizacij. Največ nam pojasni desni stolpec. V organizacijah s 
pozitivnimi finančnimi kazalniki (finančno uspešne organizacije) je takih, ki imajo pozitivno 
mnenje o MK, 47,5 %, negativno mnenje o MK pa ima 52,5 %. V organizacijah z negativnimi 
finančnimi kazalniki (finančno neuspešne organizacije) pa je razmerje bolj izrazito. Takih, ki 
imajo negativno mnenje o MK, je 72,7 %, delež tistih, ki imajo pozitivno mnenje o MK, pa je 
majhen, komaj 27,3 %. Torej ugotavljamo, da je predstava o marketinški kulturi v povprečju 
srednja; v uspešnih organizacijah ni izrazito slaba, v neuspešnih organizacijah pa je zelo 
slaba. 

Tudi na osnovi teh podatkov sklepamo na povezanost med MK in finančno uspešnostjo 
organizacij v trgovski dejavnosti. Kakor lahko MK vpliva na uspešnost organizacije, tako tudi 
uspešnost organizacije vpliva na oceno MK. V raziskavi smo ugotovili, da je marketinška 
kultura v trgovskih organizacijah srednje razvita. V finančno uspešnih organizacijah je 
bistveno manj tistih, ki negativno ocenjujejo lastno MK, kot v finančno neuspešnih 
organizacijah. Na osnovi proučitve teoretičnih virov in raziskave smo ugotovili dejavnike, ki 
lahko pripomorejo k boljši oceni MK, med katere lahko nedvomno uvrstimo visoko izobrazbo 
zaposlenih. Management trgovskih organizacij bi se moral zavedati dejavnikov, ki lahko 
pripomorejo k izboljšanju marketinške kulture njihovih organizacij in pomena MK za 
uspešnost organizacij. Ugotovili smo, da se povprečne ocene MK obeh skupin organizacij ne 
razlikujejo do te mere, da bi bilo razliko nemogoče premostiti, bistveno pa se razlikujejo po 
lastnostih MK, ki ločijo ti skupini, kar je pokazala diskriminantna analiza. Zato lahko 
sklepamo, da bi organizacije, ki bi raven svoje MK močno dvignile nad povprečno oceno 
srednje razvite MK, ki je trenutno prisotna med trgovskimi organizacijami, bistveno izboljšale 
svoj konkurenčni položaj in uspešnost v dejavnosti.  

pozitivno mnenje o MK 

negativno mnenje o MK 
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Regresijski model »Zadovoljstvo udeležencev« 

Z diskriminantno analizo smo ugotovili, katere spremenljivke najpomembneje prispevajo k 
razlikovanju med finančno uspešnimi in finančno neuspešnimi organizacijami. Od osmih 
spremenljivk, ki smo jih z metodo Stepwise vključili v diskriminantni model, so kar štiri iz 
dimenzije zadovoljstvo. Te spremenljivke vključujejo lastnosti dimenzije MK, ki jih 
povezujemo s prizadevanjem zaposlenih, da bi izpolnili pričakovanja udeležencev v 
menjalnem razmerju, s prepričanjem zaposlenih, da se njihovo vedenje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, spremljanju aktivnosti konkurenčnih organizacij in prizadevanju, da bi bolje kot 
oni zadovoljili svoje odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence, ter z ugotavljanjem 
zadovoljstva udeležencev v menjalnem razmerju. Predhodno smo ob ugotavljanju naše prve 
domneve, da je MK večdimenzionalen koncept, s pomočjo faktorske analize hipotezo potrdili. 
Ugotovili smo, da je med obravnavanimi organizacijami trgovske dejavnosti na osnovi 
raziskave mogoče določiti šest faktorjev, ki pojasnjujejo večdimenzionalnost MK. Ti faktorji 
se skoraj v celoti ujemajo z raziskavami Webstrove (1990), v faktorski model pa ne moremo 
vključiti sedme dimenzije – »zadovoljstvo«. To je do neke mere tudi pričakovano, saj 
zadovoljstvo udeležencev v nekem procesu nastane kot posledica vpliva več dejavnikov. Na 
zaposlene vpliva vsebina dela, samostojnost pri delu, plača, management, odnosi pri delu in 
delovne razmere (Možina 1998, 155), medtem ko odjemalci ovrednotijo proizvod glede na 
pričakovanja pred nakupom in ob tem občutijo pozitivno stopnjo zadovoljstva (Anderson, 
Fornell in Lehmann 1994, 53). Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo vseh udeležencev tako 
niso vedno enaki, za vse udeležence v menjalnem razmerju pa lahko ugotovimo, da so 
zadovoljni le, če je dosežen vsaj minimalen pogoj, da so izpolnjena njihova pričakovanja. Ob 
proučevanju teoretičnih okvirov pojma »zadovoljstvo« smo tudi ugotovili, da je zadovoljstvo 
odjemalcev neločljivo povezano s ponovnimi nakupi in zvestobo odjemalcev ponudniku 
oziroma blagovni znamki (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 305), zadovoljstvo 
zaposlenih pa je neposredno povezano s kakovostnim zadovoljevanjem odjemalcev (Heskett, 
Sasser in Schlesinger 1997, 40). Na osnovi zadovoljstva in zvestobe odjemalcev se nakupi 
ponavljajo in višajo prihodki, stroški pridobivanja novih odjemalcev pa se nižajo. 
Učinkovitost se povečuje, zadovoljstvo zaposlenih nad opravljenim delom se povečuje, kar 
zopet vpliva na uspešnost organizacije (Reichheld in Cook 1996, 4–12) in njen konkurenčni 
položaj na trgu.  

Zaradi izrednega pomena, ki ga zadovoljstvu udeležencev za uspešnost organizacije 
pripisujejo teoretični viri in naše ugotovitve, izhajajoče iz faktorske in diskriminantne analize, 
nas zanima, katere lastnosti marketinške kulture vplivajo na zadovoljstvo udeležencev, kar 
lahko pojasnimo z regresijskim modelom. Najprej analiziramo vpliv posameznih 
spremenljivk MK in v nadaljevanju vpliv dimenzij MK na zadovoljstvo udeležencev. 

V prvem koraku iz sklopa spremenljivk, ki opredeljujejo dimenzijo zadovoljstvo, z metodo 
glavnih komponent (PCA) reduciramo novo umetno spremenljivko, ki jo imenujemo 
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»Zadovoljstvo udeležencev«. PCA ustvari novo spremenljivko, ki je linearna kombinacija 
vhodnih spremenljivk, z namenom, da vključi maksimalno variabilnost vhodnih spremenljivk. 
V drugem koraku oblikujemo regresijski model, v katerem bo odvisna spremenljivka 
»Zadovoljstvo udeležencev« posledica, vzroki pa vse spremenljivke, ki opredeljujejo 
dimenzije marketinške kulture – kakovost storitev, medosebni odnosi, prodajna usmerjenost, 
interno komuniciranje in inovativnost. V nadaljevanju uporabimo metodo Stepwise, ki v 
model uvrsti zgolj statistično značilne dejavnike in je zaradi tega bistveno bolj pregledna od 
drugih metod. Na sliki 15 je prikazana zgradba regresijskega modela in koraki, ki pojasnjujejo 
odvisno spremenljivko »Zadovoljstvo udeležencev«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Regresijski model »Zadovoljstvo udeležencev« 

Primernost podatkov smo preverili z Bartlettovim testom in KMO (priloga 8). Ugotovili smo, 
da lahko na osnovi testa (sig=0,000<0,05) ničelno hipotezo zavrnemo in sklenemo, da so 
podatki primerni za analizo. Tudi KMO mera, ki je 0,916 in zelo blizu 1, pove, da so podatki 
primerni za analizo. 

SPREMENLJIVKE 
DIMENZIJ MARKETINŠKE 
KULTURE: 

 
1. KAKOVOST 

STORITEV 
 
2. MEDOSEBNI ODNOSI 
 
3. PRODAJNA 

USMERITEV 
 
4. ORGANIZIRANOST 

	  

5. INTERNA 
KOMUNIKACIJA 

 
6. INOVATIVNOST 

 

Regresija 
GLAVNA OS: 

ZADOVOLJSTVO 
UDELEŽENCEV 

V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne 
odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence. 
Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 
V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih zunanjih vplivnih udeležencev. 
V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih. 
Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje 
in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 
Zaposleni verjamemo, da se naše vedènje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 
Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z 
odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci. 
V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in 
poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe  odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 
 

PCA 
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V preglednici komunalitet (Communalities, priloga 8) so prikazani deleži pojasnjene variance 
posameznih spremenljivk, ki so vsebovane v glavni komponenti. Vrednosti so zelo visoke in 
se gibajo od 0,585 do 0,712. 

Z metodo PCA smo reducirali glavno os »Zadovoljstvo udeležencev«, ki pojasnjuje 62,873 % 
variance (preglednica Total variance explained, priloga 8). Z rezultatom smo lahko 
zadovoljni, saj je nad 60 % in dokazuje, da dobljena glavna os resnično pojasnjuje 
zadovoljstvo udeležencev. To potrdi tudi grafikon (scree plot, priloga 8), ki ima eno izrazito 
koleno. 

V preglednici Component matrix (priloga 8) je prikazana moč vpliva posamezne 
spremenljivke znotraj glavne osi. Vrednosti parcialnega regresijskega koeficienta (rescaled) 
se gibljejo od 0,720 do 0,844, kar pomeni, da so spremenljivke enakomerno predstavljene in 
vplivne. 

Ugotovimo lahko, da smo ustvarili novo spremenljivko »Zadovoljstvo udeležencev«, ki je 
odvisna in dobra za nadaljnjo obdelavo. 

Po opravljeni regresiji (preglednica Model summary, priloga 8) se je izkazalo, da je 
spremenljivka »Zadovoljstvo udeležencev« zelo dobro pojasnjena. Popravljeni regresijski 
koeficient je 0,871. Vrednost Durbin-Watsonovega test je manjša od 2, kar priča o zelo 
majhni koreliranosti rezidualov, kar je sprejemljivo. Zaskrbljujoče so namreč vrednosti pod 1 
in nad 3. Ugotavljamo, da 87,1 % zadovoljstva udeležencev povzročajo dejavniki, ki so 
predstavljeni v preglednici 15, ostalih 12,9 % pa drugi dejavniki. 

Preglednica 15: Dejavniki ki vplivajo na zadovoljstvo udeležencev 

Spremenljivka 
Delež 

pojasnjenosti 
variance 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu. 67,80 
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drug vplivni udeleženec. 9,50 
Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

4,20 

Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih. 2,10 
Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo. 2,20 
Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno delo. 1,30 

Ugotovimo, da je najvažnejši dejavnik za zadovoljstvo udeležencev spodbuda vodstva za 
kreativne pristope pri delu, ki spada v prodajno usmerjenost kot dimenzijo MK. To dejstvo je 
zanimivo tudi zato, ker dimenzija prodajna usmerjenost v drugih rezultatih raziskave nikjer 
tako ne izstopa. Naslednji dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo udeležencev, je pomembnost 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. Sledijo še drugi dejavniki, med 
katerimi je največ tistih, ki spadajo v kakovost storitev kot dimenzijo MK.  
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Vse spremenljivke, ki vplivajo na zadovoljstvo udeležencev imajo približno enak vpliv 
(preglednica Coefficients, priloga 8), ki je srednje močan in pozitiven. Najvišjo vrednost ima 
spremenljivka »Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo.«, kar lahko razlagamo 
kot dejstvo, da se zaposleni sicer zavedajo pomembnosti načrtovanja svojega dela, vendar 
nizek popravljeni determinacijski koeficient pove, da je ta dejavnik malo vključen v 
zadovoljstvo udeležencev. Pomeni, da načrtovanje dela ni ravno vrlina med anketiranci. 

Regresijski model tako pojasni, katere spremenljivke oz. dejavniki vplivajo na zadovoljstvo 
udeležencev. Zanima nas tudi, ali lahko ugotovimo, katera dimenzija MK najpomembneje 
vpliva na zadovoljstvo udeležnecev. V regresijskem modelu opravimo potrebne spremembe in 
oblikujemo regresijski model »Dimenzije – zadovoljstvo udeležencev«. V prvem koraku 
namesto vseh spremenljivk MK z metodo glavnih komponent reduciramo nove glavne 
komponente z imenom posamezne dimenzije MK. PCA tako ustvari šest novih spremenljivk, 
ki so linearna kombinacija vhodnih spremenljivk, z namenom, da vključijo maksimalno 
variabilnost vhodnih spremenljivk. Te spremenljivke so v regresijskem modelu vzroki, glavna 
os »Zadovoljstvo udelžencev« pa, kot odvisna spremenljivka, posledica. Z metodo Stepwise, 
ki se je pokazala za najprimernejšo, ugotovimo statistično značilne dejavnike, ki so kot taki 
tudi uvršeni v model. Slika 15 dobro prikazuje regresijski model, izpuščen je le prvi korak, ki 
pa na prikaz modela ne vpliva bistveno. Enako, kot smo prikazali oblikovanje glavne osi 
»Zadovoljstvo udeležencev«, bi lahko prikazali tudi oblikovanje vsake posamične 
spremenljivke, ki predstavlja istoemensko dimenzijo. 

Primernost podatkov za vse dimenzije smo preverili z Bartlettovim testom in KMO (priloga 
9). Ugotovili smo, da lahko na osnovi testa (sig=0,000<0,05) ničelno hipotezo zavrnemo in 
sklenemo, da so vsi podatki primerni za analizo. Tudi KMO mere, ki so od 0,808 do 0,914 in 
zelo blizu 1, povedo, da so podatki primerni za analizo. 

V preglednicah komunalitet (Communalities, priloga 9) so prikazani deleži pojasnjene 
variance posameznih spremenljivk, ki so vsebovane v glavnih komponentah.  

Z metodo PCA smo reducirali posamične spremenljivke, ki pojasnjujejo od 64,419 % do 
74,589 % variance (Total variance explained, priloga 9). Rezultati so zelo dobri, saj so visoko 
nad 60 %. Preglednice Component matrix (priloga 9) prikazujejo vrednosti parcialnih 
regresijskih koeficientov in razbereremo lahko, da so spremenljivke dokaj enakomerno 
predstavljene znotraj novih glavnih komponent.  

Po opravljeni regresiji z metodo Stepwise, ki vključi v model zgolj statistično značilne 
dimenzije, so prikazane zgolj te. Preglednica 16 kaže, katere dimenzije vplivajo na 
zadovoljstvo udeležencev, in je po vsebini enaka preglednici Model summary (priloga 9). 
Izkazalo se je, da je tudi s tem regresijskim modelom odvisna spremenljivka »Zadovoljstvo 
udeležencev« zelo dobro pojasnjena. Popravljeni regresijski koeficient je 0,859, kar pomeni, 
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da 85,9 % zadovoljstva udeležencev povzročajo dimenzije, ki so predstavljene v preglednici 
16, ostalih 14,1 % pa druge dimenzije.  

Preglednica 16: Dimenzije ki vplivajo na zadovoljstvo udeležencev 

Dimenzija  Delež pojasnjenosti variance 
Kakovost storitev 80,80 
Prodajna usmerjenost 4,40 
Organiziranost 1,10 

Dimenzija kakovost storitev najmočneje vpliva na zadovoljstvo udeležencev (0,503), sledi 
prodajna usmerjenost s srednje močnim do močnim vplivom (0,311) in dimenzija 
organiziranost (0,182), ki je v območju srednjega vpliva (preglednica Coefficients, priloga 9).  

Grafikona (priloga 9) potrjujeta ustreznost rezultatov in pokažeta, da regresijski model 
resnično pojasnjuje, katere dimenzije vplivajo na zadovoljstvo udeležencev. Histogram in P-P 
plot potrjujeta normalnost ostankov. V preglednici Excluded Variables (priloga 9) so 
prikazane vse dimenzije, s poudarkom na tistih, ki niso statistično značilne in torej niso 
vključene v regresijski model. 

Ugotovimo, da je kakovost storitev najpomembnejša dimenzija MK, ki vpliva na zadovoljstvo 
udeležencev, hkrati pa ima tudi najmočnejši vpliv. Pomembnost kakovosti storitev in vpliva 
na zadovoljstvo udeležencev navajajo tudi naši teoretični viri (Webstrova 1995; Snoj 2007b). 
S tem smo potrdili ugotovitve, pridobljene na osnovi regresijskega modela Zadovoljstvo 
udeležencev, saj so od šestih spremenljivk, s katerimi razlagamo vpliv dejavnikov na 
zadovoljstvo udeležencev, kar tri iz dimenzije kakovost storitev, po ena pa iz dimenzij 
prodajna usmerjenost in organiziranost. Ena spremenljivka je iz dimenzije medosebni odnosi, 
ki pa se v okviru regresijskega modela »Dimenzije – zadovoljstvo udeležencev« ni uvrstila 
med statistično značilne dimenzije, ki vplivajo na zadovoljstvo udeležencev. Sklepamo lahko 
tudi, da je spremenljivka »Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu« tako 
vplivna in močna, da je celotno dimenzijo prodajna usmerjenost poudarila v vplivu in moči. 

Z regresijskima modeloma smo pojasnili, kateri dejavniki in dimenzije marketinške kulture 
ter s kakšno močjo delujejo na zadovoljstvo zaposlenih in odjemalcev ter s tem na 
konkurenčnost, učinkovitost in uspešnost organizacij v trgovski dejavnosti. 
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4 SKLEPNI DEL 

4.1 Povzetek bistvenih ugotovitev 

Svetovno gospodarstvo usmerjata sodobna tehnologija in globalizacija trga, ki omogočata 
njegovo vse večjo povezanost. Internacionalizacija trgov blaga in storitev, finančnega sistema, 
rast korporacij in proizvodenj tehnologije ter zaostrena konkurenčnost zahtevajo predvsem od 
gospodarskih organizacij prilagajanje novim razmeram. Eden pomembnejših dejavnikov rasti 
globalizacije, poleg liberalizacije kapitalskih gibanj in finančnih storitev ter napredka IKT v 
gospodarstvu, je odpiranje trgov za trgovino in investicije. Slovenske trgovske organizacije so 
pomemben del slovenskega gospodarstva, ki morajo znati najti ukrepe za hitro spreminjajoče 
se razmere na trgu, tako da izkoristijo svoje obstoječe konkurenčne prednosti in hkrati najdejo 
nove vire za temeljne konkurenčne prednosti. Eden neotipljivih virov konkurenčnih prednosti 
je tudi marketinška kultura. 

Namen magistrske naloge je bil proučiti dimenzije marketinške kulture in raziskati 
povezanost med marketinško kulturo in finančno uspešnostjo organizacij v trgovski 
dejavnosti. Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

Teoretični del magistrske naloge temelji na teoretičnih spoznanjih o kulturi organizacij kot 
izhodišču za opredelitev in razumevanje dimenzij marketinške kulture, med katere smo 
uvrstili kakovost storitev, zadovoljstvo, medosebne odnose, prodajno usmerjenost, 
organiziranost, interno komuniciranje in inovativnost. Predstavili smo sorodne koncepte 
marketinške kulture, ki so nam omogočili spoznavanje s širino marketinške kulture in 
razlikovanje med posameznimi sorodnimi pojmi. Spoznali smo pogoje in načine za razvijanje 
marketinške kulture in pomen, ki ga ima marketinška kultura za uspešnost organizacij. 
Številni teoretični viri pripisujejo marketinški kulturi oz. njenim dimenzijam velik pomen pri 
uspešnosti organizacij.  

Za osnovi empiričnega dela magistrske naloge smo opravili raziskavo med srednje velikimi in 
velikimi organizacijami v trgovski dejavnosti v Sloveniji. Empirični del tako temelji na 
kvalitativni raziskavi – polstrukturiranih intervjujih in kvantitativni raziskavi – anketnem 
vprašalniku. 

Analiza polstrukturiranih intervjujev (metoda analize vsebine po ključnih pojmih) kaže, da je 
pogled intervjuvancev na marketinško kulturo in njene dimenzije pozitiven. Intervjuvanci so 
dokaj dobro opredelili dimenzije marketinške kulture, ki so identične teoretičnim izhodiščem. 
Ena pomembnejših vsebinskih ugotovitev je, da intervjuvanci ugotavljajo, da je za njihove 
organizacije pomembna konkurenčnost, ki pa je ne vidijo kot dimenzijo marketinške kulture, 
temveč kot rezultat naporov, ki jih vlagajo v doseganje osnovnih in drugih ciljev. Tudi 
teoretični viri konkurenčnost opredeljujejo enako. Organizacije lahko dosegajo konkurenčno 
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prednost z različnimi strategijami in dejavniki, kot so storitve, izdelki, osebje, podoba 
organizacije ipd. (Treacy in Wiersema 1993; Kotler 1996; Možina, Zupančič in Postružnik 
2010). 

S kvantitativno raziskavo smo raziskali dimenzije marketinške kulture in povezanost med 
marketinško kulturo in finančno uspešnostjo organizacij v trgovski dejavnosti v Sloveniji. 
Ugotovili smo, da je marketinška kultura v srednje velikih in velikih organizacijah trgovske 
dejavnosti v povprečju srednje razvita. Z najnižjo povprečno stopnjo strinjanja je bila 
ocenjena dimenzija inovativnost, z najvišjo pa dimenzija kakovost storitev. Razlike med 
povprečnimi stopnjami strinjanja v okviru posameznih dimenzij so bile razmeroma majhne, 
razen pri vprašanju o osebnih dohodkih, kjer je povprečna stopnja strinjanja precej nižja. Na 
osnovi razlik po demografskih podatkih smo ugotovili, da imajo najvišjo predstavo o 
marketinški kulturi zaposleni s področja financ, kar razlagamo z občutljivostjo njihovih 
delovnih nalog in s številnimi stiki z zunanjimi udeleženci. Zaposleni iz prodaje in nabave so 
odgovarjali precej podobno, kar ocenjujemo kot dobro, zaskrbljujoče pa so nizke ocene 
zaposlenih na kadrovskem področju. Največ statistično značilnih razlik je v kategoriji stopnje 
pridobljene izobrazbe. Najvišje povprečne ocene marketinške kulture so podali anketiranci s 
VII. stopnjo izobrazbe, kar navaja na zaključek, da bi organizacije morale motivirati svoje 
zaposlene za izobraževanje, če želijo izboljšati svojo marketinško kulturo. 

V magistrski nalogi smo postavili hipotezi, da je marketinška kultura večdimenzionalen 
koncept in da obstaja statistično značilna povezanost med marketinško kulturo in finančno 
uspešnostjo trgovskih organizacij.  

Hipotezo, da je marketinška kultura večdimenzionalen koncept, smo preverili s faktorsko 
analizo. Ugotovili smo, da lahko s šestimi faktorji pojasnimo dovolj velik delež variance in 
lahko hipotezo o večdimenzionalnosti marketinške kulture na vzorcu srednje velikih in velikih 
organizacij v trgovski dejavnosti v celoti sprejmemo. 

Hipotezo, da obstaja statistično značilna povezanost med marketinško kulturo in finančno 
uspešnostjo trgovskih organizacij smo preverili z diskriminantno analizo. Na osnovi finančnih 
kazalnikov smo oblikovali skupino finančno uspešnih in skupino finančno neuspešnih 
organizacij, med katerimi smo ugotovili dejavnike, ki vplivajo na razlikovanje skupin. 
Skupina finančno uspešnih organizacij se od skupine finančno neuspešnih razlikuje po 
usmerjenosti k odjemalcem, po bolj razvitem notranjem dialogu, spremljanju aktivnosti 
konkurenčnih organizacij in prednostnem uvajanju novosti v svojo ponudbo, torej so bolj 
usmerjene navzven. Finančno neuspešne organizacije so bolj usmerjene navznoter. Na osnovi 
teh ugotovitev lahko management trgovskih organizacij ustrezno prilagodi delovanje svoje 
organizacije, da bi povečal njeno učinkovitost in uspešnost poslovanja. 

Med anketiranimi sta se izoblikovali skupini, ki se med seboj močno razlikujeta po oceni 
marketinške kulture v svojih organizacijah. Prva skupina v povprečju ocenjuje marketinško 
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kulturo precej više kot druga. Prvo skupino smo poimenovali skupina s pozitivno oceno MK, 
drugo pa skupina z negativno oceno MK. V nadaljevanju smo ugotovili, da je takih, ki 
negativno ocenjujejo MK, bistveno več v organizacijah, ki so finančno neuspešne, kot v 
organizacijah, ki so finančno uspešne.  

Izdelali smo regresijska modela »Zadovoljstvo udeležencev« in »Dimenzije – zadovoljstvo 
udeležencev«, na osnovi katerih smo ugotovili dejavnike in pomembnost dimenzij 
marketinške kulture, ki vplivajo na zadovoljstvo udeležencev in s tem na konkurenčni položaj 
organizacije in njeno uspešnost. Vodstvo organizacije, ki spodbuja kreativne pristope pri delu, 
je najpomembnejši dejavnik ustvarjanja zadovoljstva udeležencev. Ta dejavnik je eden tistih, 
ki spada v prodajno usmerjenost kot dimenzijo marketinške kulture. Največ dejavnikov, ki 
pojasnjujejo zadovoljstvo udeležencev, pa spada v dimenzijo kakovost storitev. Dimenzije 
marketinške kulture, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo udeležencev, so kakovost storitev, 
prodajna usmerjenost in organiziranost, pri čemer je dimenzija kakovost storitev najmočnejša 
in ima največji vpliv. To se tudi sklada s teoretičnimi viri, ki razlagajo, da kakovost 
neposredno vpliva na zadovoljstvo odjemalcev. 

4.2 Prispevek k znanosti 

Zavedanje o pomenu marketinške kulture za uspešno poslovanje organizacij med številnimi 
avtorji, ki marketinško kulturo obravnavajo v teoriji, ter strokovno javnostjo v svetu in 
Sloveniji raste. Raziskave, ki bi celovito obravnavala marketinško kulturo med organizacijami 
v trgovski dejavnosti v Sloveniji, še nismo zasledili. Opravljena raziskava je zato prispevek k 
znanosti, ki pojasnjuje marketinško kulturo v pomembnem delu slovenskega gospodarstva, 
hkrati pa potrdi teoretična spoznanja o dimenzijah in razvoju marketinške kulture. Odkriva in 
pojasnjuje tudi nekaj specifičnih dejavnikov, ki kot sestavni deli marketinške kulture lahko 
bistveno pripomorejo k zagotavljanju obstojne konkurenčne prednosti in uspešnosti 
organizacij v trgovski dejavnosti. Management trgovskih organizacij in vsi pomembni 
udeleženci v trgovski dejavnosti lahko na podlagi empiričnih izsledkov naše raziskave 
pridobijo vrsto uporabnih in koristnih predlogov za svoje delo in uspešno poslovanje svojih 
organizacij. 

V slovenskem prostoru so bile do zdaj na temo marketinške kulture opravljene tri raziskave, 
vse v okviru Fakultete za management Koper. Raziskavi o marketinški kulturi na področju 
šolstva in živilsko-predelovalne industrije sta pokazali dokaj visoko stopnjo razvitosti 
marketinške kulture, raziskava, opravljena v zavarovalniški dejavnosti, pa je ugotovila, da je 
marketinška kultura srednje razvita (Moretti 2011, 76–77). Tudi z našo raziskavo smo 
ugotovili srednjo stopnjo razvitosti. V povprečju je v trgovski dejavnosti najslabše razvita 
dimenzija marketinške kulture inovativnost, najboljša pa kakovost storitev. Naša raziskava je 
prva ugotovila dejavnike, po katerih se finančno uspešne organizacije razlikujejo od finančno 
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neuspešnih organizacij v trgovski dejavnosti, ter dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo 
udeležencev v trgovski dejavnosti. 

4.3 Priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje 

Organizacije v trgovski dejavnosti, predvsem pa management teh organizacij, bi se morale 
zavedati pomena, ki ga ima marketinška kultura za uspešnost organizacij. Glede na dejstvo, 
da je marketinška kultura v trgovski dejavnosti srednje razvita, predstavlja dvig njene ravni 
pravi izziv in priložnost za izboljšanje konkurenčnega položaja in uspešnosti njihovih 
organizacij. Največji vpliv na stopnjo marketinške kulture in na poslovanje organizacije ima 
management organizacije. Pri tem je pomembno zvišanje ravni vseh dimenzij marketinške 
kulture, na osnovi naše raziskave pa lahko še posebej poudarimo pomen skrbi za: 
- zagotavljanje pogojev za kakovostno opravljanje dela in jasno opredelitev kakovostno 

opravljenega dela, 
- redno ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih in drugih udeležencev v menjalnem razmerju, 
- občutke in počutje zaposlenih na delovnem mestu, 
- redno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, 
- organiziranost dela in sodelovanje pri načrtovanju dela zaposlenih, 
- informiranost zaposlenih o finančnem poslovanju organizacije, 
- pravočasno uvajanje novosti v svoje poslovne procese in smotrno upoštevanje pobud 

zaposlenih za novosti. 

Marketinško kulturo je treba razvijati enakomerno v vseh enotah in strukturnih členih 
organizacije, če želi management organizacije dejansko dvigniti raven marketinške kulture v 
celotni organizaciji. Poleg nenehnega strokovnega izobraževanja in motiviranja sodelavcev za 
kakovostno opravljanje dela je smotrno zaposlene spodbujati k dodatnemu formalnemu 
izobraževanju, saj višje izobraženo osebje bolje razume in usvoji pomen marketinške kulture 
za uspešnost organizacije ter jo lahko tudi bolje izvaja. 

Organizacije v trgovski dejavnosti, ki so finančno uspešne, se od finančno neuspešnih 
razlikujejo po tem, da so intenzivneje usmerjene navzven, zato organizacijam predlagamo, da 
se, ob skrbi za splošen in nenehen razvoj marketinške kulture, še posebej posvetijo naslednjim 
dejavnikom: 
- prizadevanje za izpolnjevanje pričakovanj odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 

udeležencev, 
- vodenje odkritega dialoga v organizaciji, 
- redno spremljanje aktivnosti konkurenčnih organizacij in prizadevanje za boljše 

zadovoljevanje potreb odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev, 
- uvajanje novih proizvodov med prvimi, 
- zavedanje, da se vedenje zaposlenih odraža v zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in 

drugih vplivnih udeležencev, 
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- redno merjenje zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev, 
- motiviranje zaposlenih z orodji in metodami internega komuniciranja,  
- vsak zaposleni se mora v organizaciji počutiti kot njegov pomemben del. 

Organizacije naj svoje napore usmerijo v doseganje zadovoljstva udeležencev. Pomemben 
dejavnik zadovoljstva udeležencev je kakovostna storitev in spodbujanje kreativnih pristopov 
pri delu, k čemur lahko najbolj prispeva management organizacij.  

Z raziskovanjem marketinške kulture v trgovski in drugih dejavnostih kaže vsekakor 
nadaljevati. V prihodnje bi lahko izbrali nekaj organizacij iste dejavnosti, ki bi lahko 
zagotovile večje število odgovorov, da bi lahko poleg primerjave med organizacijami, izvedli 
tudi ugotavljanje ravni marketinške kulture posamezne organizacije. Izbrane organizacije bi 
morale pripadati finančno uspešnim in finančno neuspešnim organizacijam, da bi lahko še 
nadalje poglobili spoznanja o razlikah med tema skupinama. Tako bi lahko tudi ugotovili, 
katera dimenzija marketinške kulture je za obravnavano dejavnost najpomembnejša.  

Merjenje ravni marketinške kulture v posameznih organizacijah bi kazalo spremljati skozi 
daljše obdobje, da bi ugotovili, kako se marketinška kultura razvija in katere vzvode lahko 
uporabimo za njen hitrejši in učinkovitejši razvoj. Nedvomno bi v raziskavo vključene 
organizacije imele od tega neposredno korist, saj bi redno spremljanje pojavnih oblik 
marketinške kulture imelo takojšen učinek na konkurenčni položaj organizacij.  

Ob ugotavljanju zadovoljstva, ki je povezano s poslovanjem posamezne organizacije, bi bilo 
zanimivo ugotoviti, kolikšno je dejansko zadovoljstvo odjemalcev organizacije in s čim so 
najbolj zadovoljni. Za ta namen bi kazalo združiti raziskavo o marketinški kulturi organizacije 
z raziskavo, ki bi se izvajala neposredno pri odjemalcih, ali pa pridobiti tovrstne podatke iz 
sekundarnega vira. Možno je tudi, da organizacije, ki bi bile vključene v raziskavo, že 
razpolagajo s temi podatki. Na ta način bi dodatno poglobili spoznanja o vplivu posamezne 
dimenzije marketinške kulture in njenih lastnosti na raven zadovoljstva. Takšna raziskava bi 
omogočila tudi vpogled v to, kako odjemalci dejansko občutijo marketinško kulturo 
obravnavane organizacije.  

Priložnost za raziskovanje vidimo tudi v nadaljnjem povečevanju konkurence v vseh 
dejavnostih našega gospodarstva in v interesu organizacij, da bi našle vzvode za lastno trajno 
zagotavljanje konkurenčnih prednosti.  
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MARKETINŠKA KULTURA  
 

Spol (ustrezno izberite):  
� Ž  � M  

Delovno mesto, ki ga zasedate (ustrezno izberite): 
� uprava  
� srednji management  

� operativni management  
� drugo 

Področje dela (ustrezno izberite): 
� marketing/prodaja  
� IT  
� finance  

� računovodstvo 
� kadrovska  
� nabava  

� drugo 

Čas zaposlitve v podjetju (ustrezno izberite): 
� do 5 let  � nad 5 do 15 let  � nad 15 let 

Delovne izkušnje v letih (ustrezno izberite): 
� do 5let  � nad 5 do 15 let  � nad 15 let 

Stopnja pridobljene izobrazbe (ustrezno izberite): 
� V. (srednješolska izobrazba)  
� VI. (višješolska izobrazba)  
� VII. (visokošolska izobrazba, univerzitetna izobrazba, specializacija, magisterij)  
� VIII. (doktorat znanosti) 
� drugo 

 

Vljudno vas prosimo, da vprašanja in trditve natančno preberete in odgovorite tako, da ocena odraža 
vaš pogled na podjetje kot celoto. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo označite na lestvici od 1 do 
7, pri čemer je 1 (nikakor ne velja za naše podjetje) in 7 (popolnoma velja za naše podjetje). Označite 
z N, če ocene ne morete podati!  

I. Kakovost 
1. V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je 

kakovostno opravljeno delo zaposlenih.  
1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za 
kakovostno delo. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih.  1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene 
potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Zaposleni verjamemo, da se naše vedènje odraža v 
podobi/imidžu podjetja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva 
podjetja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

7. Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih 
veščin zaposlenih.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

8. Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu.  1 2 3 4 5 6 7 N 
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II. Zadovoljstvo 
1. V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja 

zadovoljne odjemalce, dobavitelje in druge vplivne 
udeležence.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

4. V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih.  1 2 3 4 5 6 7 N 
5. Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene 

potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni verjamemo, da se naše vedènje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

7. Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

8. Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje 
sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi 
udeleženci.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

9. V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih 
podjetij in poskušamo bojle kot oni zadovoljiti potrebe 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

III. Medosebni odnosi 
1. Management upošteva občutke sodelavcev.  1 2 3 4 5 6 7 N 
2. V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben 

del.  
1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno 
izražamo svoje mnenje.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Management vodi politiko »odprtih vrat«.  1 2 3 4 5 6 7 N 
5. Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci.  1 2 3 4 5 6 7 N 
6. Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo.  1 2 3 4 5 6 7 N 
7. V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in 

drug vplivni udeleženec.  
1 2 3 4 5 6 7 N 

8. V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi 
vplivni udeleženci med seboj zaupamo. 

1 2 3 4 5 6 7 N 
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IV. Prodajna usmerjenost 
1. Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih 

ljudi.  
1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno 
spopolnjevanje sodelavcev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu.  1 2 3 4 5 6 7 N 
4. Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo 

nadpovprečne rezultate.  
1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove 
odjemalce.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je povprečje 
v panogi.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

V. Organiziranost 
1. Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani.  1 2 3 4 5 6 7 N 
2. Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo.  1 2 3 4 5 6 7 N 
3. Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete.  1 2 3 4 5 6 7 N 
4. Področja dela zaposlenih so dobro organizirana.  1 2 3 4 5 6 7 N 
5. Zaposleni dobro upravljamo s časom.  1 2 3 4 5 6 7 N 
6. Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim 

poslovnim načrtom.  
1 2 3 4 5 6 7 N 

VI. Interna komunikacija 
1. Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so 

seznanjeni vsi zaposleni.  
1 2 3 4 5 6 7 N 

2. Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od 
sodelavcev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

3. Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje 
podjetja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

4. Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o 
finančnem poslovanju podjetja. 

1 2 3 4 5 6 7 N 

5. Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri 
oblikovanju internih standardov delovanja.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

6. Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za 
usposabljanje sodelavcev.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

7. Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in 
metodami interne komunikacije.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

8. Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med 
zaposlenimi.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

9. Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti 
sodelavcev podjetju.  

1 2 3 4 5 6 7 N 

10. V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo.  1 2 3 4 5 6 7 N 
11. V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah 

pogovorimo v odkritem dialogu.  
1 2 3 4 5 6 7 N 
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VII. Inovativnost 
1. V podjetju smo dovzetni za spremembe.  1 2 3 4 5 6 7 N 
2. Zaposleni dajemo pobude za spremembe.  1 2 3 4 5 6 7 N 
3. Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije.  1 2 3 4 5 6 7 N 
4. Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese.  1 2 3 4 5 6 7 N 
5. Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode.  1 2 3 4 5 6 7 N 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 
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POLSTRUKTURIRANI INTERVJUJI 

Oseba A: 17. 11. 2009, 13:00–13:50 

1. Ali poznate izraz marketinška kultura? 

Izraz sam kot marketinška kultura ne, razen če se nanaša na organizacijsko kulturo. To pa ja. 
Marketinško kulturo si predstavljam kot širši pojem, na eni strani do zaposlenih, po drugi 
strani navzven do kupcev.  

2. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetjih? 

Če bi ga povezal s tem, kar sem ravnokar rekel, da je marketinška kultura kot organizacijska 
kultura, potem velik. Zato, ker vsako podjetje, ki misli na dolgi rok teči, bo potrebovalo 
oziroma mora ta del dodatno izpiliti in prostora za to v Sloveniji je ogromno. Tako navznoter 
do zaposlenih, kot navzven do kupcev. Mislim, da v Sloveniji se imamo še marsikaj za 
naučiti.  

Če bi vi opisali s svojimi besedami, kaj je marketinška kultura?  

Po vsej verjetnosti kako vodiš odnos do kupcev, potem to razdelano do ključnih kupcev ali 
naključnih kupcev. Kako vodiš odnos do okolja, kakšen je tvoj nastop – brendiranje v 
prostoru, kako skrbiš za svoj izgled navzven. Navznoter, seveda pri teh kupcih in raznih 
obdelavah navzven, bi potem dodali še razne lojalnostne sheme itd. To bi po vsej verjetnosti 
priključili kot del marketinške kulture. O tej korporativni marketinški kulturi, ki jo vsako 
podjetje goji, ne vem, je po vsej verjetnosti tudi del tega. Na splošno, kako se oglašuješ, kaj 
prezentiraš, kako se pojavljaš. Torej navzven. Navznoter pa do zaposlenih, do sodelavcev, pa 
ne vem, kakšen je tvoj način vodenja v podjetju, kako je hierarhično oblikovano, kakšne 
strukture postavljaš. Kako skrbiš za zaposlene. Meriš klimo ali jo ne meriš, ali delaš ukrepe na 
podlagi tega, kakršnekoli, ali skrbiš za dodatne ugodnosti za zaposlene, ali imajo oni pristop 
do managerja, vodstva, kako poteka komunikacija ali lahko odkrito govorijo o tem na nekih 
uradnih, neuradnih sestankih. Mogoče bi pri kupcih še rekli ali meriš njihovo zadovoljstvo, 
kolikokrat letno to opravljaš, kako upravljaš z reklamacijami in tako naprej. 

3. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Zadovoljstvo … 

Mi inoviranje med kulturo štejemo v zadnjem obdobju. Prej smo ga načelno šteli vendar, da 
pa bi analizirali koliko idej na osebo, na enoto, na servis, na sektor se je resnično izvedlo. Te 
sledljivosti ni bilo. Niti nismo v sami kulturi imeli vgrajenega tega, da bi to vzpodbujali. 
Desetletja nazaj smo naredili tak projekt v smislu vzpodbujanja inovacij, ki pa se je končal, 
jaz pravim, pri izdelavi predalčkov za vsak hodnik. Tam notri je nekaj predlogov končalo. Ker 
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koncept ni bil do konca izdelan, kako te ljudi nagraditi, kako objavljati njihov prispevek v 
podjetju, da so nekaj dobrega naredili, pa na koncu koncev nagrajevat to, je to na koncu 
zamrlo. Lani smo to zgodbo obnovili in seveda postavili na drugačnih temeljih. Ta trenutek 
smo zasuti z idejami ljudi, ki pa resda ok, ko jih počistiš, vidiš, da je mogoče par procentov 
uporabnega. Ampak iz teh par procentov se bo dalo na eni strani marsikaj privarčevati, na 
drugi strani pa pospešiti pri prodaji. Še bolj pomembno pa seveda dati sozaposlenim veljavo, 
da pač tudi njihova ideja nekaj šteje in da tudi oni skrbijo za razvoj podjetja in da tudi zato 
postaja vedno boljše in boljše.  

Torej vi posvečate pozornost inoviranju? 

Da. To zelo dobro poteka. Nadgradnja tega je da teče projektno vodenje, ki je že uveljavljeno 
v podjetju. OK. Enkrat majčkeno bolj, drugič majčkeno več. Ljudje prihajajo novi, fluktuacije 
so. Vedno znova jih je treba učiti, kaj projektno vodenje sploh je, kako je med sektorsko 
sodelovanje napeljano, da pač avtoritete po sami moči ali po hierarhiji so nekaj, pri 
projektnem vodenju pa je zgodba potem drugačna. Jih izobražujemo v tem pogledu, da vedo 
kako lahko sodelujejo in kakšen je njihov doprinos klub temu, da so delegirani ali imenovani 
na svojem delovnem mestu čisto za nekaj drugega. S tem dobivajo širše poglede in potem v 
končni fazi tudi napredujejo ravno zaradi tega, ker sodelujejo pri projektih, širijo znanje, 
dobivajo novo motivacijo za to.  

Prej ste omenjali hierarhijo in medosebne odnose – sodijo tudi ti med vaše vrednote? (Vstopi 
sodelavka in prinese nek dokument) 

Pri nas imamo dejansko razdelane skoraj vse standarde kar jih je možno imeti. Mi imamo tako 
ISO 9001, priznanje za odličnost, ISO14001, imamo en kup tehničnih ISO-v, pridobljenih, 
ker jih rabimo za laboratorij. In seveda že znotraj teh sistemov, smo pred leti, bom rekel, ne 
samo zapisali, ampak končno tudi zapisali tisto, kar smo delali, kar smo delali tudi že prej in 
sedaj imamo to zapisano in delamo še naprej.  

Pri nas se dejansko uporablja politika odprtih vrat, če tako rečem, dostopa do direktorjev, 
možnosti neposrednega ali da pač ljudje pristopijo skozi običajna vrata, ali da napišejo mail 
ali da telefonirajo direktorju neposredno. Te bariere vmes zelo rušimo in hočemo sploščiti 
organizacijo čim bolj. Kar se pozna in ta demokratičnost v razmišljanju je, kljub temu, da pri 
nas veljajo zelo stroga pravila v smislu, ne vem, požarnega reda, poslovanja z denarjem, teh 
zadev, in je res ena najstrožjih pravil, ki jih moramo upoštevati vsi, od a do ž, ker drugače ne 
moremo delati z nevarnimi snovmi. Na eni strani smo zelo odgovorni do okolja in če nimaš 
reda, težko rečeš, da si odgovoren. Lahko to zapišeš, ampak nek red v smislu samih 
postopkov in tega velja. Tukaj se tega držimo, na drugi strani pa dopuščamo, da ljudje povejo 
kaj jih moti, kaj je treba izboljšati. Na ta način imamo tudi nekak organizirane, vsaj zdaj v 
maloprodaji, mi jim rečemo posvetovalni dnevi, kjer povabimo neposredno zaposlene iz 
prodajnih mest. Ampak to niso poslovodje. Z njimi imamo večkrat sestanke. Ampak od neke 
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strukture dobiš določene informacije. In je tudi nemogoče pričakovati, da bi se oni spuščali na 
raven prodajalca in njihovega problema mogoče niti ne zaznajo kot poslovodje, tako kot bi ga 
morali. In zato smo organizirali tudi nivoje nižji in se pojavimo brez poslovodij in oni niso 
vabljeni ampak so vabljeni prodajalci in seveda managerji, ki se ukvarjamo s poslom. 
Povabimo seveda tudi druge kolege, ki imajo specifična znanja npr. tehnika, varnost itd., da 
neposredno skomuniciramo s prodajalci torej, kako vidimo mi zadeve, zakaj so nekatere 
zadeve takšne in v nasprotni smeri so skupine tako majhne, da je dopuščena komunikacija. 20 
do 30 ljudi. To traja celi dan skoraj, da lahko dobimo feedback nazaj, kje vidijo oni težave, v 
prvi bolni liniji, če tako rečem, ki so neposredno s kupci, kaj oni vidijo, da je možno 
izboljšati, kje imajo oni strahove in tako naprej.  

In osnovni namen teh vaših sestankov pa je? 

Osnovni namen je, da je komunikacija bolj neposredna, da torej mi lahko neposredno 
sporočimo njim in da razširjamo to kar misli podjetje, smer v katero jadra podjetje če tako 
rečem, da se prenese do najnižjega nivoja. Istočasno pa nas zanima, od tistega osnovnega 
nivoja mišljenje, da ga znamo vkorporirat v naslednje naše strategije, v končni fazi, če je 
seveda to potrebno, kje lahko spremenimo ali pa kje popravimo našo smer za malo, da lahko 
izboljšamo stanje.  

Da izboljšate stanje – v komunikaciji ...? 

Poslovno. Ta komunikacijski del nas zanima v tem smislu, da seveda mi čez raznorazne vire 
ljudem sporočamo naše želje, naše usmeritve, v končni fazi tudi zahteve. Pri nas to teče preko 
internih glasil, teče preko vsakih naših zaposlenih, v Sloveniji skoraj 2000 ima vsak dan 
dostop do računalnika, kjer imamo intranetno stran, kjer lahko berejo online obvestila, kaj je 
novega v podjetju, kaj se dogaja, novi razpisi itd.. Torej časopis. Običajni sestanki, ki tečejo 
po neki hirarhični ravni in potem te sestanke, ki so neposredni z ljudmi. Plus druženja, 
srečanja, športne prireditve, športni dnevi, zabave itd, ki je namenjeno drugemu delu, da se 
tudi med sabo malo bolje spoznamo v drugih okoliščinah ne samo poslovno.  

Ali se vam zdi, da se zaradi takšnega načina dela dviga kakovost? 

Zagotovo. Ljudje so drugače motivirani, če vedo kam barka gre. Vsi od naših zaposlenih, z 
mano na čelu, prideš v službo in delaš. Drugo je, če tebi nekdo odpira obzorja majčkeno širše, 
in ti kaže smer zakaj to počnemo. Zakaj počnemo kontrole. Kaj delamo na varnosti. Zakaj 
prodajamo nek artikel, ki se nekomu zdi čist halo, sedaj se bomo pa mi ukvarjali s pošto. Ali 
smo sedaj mi poštarji ali prodajalci? In če gre po običajnih ravneh komunikacije, velikokrat 
zadene ob neko steno vmes in ljudje ne dojamejo pravilnega pomena zakaj to počnemo. V 
končni fazi: kaj si želimo. Mi probamo vse večkrat in večkrat ljudem razložiti, tisti osnovni 
bazi, kje smo, kam gremo in kaj se dogaja okoli nas. Ker, dokler si zaprt v enem objektu, pa 
če te stvar zanima okrog, lahko pa tudi da te ne, hodiš v službo. S tem probamo prebijat to, da 
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razumejo, da mogoče pojutrišnjem ne bomo več samo trgovci z osnovno ponudbo, ampak 
smo že vse kaj drugega, kar smo v zadnjih letih tudi vpeljali v naših prodajalnah. Bilo je 
ogromno naporov, sploh z ljudmi, ki so starejši. Ker pač je jasno da nekdo, ki je prodajal 30 
let samo tehnično blago, mu danes ni jasno, zakaj prodajamo kruh, zakaj tržimo loto.  

In zakaj to počnete? 

Konkurenca bo vse močnejša. Dejstvo je, da mi z našo široko mrežo trgovin, smo skoraj v 
vsaki vasi. In če smo v vsaki vasi in če ljudje iščejo neko storitev in če z našim 
informacijskim sistemom, ki je eden boljših v državi, si lahko privoščimo online obvestiti vse 
naše prodajalce, v končni fazi lahko online obveščamo tudi kupce vsak trenutek, kaj jim 
priporočamo. Torej ni ovir, da jih ne bi mogli preskočiti v kakršnekoli novi storitvi, kjer bi 
dali dodano vrednost kupcemu. In če dodamo dodano vrednost kupcu, bomo tudi mi imeli 
nekaj dodanega. Tako, da s tega stališča gremo naprej. Je pa seveda to obremenjujoče za ljudi, 
ki niso bili navajeni, sploh ti starejši, ki so bili navajeni prodajati en segment nečesa in včasih 
težko razumejo, da pač gre čas naprej. Kupec je na cesti, pelje se mimo nas. Treba mu je samo 
povedati, da naj zavije. In ne samo takrat, ko mu zmanjka goriva, ampak tudi čim večkrat tudi 
vmes.  

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite prosim situacijo, v 
kateri se marketinška kultura izkazuje? 

Kaže se v odprtosti odnosov med zaposlenimi. Navzven pa... mi probamo skozi različna 
anketiranja in zajem podatkov ugotavljati, kako nas vidijo kupci. To delamo velikokrat in si 
sledimo. Merjenje zadovoljstva kupcev delamo od leta 1998. Vsako leto. Anketiramo 2700 
ljudi, kar je glede na druge meritve ogromno. Poleg zadovoljstva merimo istočasno tudi 
njihova pričakovanja po vseh segmentih, ki jih merimo, da vidimo ali to sploh pričakujejo od 
nas ali ne pričakujejo. Včasih smo tudi mi presenečeni nad tem, da jih kakšna stvar ni 
pomembna. To delamo za same prodajalne. Delamo primerjavo s konkurenco. To delamo po 
posameznih produktih, po uporabnikih naših kartic. V glavnem teh po produktih je ogromno. 
Vse s ciljem, da najdemo in izboljšamo, kar se da izboljšati, da bodo kupci čim bolj 
zadovoljni in, da bomo čim bolj konkurenčni.  

Znotraj tega malo bolj skrito spremljamo reklamacije. Mi dnevno postrežemo 150000 kupcem 
v samih prodajalnah. In seveda pri 150000 kupcih se lahko najde tudi nekdo, ki je 
nezadovoljen. In nas seveda izjemno zanima že kar nekaj let, v katerem segmentu so 
nezadovoljni, kaj je to, ali je to odnos do kupca ali je to tehnične naprave, ali je to kaj 
drugega. Ali je to samo produkt. Potem to zanaliziramo. Potem po sistemu ukrepov 
popravljamo zgodbo, da smo tudi v tem delu čim boljši. Sodelujemo tudi v vseh teh analizah, 
ki jih delajo raznorazni. Na notranji strani pa spremljamo, torej je ena bolj pomembnih stvari, 
organizacijska klima, kjer merimo zadovoljstvo zaposlenih. V projektu SIOK delamo 7 let. 
Tako imamo zelo dobre historične podatke za nazaj. Delamo to po vseh enotah, kakšno leto 
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dve tudi v tujini, v odvisnih podjetjih in seveda na podlagi podatkov, ki jih dobimo, imamo 
udeležbo 80 % ljudi na prostovoljni bazi. Iz tega potegnemo ven po posameznih segmentih, 
kje bi se podjetje lahko izboljšalo, kje ima še možnosti, kje je dovolj dobro. Pa seveda potem 
določene ukrepe, zadolžitve, ki se skozi individualni letni pogovor na managerski ravni 
pripravijo, so zapisane v smislu v katerem delu se je treba izboljšati v posameznih sektorjih, 
službah. To je tudi eden od ponderjev za nagrajevanje managerjev. In seveda tudi za 
kaznovanje.  

5. Ali bi odgovarjali na e-anketo? 

Če bi bila kratka, ja. Do tri strani. 

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo? 

Da. Vendar ne dokončal. 
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Oseba B: 19. 11. 2009, 14:00–14:45 

1. Ali poznate izraz marketinška kultura? 

Marketinško kulturo tako kot samostojno ne. Bolj poznam usmerjenost podjetja, ali so bolj, 
prodajna, marketinška, potrošniku usmerjena podjetja kot taka z vidika kako deluje podjetje. 
Kulturo pa bi povezoval z organizacijsko kulturo. Če pa je to organizacijska kultura v 
marketingu, potem naj bo marketinška kultura. Ali je to korporativna kultura, glede na 
njegovo usmerjenost in način delovanja.  

Z vidika vrednot podjetja definitivno prva je osredotočenost na potrošnika navzven. To je ena 
izmed ključnih zadev. Potem so interni medosebni odnosi, inovativnost, kot taka, kot ena 
izmed vodil razvoja podjetja. To so neke ključne usmeritve. Razvoj. Usmerjenost na 
potrošnika, zadovoljevanje potreb, zadovoljstvo potrošnika, zvestoba in te stvari.  

2. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Eno je zadovoljstvo, zvestoba potrošnika. Drugo je medosebni interni odnosi. Tretji je 
transparentnost komunikacije, interno in eksterno, sistematičnost pristopa, celovitost, 
sistematičnost odnosa do potrošnika, kar pomeni zavedanja nekih ciljnih skupin, ciljnih 
segmentov in obravnava skozi ciljne segmente in potem iz tega vse naprej. 

Interna komunikacija – kaj bi tu bila vrednota, kako bi jo opisali? Formalna in neformalna 
komunikacija. 

Formalna komunikacija so redni kolegiji, princip delovanja od nivoja uprave navzdol pa do 
nivoja sektorjev in potem medfunkcijska komunikacija, ki je izredno pomembna zaradi 
usklajevanja. 

Neformalne oblike komunikacije so pa športna srečanja, pač različne oblike druženja, po 
drugi strani pa neformalni del brainstormingov in mal drugačnih razvojnih kolegijev, razvoja 
idej, in tako.  

Eksterna komunikacija?  

Naša komunikacija je večplastna. Ena je na nivoju skrbi za lokalne skupnosti. Ena je z vidika 
inovativnosti in razvoja. In potem z vidika sporočanja vrednosti posameznemu potrošniku. To 
so nekako trije temeljni cilji naših komunikacij navzven. Kakor si tudi želimo biti 
pozicionirani. To komuniciramo preko različnih orodij. Eno so PR, drugo so družbeno 
odgovorne aktivnosti, tretje so pospeševanje prodaje, direktni marketing, razvoj zvestobe, 
sistem zvestobe, potem znotraj mreže trgovin so tudi neki dogodki, take stvari. Sama mreže 
trgovin govori pač svojo zgodbo, kar lahko porabnik pričakuje od nas. Potem znotraj trgovine 
so tudi trgovske znamke, ki spet dajo neko novo dimenzijo. Izvor izdelkov, ki ti govori 
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povezanost z lokalnostjo in kolikšen delež je, ne vem, izdelkov trgovske znamke ali pa vseh 
izdelkov na polici, ki so nekega lokalnega izvora. Mi smo npr. tujec z največjim delom 
izdelkom lokalnega izvora na hrvaškem. Da o Sloveniji sploh ne govorimo. Tudi znotraj 
trgovske znamke imamo ogromno odstotkov izdelkov je prodanih, ki so lokalnega izvora. 
Lokalnost in vpletenost v neko lokalno skupnost se lahko izkazuje z, ne vem, vrečkami ali s 
sodelovanjem v letošnjem letu z rdečim križem, karitasom in dajanje nekih humanitarnih 
prispevkov, ali s pediatričnim oddelkom ali pa čist v našem portfolju, kar dobi porabnik, ko 
pride k nam.  

Kaj je osnovna vrednota za katero bi vi rekli ... 

Najboljša vrednost za denar. Mi nismo najcenejši in nočemo biti najcenejši. Mi hočemo dati 
in nakupno izkušnjo in vrednost skozi izdelke, ki jih pač nekdo kupi in te izdelke porabi v 
svojem življenjskem stilu. To pomeni, da ne želimo zadovoljiti en življenjski stil temveč cel 
splet življenjskih stilov in tam izhajamo skozi segmente. Kar pomeni, mi identificiramo 
segmente na trgu in zadovoljujemo z najboljšo vrednostjo v vsakem izmed posameznih 
segmentov. Po drugi strani pa je zaupanje.  

Čigavo zaupanje? 

Potrošnikov. Na teh dveh sestavinah gradimo svojo konkurenčnost. (Najboljša vrednost za 
denar in zaupanje potrošnikov.) 

3. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetjih? 

V kolikor imaš tako visoko zastavljene cilje v odnosu do nekega zunanjega odjemalca – 
potrošnika, potem moraš tako stvar tudi živeti. Dejansko odraža ali se ljudje, ki so tukaj 
poistovetijo s temi cilji in ali delujejo v tej smeri. Če ti ne verjameš v to, ne moreš eksterno 
biti prepričljiv. Če nekaj veš, da ni res, kako boš to prepričljivo zagovarjal? Zato pač procesi 
morajo biti sestavljeni na tem nivoju. In v tem primeru to ne pomeni zgolj za marketinški 
oddelek, temveč pomeni za firmo. To pa prihaja zdaj od zgoraj navzdol ali pa iz več strani. Iz 
marketinškega oddelka ven, od top uprave navzdol in potem skozi maloprodajo, skozi mrežo 
navzgor. Kot tisti odnos, storitev, da so ljudje zadovoljni – interakcija s potrošnikom. Tako 
da, to je vse prepleteno.  

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite prosim situacijo, v 
kateri se marketinška kultura izkazuje? 

Primer? Sedaj poskušamo razvijati nekaj stvari na področju trajnostnega razvoja. In 
investicije delajo pač neke projekte na nivoju modernih novih centrov z nizko energetsko 
porabo, s svetlobnimi tubami, kjer dejansko omogočajo, da pridemo z normalno svetlobo in 
manjšo porabo energije. Potem po drugi strani komerciala išče izdelke, ki so povezani z nizko 
porabo energije, pač nekimi električnimi napravami, ki ne uporabljajo...e-skuterje, kaj takega. 
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V marketingu razvijamo koncepte, oziroma to je eden izmed teh (pokaže na plakat), ko smo 
dajali zastonj vrečke za večkratno uporabo. Potem drug nivo na spletu kako se bomo 
pozicionirali z vidika zelenih projektov. V PR vodijo projekte, ki se pač ne vem, ozelenitev, 
oz. tisto, ko so delali s šolami, eko šole, pa take stvari. Potem v naši maloprodaji, v 
standardizaciji procesov, imajo poseben oddelek, kjer gre za predelavo eko izdelkov oz. eko 
embalaže in take stvari. To gre pol iz vseh koncev v isto smer, ki jo potem poskušaš na nek 
način združiti in pokažeš na nekem višjem nivoju. Mi smo skozi trženjske dneve povabili vse 
dobavitelje in jim pripravili predstavitev o tem, kako je pomembno varovati okolje in tako. To 
je ena izmed sporočil, ki jih poskušaš na vseh nivojih zapelat in ne zgolj na enem. Zato ker za 
tako podjetje, kot je pri nas, če bi na enem, to ni dovolj. Poleg tega imamo tako moč na trgu, 
da z dobrim pristopom lahko v nekem, razmeroma daljšem času, dve, tri leta, to kritično maso 
pridobiš tudi s somišljeniki, z dobavitelji in vsemi ostalimi.  

Druga stvar je vodenje razvoja trgovskih znamk, skozi identifikacijo segmentov in vrednosti 
skozi segmente. In potem morajo ljudje dejansko živeti s temi segmenti, na kakšen način ti 
razmišljajo, ne vem ljudje, ki so vsakodnevno aktivni, ljudje, ki so jim bolj blizu organski, 
eko izdelki, družine z otroci in take stvari. In potem, kaj so najbolj primerni načini 
komunikacije z njimi, potem vodenje klubov oz. vzpostavljanje klubov. Mi imamo posebne 
klube, ne vem »Zdravo življenje«, kjer je več kot 60.000 ljudi vključenih. Klubi za otroke, 
kjer so spet nekateri ljudje, ki imajo svoje interese v nekem življenjskem obdobju. Ta stvar se 
skuša, ne vem, skozi komercialo dobiti primerne izdelke za te ljudi, da zadovoljujejo pač tiste 
želje, ki jih rabijo v nekem načinu življenja.  

5. Ali bi odgovarjali na e - anketo? 

Brez problema. 

6. Ste že kdaj odgovorili na e - anketo? 

Sem že.  
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Oseba C: 14. 12. 2009, 14:00–14:40 

1. Ali poznate izraz marketinška kultura? 

Ja, sem že slišala.  

2. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Mislim, da gre v tem primeru za nek odnos, ali pa filozofijo, ali pa podjetniško kulturo 
podjetja, ki je lahko usmerjena seveda marketinško. Sestavine so potem povezane z načinom 
vodenja, z odnosi do partnerjev, poslovnih partnerjev, zaposlenih, kupcev, pravzaprav vseh 
ljudi, ki vstopajo v kontakt z podjetjem. Če verjamemo, da marketing temelji na odnosih 
menjave, potem bi mogla bit podjetniška kultura, v tem primeru marketinška kultura podjetja 
tudi temelječa na tem odnosu. Temeljiti bi morala na neki ekvivalentni menjavi vseh 
deležnikov. Tako si jo jaz interpretiram.  

Se vam zdi, da bi se s tem morali ukvarjati predvsem tisti, ki so v marketingu? 

Ne. Podjetje se ne more obnašati marketinško, če marketinga kot filozofije ali pa kulture, ne 
sprejmejo vsi ali pa večina od zaposlenih. Kar pomeni, da morajo to logiko ali razmišljanje 
razumeti pravzaprav vsak, ki vstopa v stik s strankami in v nabavi in komerciali in v prodaji 
in opravlja del marketinške kulture ali pa funkcije skozi to. 

Omenjate stik s strankami, tu prihaja do komunikacije. Zunanje. Kaj pa notranja 
komunikacija?  

Ja, nekajkrat sem rekla stranke in enkrat tudi deležniki. Ravno tako so tudi interna javnost, 
prva med enakimi. Če ljudje, ki so zaposleni v podjetju ne poznajo, ne razumejo poslanstva 
podjetja, razumevanja, cilje, v končni fazi tudi rezultatov našega dela, potem so verjetno v 
svojem delu oz. dolgoročno manj uspešni, pa tudi manj zadovoljni. Jaz razumem marketinško 
kulturo skozi to, da se na pravi način komunicira poslanstvo, vizija, cilji podjetja, rezultati 
podjetja, čez različne oblike. To so pač osebne ali neosebne. Predvsem je pa najbolj 
pomemben dnevni stik ali dnevni odnos, ki ga ima vodja, s svojimi sodelavci. Mislim, da vse 
neosebne oblike neke komunikacije znotraj podjetja, kot so razni bilteni, intranet, oglasne 
deske, karkoli pač obstaja, ne morejo nadomestiti osebnega kontakta, predvsem pa zgleda. 
Mislim, da se zelo veliko ljudje obnašamo in vedemo tudi v luči, kako to dela naš nadrejeni. 
Je prvi apostol kulture, kakršna pač je. 

Cilji oz. vodilo pri doseganju ciljev vaše marketinške kulture? 

Govorim osebno. Predvsem je razumevanje delovanja, ki mora potem rezultirati potem v neki 
večji pripadnosti zaposlenih v podjetje, kar se seveda povezuje z zadovoljstvom in na koncu 
tudi z dobrimi poslovnimi rezultati. Mi smo storitveno podjetje in vemo, da ne moremo 
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funkcionirati drugače kot tako, da ljudje razumejo, kaj delajo in to prenašajo naprej. In v 
končni fazi marketing, lahko en oddelek, ne vem majhnega števila ljudi, ki to v potankosti 
razume in ve, kaj počne, ampak, če se to ne prenaša naprej do vseh zaposlenih oz. ključnih 
zaposlenih, je marketing kot tak neuspešen.  

Uspešnost nekatera podjetja enačijo s konkurenčnostjo. Kako je s tem pri vas? 

Uspešnost je spet stvar, kako so postavljeni cilji. Če je edini cilj dobiček, potem ga seveda 
lahko enačiš s konkurenčnostjo. Če so pa cilji malo širši, seveda dobička nikoli ne 
izključujemo iz ciljev, ampak, da so cilji povezani z nekim zadovoljstvom zaposlenih, 
predanostjo, z nekimi odnosi v lokalnem okolju itn. Potem pa konkurenčnost ni enako vedno 
uspešnost. Lahko je neko podjetje zelo konkurenčno pa ni nujno, da je uspešno po drugih 
kriterijih. To je malo filozofska debata.  

Ali je pri vas konkurenčnost pomembna? 

Absolutno. Konkurenčnost je pri nas absolutno pomembna. 

Kako je z inovativnostjo pri vas? 

Mi imamo v arhitekturi naše blagovne znamke, poleg kakovosti in kredibilnosti tudi dve 
kategoriji želene osebnosti, da bi bili prepoznani kot dinamični in inovativni. Kot osebnostne 
lastnosti brenda. In probamo skozi ta interna izobraževanja, prenašanja nekih standardov 
vedenja, dela, razmišljanja, to vedno postavljati v ospredje. Nekje so rezultati videti hitreje, 
nekje pa je to tek na dolge proge.  

Dinamičnost – kaj razumete s tem pojmom?  

Biti sposoben hitrih sprememb, na nek način odzivnost na tržne razmere v širšem smislu.  

3. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetju? 

Glede na to, da smo storitveno podjetje, izredno. Pravzaprav se nam zdi, da so tisti časi, če bi 
se sedaj o marketingu pogovarjali, ko smo verjeli, da lahko z nekim neosebnim 
komuniciranjem preko oglaševanja, direktne pošte itd, naredimo več kot z osebnim, so že 
zdavnaj mimo. Mi se zavedamo, da rabimo obe obliki komuniciranja, ampak če ni te dobro 
razvite osebne note zaposlenih, kar jaz skozi poudarjam, da naši prodajalci stopajo v osebni 
stik z ljudmi oziroma s strankami. Potem je tudi vse ostalo dosti brezpredmetno. Mi smo 
začeli z našimi zaposlenimi v trgovskih centrih, postavili smo standarde obnašanja oziroma 
standarde vedenja, ki smo jih čez neke vodene, moderirane delavnice predstavili. Izhajali smo 
iz ciljev blagovne znamke, kdo smo, kaj smo, kaj želimo biti. Najprej smo stestirali z 
najboljših v posameznih trgovskih centrih in smo jih razdelili na dva sklopa – to, kako se 
morajo oni kot kolektiv vesti med sabo, kar je izredno pomembno, drugo pa kako se morajo 
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obnašati do strank. Postavili smo te standarde. Ustoličili. Zapisali. Ker nismo hoteli da je to 
»mrtvo slovo na papirju« smo naredili t.i. angažma, da smo te standarde predstavili čisto 
vsem zaposlenim v maloprodaji. Vsak prodajalec v trgovskem centru je za to moral vedeti in 
je imel osebno predstavitev svojega direktorja v marketinške ekipe, pa poslovodja seveda, kot 
svojega šefa. Zraven je dobil tudi eno brošurco, in mi se še danes trudimo inplementirati, ker 
vemo, da je najlažje na parih delavnicah nekaj napisati, izredno težko pa je to živeti. 
Vzpodbujati. To je del marketinške kulture. To imamo še vedno med prvimi prioritetnimi cilji 
izobraževanj. In tudi preverjamo to skozi skrite nakupe in take stvari, kako to dejansko ljudje 
to živijo in pa spoštujejo.  

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite prosim situacijo, v 
kateri se marketinška kultura izkazuje? 

Sem pravkar opisala. 

5. Ali bi odgovarjali na e-anketo?  

Lahko. 

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo?  

Večkrat. 
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Oseba D: 16. 12. 2009, 10:00–10:30 

	  

1. Ali poznate izraz marketinška kultura? 

Poznam, sem že slišal. Gre za politiko podjetja, filozofijo, ki je prisotna v celotnem podjetju. 
Lahko bi rekli, da gre za sistem vrednot, ki pokažejo v katero smer in na kakšen način bo 
organizacija prišla do ciljev. 

2. Kakšen pomen pripisujete razvoju marketinške kulture v podjetju? 

Velik, glede na to da gre za politiko podjetja. V našem primeru, ko govorimo o skupini 
(podjetij) je toliko bolj pomembno, da vsi delujejo skladno s to filozofijo. To ni vedno 
enostavno in tudi vsako delovno mesto nima enakih nalog. Ampak težiti moramo k temu, da 
vsi delujemo v isti smeri. Ne glede na to, na katerem nivoju se posameznik nahaja mora 
delovati v skladu s politiko podjetja. Pri nas imamo precej plitko organiziranost in težimo k 
temu, da bi jo še bolj približali vsakemu zaposlenemu, zato, da bi še bolj povečali pretok 
informacij in tako postali bolj učinkoviti. V takšni organiziranosti je pomembno, da tisti, ki so 
na najodgovornejših funkcijah z lastnim zgledom pokažejo kakšne so vrednote organizacije, 
da bi jim ostali lahko sledili. 

3. Kaj so po vašem mnenju sestavine marketinške kulture? 

Pomemben je celoten koncept na osnovi katerega deluje podjetje in zavedanje čemu smo, 
kakšno je naše poslanstvo. Prav gotovo je pri tem pomembno kakšna je komunikacija med 
zaposlenimi. Že prej sem rekel, da imamo pri nas plitko organizacijsko strukturo, ki omogoča 
dokaj hiter pretok informacij. Hkrati pa je pomembno kakšni so odnosi med zaposlenimi in 
vodstvom. Tudi zadovoljstvo zaposlenih, ki ga merimo skozi razne ankete, vpliva na 
doseganje zastavljenih politik in v končni fazi tudi na prodajne številke. Tako dosegamo oz. 
se trudimo biti bolj konkurenčni in uspešnejši na trgu. Pri tem mislim predvsem na naše 
hčerinska podjetja, med katerimi je eno že precej časa na trgu in ima primeren tržni delež, 
drugo pa smo šele ustanovili in upamo, da bo v razmeroma primernem času upravičila naša 
vlaganja. Naše podjetje je že dolgo prisotno na trgu. Zaposleni so ponosni, da so del tega 
podjetja, tima in lahko rečemo, da imamo izkušen kader. Naši zaposleni so večinoma pri nas 
zaposleni dalj časa in redko menjajo službo. To kaže na lojalnost in zadovoljstvo pri delu. 
Lojalnost tudi spada med naše vrednote. Očitno so tudi odnosi med zaposlenimi dovolj dobri 
in pozitivno vplivajo na klimo v skupini. Seveda niso vsi enako dobronamerni oz. se ne 
trudijo v isti smeri, zato se mi zdi pomembno vse te vrednote oglaševati med zaposlenimi. 
Poudarjati je treba kakšne so prednosti skupnega delovanja, sodelovanja in da lažje dosegamo 
cilje, če vsi delujemo v skladu z našo filozofijo, vrednotami. Če bomo upoštevali in prevzeli 
te vrednote za svoje, bomo tudi kakovostneje opravili svoje delo in bodo tudi naši odjemalci, 
se pravi kupci oz. najemniki (najemniki prostorov v poslovnem centru, ki jih podjetje oddaja 
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v najem) bolj zadovoljni. S tem bomo dosegli tudi boljši rezultat, naše cilje in krog bo 
sklenjen. 

Se vam zdi, da je inovativnost sestavni del marketinške kulture? 

Prav gotovo. Pri nas pravzaprav veliko vlagamo v inovativnost in inventnost. Spremljamo 
delovne procese, jih analiziramo in ugotavljamo na katerem področju se da kaj izboljšati. Zato 
smo tudi oblikovali delovne time, ki za različna področja poskušajo najti boljše poti. Ti timi 
delujejo na področju informatike, marketinga, delovnih procesov in podobno. Tudi hčerinsko 
podjetje je nastalo na podlagi takšnega tima. 

4. Kako se kaže marketinška kultura v vašem podjetju? Opišite prosim situacijo, v 
kateri se marketinška kultura izkazuje? 

Kot sem že rekel, je rezultat naše marketinške kulture tudi hčerinsko podjetje, v katerem 
pišemo na novo neko zgodbo. Nastalo je na podlagi timskega dela in še vedno potrebuje 
pomoč nas kot ustanovitelja. V njem vlagajo velike napore, da bi podjetje postalo uspešno, 
kar v trenutnih gospodarskih razmerah ni enostavno. Kljub temu, da smo vložili in še vedno 
vlagamo velika sredstva v ta projekt, pa nekateri delujejo kot, da si želijo, da projekt ne bi 
uspel. Pri tem mislim na ljudi, ki so zaposleni v skupini (izven hčerinskega podjetja). 
Govorijo, da ta projekt ne more uspeti, izrabijo vsako priložnost, da ponagajajo ali kako 
drugače zbijajo moralo. To ni dobro. Namesto, da bi združil moči in vsi skupaj prispevali k 
uspešnosti podjetja, se ukvarjajo z govoricami in sejanjem slabe volje. Zavedati bi se morali, 
da uspešnost vsakega posameznega podjetja v skupini vpliva na rezultat celotne skupine. Bolj 
bi morali razmišljati kako lahko pripomorejo k dobremu izidu. 

5. Ali bi odgovarjali na e-anketo?  

Ja, lahko. Če ne bo preveč časovno zahtevna. 

6. Ste že kdaj odgovorili na e-anketo?  

Sem tudi že. 
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OSNOVNE STATISTIČNE ANALIZE 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0,987 53 

 

Item-Total Statistics 
 Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo 
zaposlenih 

0,828 0,987 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno del 0,788 0,987 
V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih 0,655 0,987 
Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje in 
stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,749 0,987 

Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v podobi/imidžu podjetja 0,714 0,987 
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja 0,616 0,987 
Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih 0,741 0,987 
Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu 0,587 0,987 
V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, 
dobavitelje in druge vplivne udeležence 

0,805 0,987 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,790 0,987 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
zunanjih vplivnih udeležencev 

0,739 0,987 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih 0,685 0,987 
Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in 
stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,757 0,987 

Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,746 0,987 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev 

0,760 0,987 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z odjemalci, 
dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 

0,846 0,987 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in 
poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev 

0,662 0,987 

Management upošteva občutke sodelavcev 0,839 0,987 
V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del 0,779 0,987 
Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje 
mnenje 

0,738 0,987 

Management vodi politiko »odprtih vrat« 0,834 0,987 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci 0,779 0,987 
Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo 0,773 0,987 
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni 
udeleženec 

0,825 0,987 

V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni udeleženci 
med seboj zaupamo 

0,845 0,987 

Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi 0,818 0,987 
Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje sodelavcev 0,815 0,987 
Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu 0,890 0,987 
Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate 0,820 0,987 
Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalce 0,775 0,987 
Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je povprečje v panogi 0,533 0,987 
Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani 0,789 0,987 
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Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo 0,746 0,987 
Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete 0,749 0,987 
Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 0,780 0,987 
Zaposleni dobro upravljamo s časom 0,728 0,987 
Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim načrtom 0,831 0,987 
Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni 0,763 0,987 
 Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev 0,801 0,987 
Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja 0,834 0,987 
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju 
podjetja 

0,684 0,987 

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih 
standardov delovanja 

0,818 0,987 

Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev 0,852 0,987 
Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne 
komunikacije 

0,830 0,987 

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi 0,814 0,987 
Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju 0,890 0,987 
V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo 0,768 0,987 
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem 
dialogu 

0,795 0,987 

V podjetju smo dovzetni za spremembe 0,778 0,987 
Zaposleni dajemo pobude za spremembe 0,682 0,987 
Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije 0,695 0,987 
Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese 0,771 0,987 
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 0,699 0,987 
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ANALIZA VARIANCE 

4.1 Spol 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

V podjetju 
nadziramo 
kakovost dela 
zaposlenih 

Equal variances 
assumed 

0,618 0,433 2,002 120 0,048 0,652 0,326 0,007 1,297 

Equal variances 
not assumed 

  2,026 118,010 0,045 0,652 0,322 0,015 1,289 

 

4.2 Delovno mesto 

Test of Homogeneity of Variances 
Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,118 3 121 ,345 

 
ANOVA 

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 31,245 3 10,415 2,787 ,044 

Within Groups 452,163 121 3,737   
Total 483,408 124    
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4.3 Področje dela 

Preglednica: Razlike v odgovorih glede na področje dela 

Trditev (kategorija) Področje dela Aritmetična 
sredina 

V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne 
odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence 
(zadovoljstvo) 

Drugo 4,30 
Finance 6,50 
IT 4,20 
Kadrovska 2,00 
Marketing/prodaja 4,47 
Nabava 4,40 
Računovodstvo 3,57 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 
(zadovoljstvo)  

Drugo 4,49 
Finance 6,25 
IT 3,80 
Kadrovska 2,00 
Marketing/prodaja 5,08 
Nabava 4,67 
Računovodstvo 4,14 

Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, 
želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev (zadovoljstvo) 

Drugo 4,46 
Finance 5,25 
IT 3,40 
Kadrovska 2,67 
Marketing/prodaja 4,90 
Nabava 4,93 
Računovodstvo 3,29 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z 
odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 
(zadovoljstvo) 

Drugo 4,51 
Finance 6,75 
IT 4,75 
Kadrovska 2,67 
Marketing/prodaja 5,17 
Nabava 4,80 
Računovodstvo 2,86 

Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno 
izražamo svoje mnenje (medosebni odnosi) 

Drugo 3,68 
Finance 5,50 
IT 3,60 
Kadrovska 3,00 
Marketing/prodaja 4,63 
Nabava 4,40 
Računovodstvo 2,57 

Management vodi politiko »odprtih vrat« (medosebni odnosi) Drugo 3,53 
Finance 5,25 
IT 4,60 
Kadrovska 2,67 
Marketing/prodaja 4,54 
Nabava 4,60 
Računovodstvo 2,29 

Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci (medosebni 
odnosi) 

Drugo 3,92 
Finance 4,25 
IT 5,60 
Kadrovska 2,33 
Marketing/prodaja 4,43 
Nabava 4,67 
Računovodstvo 2,00 

Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 
(organiziranost) 

Drugo 4,00 
Finance 6,25 
IT 3,80 
Kadrovska 4,50 
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Marketing/prodaja 4,22 
Nabava 4,27 
Računovodstvo 3,00 

Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o 
finančnem poslovanju podjetja (interna komunikacija) 

Drugo 3,56 
Finance 6,25 
IT 4,25 
Kadrovska 2,33 
Marketing/prodaja 4,55 
Nabava 4,40 
Računovodstvo 2,57 

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri 
oblikovanju internih standardov delovanja (interna 
komunikacija) 

Drugo 3,79 
Finance 5,75 
IT 5,80 
Kadrovska 3,00 
Marketing/prodaja 4,52 
Nabava 4,80 
Računovodstvo 2,71 

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi 
(interna komunikacija) 

Drugo 4,24 
Finance 6,00 
IT 5,20 
Kadrovska 2,00 
Marketing/prodaja 4,32 
Nabava 4,36 
Računovodstvo 2,43 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti 
sodelavcev podjetju (interna komunikacija) 

Drugo 4,34 
Finance 6,00 
IT 5,00 
Kadrovska 2,33 
Marketing/prodaja 4,81 
Nabava 4,67 
Računovodstvo 2,57 

V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo 
v odkritem dialogu (interna komunikacija) 

Drugo 3,95 
Finance 6,25 
IT 5,20 
Kadrovska 2,33 
Marketing/prodaja 4,46 
Nabava 4,33 
Računovodstvo 2,57 

V podjetju smo dovzetni za spremembe (inovativnost) Drugo 4,22 
Finance 5,25 
IT 4,60 
Kadrovska 3,50 
Marketing/prodaja 5,09 
Nabava 4,67 
Računovodstvo 2,86 

Zaposleni dajemo pobude za spremembe (inovativnost) Drugo 4,58 
Finance 5,50 
IT 5,40 
Kadrovska 2,33 
Marketing/prodaja 4,87 
Nabava 4,40 
Računovodstvo 2,86 
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Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, 
dobavitelje in druge vplivne udeležence 

2,392 6 117 0,032 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

3,247 6 116 0,005 

Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

1,712 6 118 0,124 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z odjemalci, 
dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 

1,654 6 118 0,138 

Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje 
mnenje 

1,941 6 115 0,080 

Management vodi politiko »odprtih vrat« 2,100 6 115 0,058 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci 3,001 6 118 0,009 
Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 2,514 6 120 0,025 
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju 
podjetja 

1,744 6 118 0,117 

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih 
standardov delovanja 

1,365 6 116 0,235 

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi 1,986 6 117 0,073 
Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju 1,906 6 117 0,086 
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem 
dialogu 

1,732 6 120 0,119 

V podjetju smo dovzetni za spremembe 0,906 6 120 0,493 
Zaposleni dajemo pobude za spremembe 0,433 6 121 0,856 

 
ANOVA 

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi 
neizražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

Between Groups 39,338 6 6,556 2,308 0,038 
Within Groups 335,190 118 2,841   
Total 374,528 124    

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje 
sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi 
vplivnimi udeleženci 

Between Groups 65,633 6 10,939 3,660 0,002 
Within Groups 352,639 118 2,988   
Total 418,272 124    

Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja 
svobodno izražamo svoje mnenje 

Between Groups 49,698 6 8,283 2,522 0,025 
Within Groups 377,646 115 3,284   
Total 427,344 121    

Management vodi politiko »odprtih vrat« Between Groups 61,279 6 10,213 3,031 0,009 
Within Groups 387,541 115 3,370   
Total 448,820 121    

Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem 
informacije o finančnem poslovanju podjetja 

Between Groups 67,445 6 11,241 2,521 0,025 
Within Groups 526,203 118 4,459   
Total 593,648 124    

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da 
sodelujejo pri oblikovanju internih standardov 
delovanja 

Between Groups 56,788 6 9,465 2,610 0,021 
Within Groups 420,675 116 3,627   
Total 477,463 122    

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med 
zaposlenimi 

Between Groups 55,533 6 9,256 2,427 0,030 
Within Groups 446,144 117 3,813   
Total 501,677 123    

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka 
pripadnosti sodelavcev podjetju 

Between Groups 56,648 6 9,441 2,520 0,025 
Within Groups 438,344 117 3,747   
Total 494,992 123    

V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah 
pogovorimo v odkritem dialogu 

Between Groups 57,239 6 9,540 2,901 0,011 
Within Groups 394,588 120 3,288   
Total 451,827 126    
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V podjetju smo dovzetni za spremembe Between Groups 44,162 6 7,360 2,196 0,048 
Within Groups 402,153 120 3,351   
Total 446,315 126    

Zaposleni dajemo pobude za spremembe Between Groups 47,684 6 7,947 2,738 0,016 
Within Groups 351,191 121 2,902   
Total 398,875 127    

 
Robust Tests of Equality of Means 
 Statistic df1 df2 Sig. 

V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne 
odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence 

Welch 8,859 6 14,540 0,000 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

Welch 7,647 6 14,721 0,001 

Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci Welch 10,417 6 13,429 0,000 
Področja dela zaposlenih so dobro organizirana Welch 9,811 6 10,485 0,001 
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4.4 Čas zaposlitve 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
V podjetju smo dovzetni za spremembe 1,326 2 124 0,269 
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 0,871 2 116 0,421 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
V podjetju smo dovzetni za 
spremembe 

Between Groups 22,854 2 11,427 3,346 0,038 
Within Groups 423,461 124 3,415   
Total 446,315 126    

Podjetje med prvimi uvaja nove 
proizvode 

Between Groups 40,088 2 20,044 4,642 0,011 
Within Groups 500,837 116 4,318   
Total 540,924 118    
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4.5 Stopnja pridobljene izobrazbe 

Preglednica: Razlike v odgovorih glede na stopnjo pridobljene izobrazbe 

Trditev (kategorija) Stopnja pridobljene izobrazbe Aritmetičn
a sredina 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju 
pogojev za kakovostno delo (kakovost) 

V – srednješolska izobrazba 3,62 

VI – višješolska izobrazba 4,36 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,70 

V podjetju nadziramo kakovost dela 
zaposlenih (kakovost) 

V – srednješolska izobrazba 3,78 

VI – višješolska izobrazba 4,95 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,48 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje 
odraža v podobi/imidžu podjetja (kakovost) 

V – srednješolska izobrazba 4,85 

VI – višješolska izobrazba 5,77 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,75 

Vodstvo podjetja poudarja pomen 
komunikacijskih veščin zaposlenih 
(kakovost) 

V – srednješolska izobrazba 4,00 

VI – višješolska izobrazba 5,27 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,89 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju 
zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev (zadovoljstvo)  

V – srednješolska izobrazba 4,09 

VI – višješolska izobrazba 5,29 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,15 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih 
vplivnih udeležencev (zadovoljstvo) 

V – srednješolska izobrazba 3,21 

VI – višješolska izobrazba 4,50 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,38 

Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi 
neizražene potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev (zadovoljstvo) 

V – srednješolska izobrazba 3,96 

VI – višješolska izobrazba 5,14 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,91 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti 
pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev (zadovoljstvo) 

V – srednješolska izobrazba 3,81 

VI – višješolska izobrazba 4,64 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,71 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno 
komuniciranje sodelavcev z odjemalci, 
dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 
(zadovoljstvo) 

V – srednješolska izobrazba 3,93 

VI – višješolska izobrazba 5,14 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,33 

Management upošteva občutke sodelavcev 
(medosebni odnosi) 

V – srednješolska izobrazba 3,13 

VI – višješolska izobrazba 3,91 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,21 
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Management vodi politiko »odprtih vrat« 
(medosebni odnosi) 

V – srednješolska izobrazba 3,53 

VI – višješolska izobrazba 4,14 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,68 

Management tesno sodeluje z ostalimi 
sodelavci (medosebni odnosi) 

V – srednješolska izobrazba 3,58 

VI – višješolska izobrazba 4,43 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,57 

Vodstvo podjetja daje poudarek 
zaposlovanju pravih ljudi (prodajna 
usmerjenost) 

V – srednješolska izobrazba 3,80 

VI – višješolska izobrazba 4,32 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,79 

Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno 
izpopolnjevanje sodelavcev (prodajna 
usmerjenost) 

V – srednješolska izobrazba 3,49 

VI – višješolska izobrazba 4,14 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,76 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne 
pristope pri delu (prodajna usmerjenost) 

V – srednješolska izobrazba 3,57 

VI – višješolska izobrazba 4,62 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,80 

Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki 
dosegajo nadpovprečne rezultate (prodajna 
usmerjenost) 

V – srednješolska izobrazba 3,78 

VI – višješolska izobrazba 4,76 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,02 

Zaposleni si s svojim delom prizadevamo 
za nove odjemalce (prodajna usmerjenost) 

V – srednješolska izobrazba 4,64 

VI – višješolska izobrazba 5,77 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,41 

Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot 
je povprečje v panogi (prodajna 
usmerjenost) 

V – srednješolska izobrazba 2,26 

VI – višješolska izobrazba 3,33 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

3,12 

Področja dela zaposlenih so dobro 
organizirana (organiziranost) 

V – srednješolska izobrazba 3,62 

VI – višješolska izobrazba 4,32 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,55 

Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo 
z letnim poslovnim načrtom 
(organiziranost) 

V – srednješolska izobrazba 3,84 

VI – višješolska izobrazba 5,05 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,76 

 

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, 
da sodelujejo pri oblikovanju internih 
standardov delovanja (interna 
komunikacija) 

V – srednješolska izobrazba 3,71 
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VI – višješolska izobrazba 4,24 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,75 

Vodstvo podjetja si pri svojem delu 
prizadeva za usposabljanje sodelavcev 
(interna komunikacija) 

V – srednješolska izobrazba 3,64 

VI – višješolska izobrazba 4,23 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,87 

Vodstvo podjetja motivira sodelavce z 
orodji in metodami interne komunikacije 
(interna komunikacija) 

V – srednješolska izobrazba 3,49 

VI – višješolska izobrazba 4,10 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,56 

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga 
med zaposlenimi (interna komunikacija) 

V – srednješolska izobrazba 3,65 

VI – višješolska izobrazba 4,14 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,73 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka 
pripadnosti sodelavcev podjetju (interna 
komunikacija) 

V – srednješolska izobrazba 3,96 

VI – višješolska izobrazba 4,67 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,04 

V podjetju smo dovzetni za spremembe 
(inovativnost) 

V – srednješolska izobrazba 3,96 

VI – višješolska izobrazba 4,82 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,09 

Zaposleni dajemo pobude za spremembe 
(inovativnost) 

V – srednješolska izobrazba 3,77 

VI – višješolska izobrazba 5,05 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

5,05 

Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije 
(inovativnost) V – srednješolska izobrazba 

2,89 

 VI – višješolska izobrazba 4,19 

 VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,08 

Podjetje med prvimi uvaja novosti v 
poslovne procese (inovativnost) 

V – srednješolska izobrazba 2,87 

VI – višješolska izobrazba 3,86 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,13 

Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 
(inovativnost) 

V – srednješolska izobrazba 3,16 

VI – višješolska izobrazba 4,19 

VII – visokošolska, univerzitetna 
izobrazba, specializacija, magisterij 

4,58 
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ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Vodstvo podjetja je 
predano zagotavljanju 
pogojev za kakovostno del 

Between Groups 28,628 2 14,314 4,037 0,020 
Within Groups 414,838 117 3,546   
Total 443,467 119    

V podjetju nadziramo 
kakovost dela zaposlenih 

Between Groups 23,439 2 11,719 3,728 0,027 
Within Groups 367,761 117 3,143   
Total 391,200 119    

Vodstvo podjetja poudarja 
pomen komunikacijskih 
veščin zaposlenih 

Between Groups 31,584 2 15,792 4,718 0,011 
Within Groups 401,684 120 3,347   
Total 433,268 122    

Vodstvo podjetja je 
predano zagotavljanju 
zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih 
vplivnih udeležencev 

Between Groups 35,312 2 17,656 4,814 0,010 
Within Groups 432,738 118 3,667   
Total 468,050 120 

   

V podjetju redno merimo 
zadovoljstvo odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih 
zunanjih vplivnih 
udeležencev 

Between Groups 42,022 2 21,011 4,446 0,014 
Within Groups 557,680 118 4,726   
Total 599,702 120 

   

Zaposleni si prizadevamo 
prepoznati tudi neizražene 
potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev 
in drugih vplivnih 
udeležencev 

Between Groups 30,980 2 15,490 5,419 0,006 
Within Groups 343,036 120 2,859   
Total 374,016 122 

   

Zaposleni si prizadevamo 
izpolniti pričakovanja 
odjemalcev, dobaviteljev 
in drugih vplivnih 
udeležencev 

Between Groups 23,097 2 11,548 5,005 0,008 
Within Groups 283,832 123 2,308   
Total 306,929 125 

   

Management upošteva 
občutke sodelavcev 

Between Groups 28,765 2 14,382 5,103 0,007 
Within Groups 329,735 117 2,818   
Total 358,500 119    

Management vodi politiko 
»odprtih vrat« 

Between Groups 31,962 2 15,981 4,706 0,011 
Within Groups 397,338 117 3,396   
Total 429,300 119    

Vodstvo podjetja daje 
poudarek zaposlovanju 
pravih ljudi 

Between Groups 23,977 2 11,988 3,536 0,032 
Within Groups 396,690 117 3,391   
Total 420,667 119    

Vodstvo podjetja omogoča 
stalno strokovno 
izpopolnjevanje 
sodelavcev 

Between Groups 40,542 2 20,271 5,901 0,004 
Within Groups 412,206 120 3,435   
Total 452,748 122    

Vodstvo podjetja spodbuja 
kreativne pristope pri delu 

Between Groups 40,176 2 20,088 6,206 0,003 
Within Groups 385,201 119 3,237   
Total 425,377 121    

Vodstvo podjetja ceni 
zaposlene, ki dosegajo 
nadpovprečne rezultate 

Between Groups 39,631 2 19,815 5,405 0,006 
Within Groups 432,617 118 3,666   
Total 472,248 120    

Zaposleni imamo višje 
osebne dohodke kot je 
povprečje v panogi 

Between Groups 24,450 2 12,225 3,435 0,036 
Within Groups 412,844 116 3,559   
Total 437,294 118    

Področja dela zaposlenih 
so dobro organizirana 

Between Groups 23,082 2 11,541 3,892 0,023 
Within Groups 361,718 122 2,965   
Total 384,800 124    
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Zaposleni svoje cilje in 
naloge usklajujemo z 
letnim poslovnim načrtom 

Between Groups 29,133 2 14,566 4,407 0,014 
Within Groups 386,734 117 3,305   
Total 415,867 119    

Vodstvo podjetja spodbuja 
sodelavce, da sodelujejo 
pri oblikovanju internih 
standardov delovanja 

Between Groups 26,510 2 13,255 3,527 0,033 
Within Groups 443,490 118 3,758   
Total 470,000 120    

Vodstvo podjetja si pri 
svojem delu prizadeva za 
usposabljanje sodelavcev 

Between Groups 37,495 2 18,747 5,137 0,007 
Within Groups 434,284 119 3,649   
Total 471,779 121    

Vodstvo podjetja motivira 
sodelavce z orodji in 
metodami interne 
komunikacije 

Between Groups 28,592 2 14,296 3,695 0,028 
Within Groups 456,581 118 3,869   
Total 485,174 120    

Vodstvo podjetja spodbuja 
kulturo dialoga med 
zaposlenimi 

Between Groups 29,109 2 14,555 3,702 0,028 
Within Groups 467,915 119 3,932   
Total 497,025 121    

Vodstvo podjetja poudarja 
pomen občutka pripadnosti 
sodelavcev podjetju 

Between Groups 29,591 2 14,795 3,943 0,022 
Within Groups 446,507 119 3,752   
Total 476,098 121    

V podjetju smo dovzetni za 
spremembe 

Between Groups 33,827 2 16,913 5,241 0,007 
Within Groups 393,741 122 3,227   
Total 427,568 124    

Zaposleni dajemo pobude 
za spremembe 

Between Groups 48,719 2 24,360 8,754 0,000 
Within Groups 342,273 123 2,783   
Total 390,992 125    

Podjetje med prvimi uvaja 
nove tehnologije 

Between Groups 41,554 2 20,777 5,004 0,008 
Within Groups 473,369 114 4,152   
Total 514,923 116    

Podjetje med prvimi uvaja 
novosti v poslovne procese 

Between Groups 40,451 2 20,225 4,868 0,009 
Within Groups 477,829 115 4,155   
Total 518,280 117    

Podjetje med prvimi uvaja 
nove proizvode 

Between Groups 50,907 2 25,454 6,026 0,003 
Within Groups 490,017 116 4,224   
Total 540,924 118    

 
Robust Tests of Equality of Means 

 Statistica df1 df2 Sig. 
Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v 
podobi/imidžu podjetja 

Welch 3,617 2 61,313 0,033 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje 
sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi 
vplivnimi udeleženci 

Welch 7,715 2 57,424 0,001 

Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci Welch 3,469 2 54,950 0,038 
Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove 
odjemalce 

Welch 4,392 2 59,089 0,017 

a. Asymptotically F distributed. 
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MARKETINŠKA KULTURA JE VEČDIMENZIONALEN KONCEPT  
(FAKTORSKA ANALIZA) 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,909 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6041,810 

df 1326 
Sig. 0,000 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
1 31,920 61,384 61,384 31,637 60,840 60,840 18,206 
2 2,515 4,837 66,221 2,263 4,352 65,192 20,607 
3 1,815 3,491 69,712 1,556 2,993 68,185 15,657 
4 1,583 3,044 72,755 1,347 2,590 70,776 20,106 
5 1,310 2,520 75,275 0,971 1,868 72,644 18,744 
6 1,076 2,069 77,344 0,877 1,687 74,331 14,358 
7 0,911 1,752 79,096     
34 0,113 0,217 98,267     
52 0,009 0,017 100,000     
Extraction Method: Maximum Likelihood. 

 

Communalities 
 Initial Extraction 

V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposlenih 0,854 0,706 
Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno del 0,872 0,719 
V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih 0,830 0,644 
Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,837 0,726 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu podjetja 0,788 0,616 
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja 0,827 0,686 
Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih 0,846 0,630 
Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu 0,882 0,676 
V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, dobavitelje in 
druge vplivne udeležence 

0,871 0,736 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev 

0,874 0,692 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih 
vplivnih udeležencev 

0,811 0,637 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih 0,717 0,520 
Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,877 0,655 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev 
in drugih vplivnih udeležencev 

0,853 0,684 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
vplivnih udeležencev 

0,892 0,733 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in 
drugimi vplivnimi udeleženci 

0,877 0,712 
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V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo bolje kot oni 
zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,714 0,572 

Management upošteva občutke sodelavcev 0,911 0,819 
V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del 0,902 0,732 
Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje mnenje 0,845 0,699 
Management vodi politiko »odprtih vrat« 0,906 0,820 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci 0,877 0,780 
Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo 0,854 0,671 
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni udeleženec 0,860 0,727 
V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni udeleženci med seboj 
zaupamo 

0,856 0,679 

Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi 0,818 0,646 
Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje sodelavcev 0,863 0,626 
Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu 0,903 0,739 
Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate 0,804 0,601 
Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalce 0,878 0,755 
Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani 0,851 0,798 
Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo 0,875 0,773 
Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete 0,806 0,586 
Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 0,812 0,678 
Zaposleni dobro upravljamo s časom 0,825 0,773 
Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim načrtom 0,825 0,675 
Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni 0,828 0,652 
Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev 0,894 0,782 
Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja 0,898 0,799 
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju podjetja 0,803 0,563 
Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih standardov 
delovanja 

0,819 0,707 

Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev 0,896 0,719 
Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije 0,897 0,766 
Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi 0,890 0,848 
Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju 0,906 0,805 
V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo 0,873 0,626 
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu 0,876 0,740 
V podjetju smo dovzetni za spremembe 0,853 0,720 
Zaposleni dajemo pobude za spremembe 0,848 0,644 
Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije 0,877 0,805 
Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese 0,866 0,825 
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 0,870 0,806 
Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Pattern Matrixa 

 
Factor 

1 2 3 4 5 6 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci 0,705      
V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del 0,627      
Management upošteva občutke sodelavcev 0,607      
Management vodi politiko »odprtih vrat« 0,604      
Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno del 0,517      
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni 
udeleženec 

0,446      

Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi 0,423      
Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje 
mnenje 

0,422   -0,391   

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev 
podjetju 

0,371      

Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje 
sodelavcev 

      

V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni 
udeleženci med seboj zaupamo 

      

Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih       
Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo       
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja  0,912     
Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu  0,877     
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

 0,818     

Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje 
in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

 0,719     

Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalce  0,687     
Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

 0,683     

Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in 
stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

 0,564     

Zaposleni verjamemo, da se naše ved?nje odraža v podobi/imidžu 
podjetja 

 0,521     

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

 0,494     

V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih  0,448    0,382 
Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z 
odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 

      

Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije   0,803    
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode   0,793    
Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese   0,710    
V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in 
poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev 
in drugih vplivnih udeležencev 

0,373  0,396    

V podjetju smo dovzetni za spremembe   0,387 -0,382   
Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate       
V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih       
Zaposleni dobro upravljamo s časom    -0,825   
Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete    -0,647   
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v 
odkritem dialogu 

   -0,630   

Področja dela zaposlenih so dobro organizirana    -0,620   
Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim 
načrtom 

   -0,549   

Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo    -0,546   
Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani    -0,528   
Zaposleni dajemo pobude za spremembe    -0,473   



Priloga 5 

 

V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo    -0,387   
Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu       
Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi     -0,719  
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem 
poslovanju podjetja 

    -0,584  

Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje 
sodelavcev 

    -0,581  

Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne 
komunikacije 

    -0,555  

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju 
internih standardov delovanja 

    -0,546  

Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi 
zaposleni 

    -0,474 0,388 

Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja      0,516 
V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne 
odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence 

     0,509 

Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev      0,509 
V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno 
delo zaposlenih 

     0,373 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih zunanjih vplivnih udeležencev 

      

Extraction Method: Maximum Likelihood. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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OBSTAJA STATISTIČNO ZNAČILNA POVEZANOST MED MARKETINŠKO 
KULTURO IN FINANČNO USPEŠNOSTJO TRGOVSKIH ORGANIZACIJ 

(DISKRIMINANTNA ANALIZA) 

 

Test Results 
Box's M 57,037 

F Approx. 1,415 
df1 36 
df2 15228,966 
Sig. 0,051 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

 

Eigenvalues 
Function Eigenvalue  % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 1,067a 100,0 100,0 0,718 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 0,484 62,446 8 0,000 

 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 
Function 

1 
V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih 
udeležencev 

0,542 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
vplivnih udeležencev 

-0,600 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev 

0,987 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo bolje kot oni 
zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,468 

V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del -1,279 
Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije -0,869 
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu 0,821 
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 0,668 

 

Functions at Group Centroids 

poz/neg finančni kazalniki 
Function 

1 
Pozitivni finančni kazalniki 0,764 
negativni finančni kazalniki -1,366 
Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 
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Classification Function Coefficients 

 

Organizacije s poz./neg. finančnimi 
kazalniki 

pozitivni finančni 
kazalniki 

negativni finančni 
kazalniki 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih zunanjih vplivnih udeležencev 

0,208 -0,341 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,485 1,250 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

1,516 0,115 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in 
poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev 

1,155 0,597 

V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del -1,434 0,042 
Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne 
komunikacije 

-0,918 -0,037 

V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v 
odkritem dialogu 

1,399 0,409 

Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 0,699 -0,010 
(Constant) -8,862 -5,556 
Fisher's linear discriminant functions 

 

Structure Matrix 

 
Function 

1 
Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologijea 0,394 
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 0,377 
Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalcea 0,338 
V podjetju smo dovzetni za spremembea 0,328 
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev 

0,328 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo bolje kot oni 
zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,312 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih 
udeležencev 

0,311 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z odjemalci, dobavitelji in drugimi 
vplivnimi udeležencia 

0,308 

Zaposleni si pri delu postavljamo prioritetea 0,306 
Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procesea 0,303 
V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni udeleženci med seboj zaupamoa 0,300 
Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeleženceva 

0,299 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno dela 0,297 
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu 0,286 
Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje deloa 0,285 
V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, dobavitelje in druge vplivne 
udeležencea 

0,258 

Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetjaa 0,258 
Zaposleni dajemo pobude za spremembea 0,255 
Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeleženceva 

0,249 

Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim načrtoma 0,248 
Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirania 0,245 
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Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeleženceva 

0,244 

Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje sodelavceva 0,241 
V podjetju nadziramo kakovost dela zaposleniha 0,236 
V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo zaposleniha 0,236 
Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delua 0,221 
Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delua 0,217 
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetjaa 0,217 
V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamoa 0,211 
V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposleniha 0,211 
Področja dela zaposlenih so dobro organiziranaa 0,202 
Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposleniha 0,200 
Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposlenia ,199 
Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
vplivnih udeležencev 

,195 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu podjetjaa ,195 
Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavceva ,192 
Zaposleni dobro upravljamo s časoma ,192 
Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetjua ,191 
Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudia ,190 
Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je povprečje v panogia ,184 
Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih standardov delovanjaa ,182 
Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavceva ,174 
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni udeleženeca ,154 
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju podjetjaa ,150 
Management vodi politiko »odprtih vrat«a ,144 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavcia ,144 
Management upošteva občutke sodelavceva ,129 
Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultatea ,128 
Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijoa ,109 
Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije ,099 
V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del -,061 
Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje mnenjea ,055 
Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimia ,026 
Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant 
functions  
 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 
a. This variable not used in the analysis. 

 

Classification Resultsb 
  

poz/neg finančni kazalniki 

Predicted Group Membership 

Total 
  pozitivni finančni 

kazalniki 
negativni finančni 

kazalniki 
Original Count Pozitivni finančni kazalniki 61 10 71 

Negativni finančni kazalniki 11 28 39 
 % Pozitivni finančni kazalniki 85,9 14,1 100,0 

Negativni finančni kazalniki 28,2 71,8 100,0 
b. 80,9 % of original grouped cases correctly classified. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 
Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,586a 1 0,058   
Continuity Correctionb 2,796 1 0,095   
Likelihood Ratio 3,683 1 0,055   
Fisher's Exact Test    0,077 0,046 
Linear-by-Linear Association 3,547 1 0,060   
N of Valid Cases 92     
a. 0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,27. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Ward Method * poz/neg kazalci Crosstabulation 

 
poz/neg kazalci 

Total pozitivni kazalci negativni kazalci 
Ward Method  Negativna 

predstava MK 
Count 31 24 55 
 % within Ward Method  56,4 % 43,6 % 100,0 % 
 % within poz/neg kazalci 52,5 % 72,7 % 59,8 % 

Pozitivna 
predstava MK 
 

Count 28 9 37 
 % within Ward Method  75,7 % 24,3 % 100,0 % 
 % within poz/neg kazalci 47,5 % 27,3 % 40,2 % 

Total Count 59 33 92 
 % within Ward Method  64,1 % 35,9 % 100,0 % 
 % within poz/neg kazalci 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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REGRESIJSKI MODEL »ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV« 

KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,916 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 700,829 

df 36 
Sig. 0,000 

a. Based on correlations 

 
Communalities 

 
Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne 
odjemalce, dobavitelje in druge vplivne udeležence 

3,594 2,502 1,000 0,696 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

3,854 2,501 1,000 0,649 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih zunanjih vplivnih udeležencev 

4,799 3,192 1,000 0,665 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih 4,341 2,253 1,000 0,519 
Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, 
želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev 

2,949 1,961 1,000 0,665 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v 
zadovoljstvu odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev 

2,946 1,885 1,000 0,640 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

2,508 1,466 1,000 0,585 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z 
odjemalci, dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 

3,293 2,345 1,000 0,712 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij 
in poskušamo bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

3,538 1,902 1,000 0,538 

 
Total Variance Explained 

 

Component 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 
 

Total 
 % of 

Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 
Raw 1 20,008 62,873 62,873 20,008 62,873 62,873 

2 3,156 9,918 72,792    
3 1,972 6,197 78,988    
4 1,793 5,633 84,621    
5 1,477 4,642 89,263    
6 1,158 3,640 92,903    
7 0,879 2,762 95,665    
8 0,759 2,386 98,051    
9 0,620 1,949 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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Component Matrixa 

 
Raw Rescaled 

Component Component 
1 1 

Vodstvo podjetja spodbuja ciljno komuniciranje sodelavcev z odjemalci, 
dobavitelji in drugimi vplivnimi udeleženci 

1,531 0,844 

V podjetju je natančno opredeljeno, kaj ustvarja zadovoljne odjemalce, 
dobavitelje in druge vplivne udeležence 

1,582 0,834 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo odjemalcev, dobaviteljev in drugih 
zunanjih vplivnih udeležencev 

1,787 0,816 

Zaposleni si prizadevamo prepoznati tudi neizražene potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

1,400 0,815 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju zadovoljstva odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

1,581 0,806 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v zadovoljstvu odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

1,373 0,800 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja odjemalcev, dobaviteljev in 
drugih vplivnih udeležencev 

1,211 0,765 

V podjetju redno spremljamo aktivnosti konkurenčnih podjetij in poskušamo 
bolje kot oni zadovoljiti potrebe odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih 
udeležencev 

1,379 0,733 

V podjetju redno merimo zadovoljstvo zaposlenih 1,501 0,720 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Model Summaryg 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,825a 0,681 0,678 0,57610775  
2 0,882b 0,778 0,773 0,48369940  
3 0,906c 0,820 0,815 0,43698364  
4 0,918d 0,843 0,836 0,41061820  
5 0,930e 0,865 0,858 0,38248019  
6 0,938f 0,879 0,871 0,36388052 1,873 
fPredictors: (Constant),  
Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu,  
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni udeleženec, Zaposleni se pri svojem delu 
osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev,  
Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih,  
Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo,  
Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno delo 
Dependent Variable: Glavna os "Zadovoljstvo udeležencev"  

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
6 (Constant) -2,930 0,132  -22,197 0,000 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri 
delu 

0,107 0,034 0,201 3,143 0,002 

V podjetju je pomemben vsak odjemalec, 
dobavitelj in drugi vplivni udeleženec 

0,081 0,036 0,143 2,263 0,026 

Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na 
izražene potrebe, želje in stališča odjemalcev, 
dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

0,130 0,033 0,209 3,977 0,000 

Vodstvo podjetja poudarja pomen 
komunikacijskih veščin zaposlenih 

0,111 0,029 0,200 3,890 0,000 

Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje 
delo 

0,123 0,029 0,218 4,245 0,000 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju 
pogojev za kakovostno del 

0,095 0,029 0,179 3,247 0,002 

a. Dependent Variable: Glavna os "Zadovoljstvo udeležencev"  
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REGRESIJSKI MODEL »DIMENZIJE – ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV« 

Dimenzija Kakovost storitev 
KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,878 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 627,828 

df 28 
Sig. 0,000 

a. Based on correlations 
 
Communalities 

 
Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno 
delo zaposlenih 

3,309 2,421 1,000 0,732 

Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno del 3,755 2,276 1,000 0,606 
V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih 3,057 1,968 1,000 0,644 
Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje 
in stališča odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

2,794 2,051 1,000 0,734 

Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu 
podjetja 

3,000 1,891 1,000 0,630 

Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja 2,307 1,453 1,000 0,630 
Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih 3,503 2,124 1,000 0,606 
Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu 2,209 1,262 1,000 0,571 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 

 
Component 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
Raw 1 15,447 64,538 64,538 15,447 64,538 64,538 

2 2,474 10,338 74,876    
3 1,801 7,526 82,402    
4 1,588 6,633 89,035    
5 0,957 4,000 93,036    
6 0,746 3,117 96,152    
7 0,568 2,373 98,525    
8 0,353 1,475 100,000    

Rescaled 1 15,447 64,538 64,538 5,154 64,419 64,419 
2 2,474 10,338 74,876    
3 1,801 7,526 82,402    
4 1,588 6,633 89,035    
5 0,957 4,000 93,036    
6 0,746 3,117 96,152    
7 0,568 2,373 98,525    
8 0,353 1,475 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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Dimenzija Medosebni odnosi 
KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,896 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 861,333 

df 28 
Sig. ,000 

a. Based on correlations 
 
Communalities 

 
Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
Management upošteva občutke sodelavcev 2,908 2,217 1,000 0,762 
V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del 3,529 2,788 1,000 0,790 
Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo 
svoje mnenje 

3,459 2,472 1,000 0,715 

Management vodi politiko »odprtih vrat« 3,581 2,996 1,000 0,837 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci 3,589 2,790 1,000 0,777 
Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo 3,573 2,447 1,000 0,685 
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi 
vplivni udeleženec 

3,390 2,287 1,000 0,675 

V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni 
udeleženci med seboj zaupamo 

3,201 2,126 1,000 0,664 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrixa 

 
Raw Rescaled 

Component Component 
1 1 

Zaposleni se pri svojem delu osredotočamo na izražene potrebe, želje in stališča 
odjemalcev, dobaviteljev in drugih vplivnih udeležencev 

1,432 0,857 

V podjetju imamo natančno opredeljeno, kaj je kakovostno opravljeno delo 
zaposlenih 

1,556 0,855 

V podjetju nadziramo kakovost dela zaposlenih 1,403 0,802 
Zaposleni verjamemo, da se naše vedenje odraža v podobi/imidžu podjetja 1,375 0,794 
Zaposleni si prizadevamo izpolniti pričakovanja vodstva podjetja 1,205 0,794 
Vodstvo podjetja je predano zagotavljanju pogojev za kakovostno del 1,509 0,779 
Vodstvo podjetja poudarja pomen komunikacijskih veščin zaposlenih 1,457 0,779 
Zaposleni smo pozorni na podrobnosti pri svojem delu 1,124 0,756 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 



Priloga 9 

 

Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
Raw 1 20,123 73,901 73,901 20,123 73,901 73,901 

2 1,879 6,900 80,801    
3 1,380 5,067 85,868    
4 1,224 4,494 90,361    
5 1,046 3,842 94,204    
6 0,764 2,807 97,011    
7 0,519 1,907 98,917    
8 0,295 1,083 100,000    

Rescaled 1 20,123 73,901 73,901 5,905 73,810 73,810 
2 1,879 6,900 80,801    
3 1,380 5,067 85,868    
4 1,224 4,494 90,361    
5 1,046 3,842 94,204    
6 0,764 2,807 97,011    
7 0,519 1,907 98,917    
8 0,295 1,083 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
 
Component Matrixa 

 
Raw Rescaled 

Component Component 
1 1 

Management vodi politiko »odprtih vrat« 1,731 0,915 
V podjetju se vsak zaposlen počuti kot njegov pomemben del 1,670 0,889 
Management tesno sodeluje z ostalimi sodelavci 1,670 0,882 
Management upošteva občutke sodelavcev 1,489 0,873 
Zaposleni čutimo, da lahko vodstvu podjetja svobodno izražamo svoje mnenje 1,572 0,845 
Zaposleni v podjetju se zavzemamo za skupno vizijo 1,564 0,827 
V podjetju je pomemben vsak odjemalec, dobavitelj in drugi vplivni udeleženec 1,512 0,821 
V podjetju si zaposleni, odjemalci, dobavitelji in drugi vplivni udeleženci med seboj 
zaupamo 

1,458 0,815 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 

Dimenzija prodajna usmeritev 
KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,897 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 383,104 

df 15 
Sig. 0,000 

a. Based on correlations 
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Communalities 

 
Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
Vodstvo podjetja daje poudarek 
zaposlovanju pravih ljudi 

3,367 2,443 1,000 0,726 

Vodstvo podjetja omogoča stalno 
strokovno izpopolnjevanje sodelavcev 

3,700 2,555 1,000 0,691 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne 
pristope pri delu 

3,594 2,931 1,000 0,815 

Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki 
dosegajo nadpovprečne rezultate 

3,806 2,909 1,000 0,765 

Zaposleni si s svojim delom 
prizadevamo za nove odjemalce 

2,711 1,458 1,000 0,538 

Zaposleni imamo višje osebne dohodke 
kot je povprečje v panogi 

3,801 1,549 1,000 0,407 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 

 
Component 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
Raw 1 13,845 65,995 65,995 13,845 65,995 65,995 

2 2,604 12,411 78,406    
3 1,471 7,012 85,418    
4 1,287 6,136 91,553    
5 1,010 4,814 96,368    
6 0,762 3,632 100,000    

Rescaled 1 13,845 65,995 65,995 3,941 65,688 65,688 
2 2,604 12,411 78,406    
3 1,471 7,012 85,418    
4 1,287 6,136 91,553    
5 1,010 4,814 96,368    
6 0,762 3,632 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
 
 
Component Matrixa 

 
Raw Rescaled 

Component Component 
1 1 

Vodstvo podjetja spodbuja kreativne pristope pri delu 1,712 0,903 
Vodstvo podjetja ceni zaposlene, ki dosegajo nadpovprečne rezultate 1,706 0,874 
Vodstvo podjetja daje poudarek zaposlovanju pravih ljudi 1,563 0,852 
Vodstvo podjetja omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje sodelavcev 1,599 0,831 
Zaposleni si s svojim delom prizadevamo za nove odjemalce 1,207 0,733 
Zaposleni imamo višje osebne dohodke kot je povprečje v panogi 1,244 0,638 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Dimenzija organiziranost 
KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,913 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 536,583 

df 15 
Sig. 0,000 

a. Based on correlations 
 
Communalities 

 
Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani 2,341 1,782 1,000 0,761 
Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo 3,167 2,486 1,000 0,785 
Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete 2,801 1,834 1,000 0,655 
Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 3,072 2,227 1,000 0,725 
Zaposleni dobro upravljamo s časom 2,625 2,037 1,000 0,776 
Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim 
načrtom 

3,384 2,618 1,000 0,774 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 

 
Component 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
Raw 1 12,984 74,660 74,660 12,984 74,660 74,660 

2 1,291 7,423 82,083    
3 0,994 5,716 87,799    
4 0,887 5,101 92,900    
5 0,751 4,317 97,217    
6 0,484 2,783 100,000    

Rescaled 1 12,984 74,660 74,660 4,475 74,589 74,589 
2 1,291 7,423 82,083    
3 0,994 5,716 87,799    
4 0,887 5,101 92,900    
5 0,751 4,317 97,217    
6 0,484 2,783 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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Component Matrixa 

 
Raw Rescaled 

Component Component 
1 1 

Zaposleni vsak dan natančno načrtujemo svoje delo 1,577 0,886 
Zaposleni dobro upravljamo s časom 1,427 0,881 
Zaposleni svoje cilje in naloge usklajujemo z letnim poslovnim načrtom 1,618 0,880 
Zaposleni smo pri svojem delu dobro organizirani 1,335 0,872 
Področja dela zaposlenih so dobro organizirana 1,492 0,851 
Zaposleni si pri delu postavljamo prioritete 1,354 0,809 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
 

Dimenzija interna komunikacija 
KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,914 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1215,786 

df 55 
Sig. 0,000 

a. Based on correlations 
 
Communalities 

 
Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni 
vsi zaposleni 

3,785 2,560 1,000 0,676 

Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev 3,756 2,685 1,000 0,715 
Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja 3,606 2,455 1,000 0,681 
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o 
finančnem poslovanju podjetja 

4,606 2,774 1,000 0,602 

Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri 
oblikovanju internih standardov delovanja 

3,942 2,838 1,000 0,720 

Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje 
sodelavcev 

3,923 2,944 1,000 0,750 

Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami 
interne komunikacije 

4,076 3,100 1,000 0,761 

Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi 4,049 3,170 1,000 0,783 
Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti 
sodelavcev podjetju 

3,976 3,122 1,000 0,785 

V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo 3,135 1,908 1,000 0,609 
V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo 
v odkritem dialogu 

3,361 1,876 1,000 0,558 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
Raw 1 29,431 69,717 69,717 29,431 69,717 69,717 

2 2,757 6,531 76,249    
3 2,413 5,715 81,964    
4 2,059 4,878 86,842    
5 1,466 3,473 90,314    
6 0,944 2,237 92,551    
7 0,885 2,096 94,647    
8 0,702 1,663 96,310    
9 0,593 1,405 97,714    

10 0,565 1,339 99,054    
11 0,400 ,946 100,000    

Rescaled 1 29,431 69,717 69,717 7,640 69,454 69,454 
2 2,757 6,531 76,249    
3 2,413 5,715 81,964    
4 2,059 4,878 86,842    
5 1,466 3,473 90,314    
6 0,944 2,237 92,551    
7 0,885 2,096 94,647    
8 0,702 1,663 96,310    
9 0,593 1,405 97,714    

10 0,565 1,339 99,054    
11 0,400 0,946 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
 
Component Matrixa 

 
Raw Rescaled 

Component Component 
1 1 

Vodstvo podjetja poudarja pomen občutka pripadnosti sodelavcev podjetju 1,767 0,886 
Vodstvo podjetja spodbuja kulturo dialoga med zaposlenimi 1,780 0,885 
Vodstvo podjetja motivira sodelavce z orodji in metodami interne komunikacije 1,761 0,872 
Vodstvo podjetja si pri svojem delu prizadeva za usposabljanje sodelavcev 1,716 0,866 
Vodstvo podjetja spodbuja sodelavce, da sodelujejo pri oblikovanju internih 
standardov delovanja 

1,685 0,848 

Vodstvo podjetja jasno pove, kaj pričakuje od sodelavcev 1,639 0,846 
Zaposleni razumemo poslanstvo in temeljne cilje podjetja 1,567 0,825 
Podjetje ima sprejeta interna pravila, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni 1,600 0,822 
V našem podjetju si zaposleni med seboj zaupamo 1,381 0,780 
Vodstvo podjetja posreduje sodelavcem informacije o finančnem poslovanju 
podjetja 

1,665 0,776 

V podjetju se o pozitivnih in negativnih izkušnjah pogovorimo v odkritem dialogu 1,370 0,747 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Dimenzija inovativnost 
KMO and Bartlett's Testa 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,808 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 486,018 

df 10 
Sig. 0,000 

a. Based on correlations 
 
Communalities 

 
Raw Rescaled 

Initial Extraction Initial Extraction 
V podjetju smo dovzetni za spremembe 3,454 2,159 1,000 0,625 
Zaposleni dajemo pobude za spremembe 2,984 1,404 1,000 0,470 
Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije 4,451 3,771 1,000 0,847 
Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese 4,382 3,735 1,000 0,852 
Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 4,469 3,814 1,000 0,854 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Total Variance Explained 

 
Component 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 
 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

Raw 1 14,883 75,396 75,396 14,883 75,396 75,396 
2 2,927 14,826 90,222    
3 0,716 3,626 93,848    
4 0,619 3,135 96,982    
5 0,596 3,018 100,000    

Rescaled 1 14,883 75,396 75,396 3,649 72,972 72,972 
2 2,927 14,826 90,222    
3 0,716 3,626 93,848    
4 0,619 3,135 96,982    
5 0,596 3,018 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 

 
Component Matrixa 

 
Raw Rescaled 

Component Component 
1 1 

Podjetje med prvimi uvaja nove proizvode 1,953 0,924 
Podjetje med prvimi uvaja novosti v poslovne procese 1,933 0,923 
Podjetje med prvimi uvaja nove tehnologije 1,942 0,920 
V podjetju smo dovzetni za spremembe 1,469 0,791 
Zaposleni dajemo pobude za spremembe 1,185 0,686 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Model Summaryd 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,899a 0,808 0,806 0,44535414 
2 0,923b 0,852 0,849 0,39270329 
3 0,929c 0,863 0,859 0,37999387 

a. Predictors: (Constant), kakovost storitev 
b. Predictors: (Constant), kakovost storitev, prodajna usmeritev 
c. Predictors: (Constant), kakovost storitev, prodajna usmeritev, organiziranost 
d. Dependent Variable: zadovoljstvo 
 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,026 0,046  0,554 0,581 

kakovost storitev 0,929 0,048 0,899 19,457 0,000 
2 (Constant) 0,028 0,041  0,689 0,492 

kakovost storitev 0,569 0,081 0,551 7,007 0,000 
prodajna usmeritev 0,400 0,077 0,407 5,172 0,000 

3 (Constant) 0,041 0,040  1,015 0,313 

kakovost storitev 0,503 0,083 0,487 6,095 0,000 

prodajna usmeritev 0,311 0,082 0,316 3,781 0,000 

organiziranost 0,182 0,068 0,183 2,656 0,009 

a. Dependent Variable: zadovoljstvo 
 
Excluded Variablesd 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 medosebni odnosi 0,296a 3,991 0,000 0,390 0,332 
prodajna usmeritev 0,407a 5,172 0,000 0,481 0,268 
organiziranost 0,290a 4,308 0,000 0,415 0,394 
interna komunikacija 0,320a 4,126 0,000 0,401 0,301 
inovativnost 0,265a 4,468 0,000 0,428 0,499 

2 medosebni odnosi 0,106b 1,160 0,249 0,123 0,197 
organiziranost 0,183b 2,656 0,009 0,272 0,328 
interna komunikacija 0,148b 1,639 0,105 0,172 0,201 
inovativnost 0,141b 2,036 0,045 0,212 0,335 

3 medosebni odnosi 0,058c 0,637 0,526 0,068 0,188 
interna komunikacija 0,071c 0,744 0,459 0,080 0,173 
inovativnost 0,113c 1,654 0,102 0,175 0,325 

a. Predictors in the Model: (Constant), kakovost storitev 
b. Predictors in the Model: (Constant), kakovost storitev, prodajna usmeritev 
c. Predictors in the Model: (Constant), kakovost storitev, prodajna usmeritev, organiziranost 
d. Dependent Variable: zadovoljstvo 
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