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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je bil sistematično pregledati domačo in tujo strokovno literaturo s 

področja organizacijske kulture, empirično preveriti, kakšen tip organizacijske kulture 

prevladuje v slovenskih gledališčih, in zasnovati predloge za izboljšanje stanja. V empirični 

raziskavi smo uporabili metode, značilne za kvantitativno raziskovanje. Kot pripomoček za 

pridobivanje podatkov in informacij je bil uporabljen standardiziran vprašalnik. Ugotovili smo, 

da v slovenskih gledališčih prevladuje kultura hierarhije, da je organizacijska kultura skladna 

pri večini dimenzij, da ne obstaja razlika v dojemanju organizacijske kulture med sektorji ter 

da tipi organizacijske kulture niso povezani z dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi 

razmerami. Zasnovali smo predloge za izboljšanje stanja na področju organizacijske kulture v 

slovenskih gledališčih, ki bodo v korist managerjem v nenehnem prizadevanju za izboljšanje 

uspešnosti organizacije. 

Ključne besede: gledališče, management, organizacijska kultura, raziskava, tipologija, 

zadovoljstvo. 

SUMMARY  

The purpose of the master's thesis was to make a survey of domestic and foreign professional 

literature in the area of organizational culture, empirically to examine the type of organizational 

culture prevailing in Slovenian theatres, and to develop proposals to improve their conditions. 

Methods typical of quantitative research were used in the empirical study. A standardized 

questionnaire was used as a tool to acquire data and information. It has been established that 

the organizational culture of hierarchy is prevailing in Slovenian theatres, their organizational 

culture is consistent in most of dimensions, there are no differences among sectors in 

perceptions of organizational culture, and the types of organizational culture are not connected 

to the satisfaction at work and working conditions criteria. We developed proposals to improve 

the conditions regarding the organizational culture in Slovenian theatres for the benefit of 

managers in their constant efforts to improve the organization's performance. 

Keywords: theatre,  management, organizational culture, survey, typology, job satisfaction. 
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1 UVOD 

Organizacijska kultura je eden od pomembnejših dejavnikov v organizaciji, ki podpira ali zavira 

uspešnost organizacije. Zato je zelo pomembno, da jo managerji prepoznajo in usmerjajo tako, 

da pripomore k uspešnosti organizacije. Zelo pomemben dejavnik v organizaciji pa 

predstavljajo tudi zaposleni sodelavci. Če so ti zadovoljni s svojim delom in delovnimi 

razmerami, bolje opravljajo svoje delo in so pri svojem delu uspešnejši, posledično pa je 

uspešnejša tudi organizacija. 

Koncept organizacijske kulture ima osrednji pomen pri raziskovanju organizacij. Ne glede na 

to, ali preučujejo posameznika, organizacijo ali narod, se teoretiki, raziskovalci in praktiki pri 

interpretiranju različnih dognanj sklicujejo na organizacijsko kulturo in poudarjajo, da vedenje 

posameznikov ni odvisno le od situacije ali njihovega značaja, ampak tudi od kulturnih razlik. 

Brez organizacijske kulture si ne moremo predstavljati vrednot, prepričanj ali praks, zaradi 

katerih se organizacije medsebojno razlikujejo (Giorgi, Lockwood in Glynn 2015, 2). 

V zadnjem obdobju je zanimanje za organizacijsko kulturo naglo naraslo in posledica je porast 

raziskav organizacijske kulture v različnih organizacijah in panogah. V slovenskih gledališčih 

organizacijska kultura še ni bila preučevana, zato smo se odločili raziskati, kakšen tip 

organizacijske kulture prevladuje, ali je prevladujoči tip skladen pri večini dimenzij in ali 

obstajajo razlike v dojemanju organizacijske kulture med posameznimi sektorji. Raziskali smo 

tudi povezanost tipov organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnimi 

razmerami. V prvem poglavju smo opredelili preučevani problem, definirali namen, cilje, 

hipoteze in metodološke pristope ter predpostavke in omejitve pri naši raziskavi. V drugem 

poglavju smo na osnovi strokovne literature domačih in tujih avtorjev opredelili pojem 

organizacijska kultura in druge z njo povezane pojme. V tretjem poglavju smo predstavili 

empirično analizo, na koncu pa podali še potrebne ukrepe za izboljšanje stanja in predloge za 

nadaljnje raziskovanje. 

1.1 Opredelitev problema 

Značilnostim vedenja ljudi v organizaciji, delu organizacije, deželi in državi pravimo kultura 

(Mihelčič 1999, 256; Deal in Kennedy 2000, 4; Treven 2001, 79–80; Možina idr. 2002, 177). 

Kultura je v širšem pomenu vse tisto, kar je ustvarila človeška družba s fizičnim in umskim 

delom ljudi. Obstajata materialna kultura (proizvodna sredstva in ostale gmotne dobrine) in 

duhovna kultura (dosežki v znanosti, umetnosti, organiziranju družbenega in državnega 

življenja, v običajih in morali) (Kralj 2003, 157; Kolenc, Markič in Miklavčič Šumanski 2007, 

25). Obstajajo kulture okolij, organizacijska kultura in subkulture udeležencev organizacije 

(Tavčar 1999, 28–33; Kralj 2003, 158; Morgan 2004, 118; Hofstede in Hofstede 2005, 11). 



 

2 

Pojem organizacijska kultura se je v strokovni literaturi začel pojavljati v sredini 20. stoletja. 

Pojavi, ki jih sedaj prištevamo pod organizacijsko kulturo, so bili v literaturi obravnavani že 

prej, vendar pod drugimi nazivi (npr. organizacijska klima, osebnost organizacije ipd.). Pravi 

pomen pa je pojem organizacijska kultura za organizacijske teoretike, raziskovalce in praktike 

dobil šele od konca 70. let prejšnjega stoletja (Kavčič 2005, 1). 

Najpomembnejši avtorji s področja managementa, teorije organizacije in vedenjskih ved so s 

svojimi deli bistveno pripomogli k oblikovanju pojma organizacijska kultura in prepričanju, da 

je ta bistvenega pomena pri obvladovanju uspešnosti organizacije (Cameron in Quinn 2006, 5).  

V strokovni literaturi obstaja množica različnih opredelitev organizacijske kulture, zato ne 

moremo izoblikovati le ene, tj. splošno veljavne definicije organizacijske kulture, npr. »način, 

kako pri nas delamo« (Deal in Kennedy 2000, 4). »Kultura daje organizaciji osebnost – takšni 

smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo.« (Wheelen in Hunger 1995, 123)  

Schein (2004, 17) organizacijsko kulturo razume kot pojav, ki vključuje tako opazne kot 

neopazne značilnosti: »Organizacijska kultura je vzorec skupnih temeljnih predpostavk, ki jih 

je kaka skupina odkrila, ko se je učila spopadati s problemi prilagajanja navzven in 

povezovanja navznoter, in ta vzorec se je izkazal za dovolj dobrega, da ga je sprejela, zato po 

tem vzorcu naučijo nove člane, kako naj dojemajo, mislijo in čutijo v odnosu do teh problemov.« 

Organizacijska kultura je tisto, kar drži organizacijo skupaj, in je tesno povezana s strategijo ter 

s strukturo in sistemi v organizaciji; če so te ključne sestavine združbe usklajene, je organizacija 

lahko uspešna, medtem ko se v primeru neskladja med njimi organizacija znajde v težavah. 

Organizacijska kultura ima velik učinek (pozitiven ali negativen) na uresničevanje strategije in 

na uspešnost organizacije, saj vpliva na način sprejemanja odločitev, uporabe človeških virov 

in odzivanje organizacije na družbeno okolje. Zato naj bi se v organizaciji zavedali lastne 

organizacijske kulture ter njenih prednosti in slabosti (Kramar Zupan 2008, 81). Organizacijska 

kultura je pomemben dejavnik usmerjanja in oblikovanja vedenja; kot taka to vedenje 

predstavlja za primerno ali neprimerno (Robbins 2005, 231). Je nekakšen okvir, znotraj 

katerega spodbujamo ali zaviramo določene oblike vedenja. Na individualni ravni lahko 

podredno govorimo o zadovoljstvu posameznikov. Od tega, kakšna je organizacijska kultura v 

organizaciji, je odvisno, kako hitro se bodo sprejemale odločitve, uvajale spremembe, 

spreminjali in izboljševali procesi, kakšni so odnosi do odjemalcev, zaposlenih ter družbenega 

in naravnega okolja. Vse to naj bi se na koncu odražalo v kazalnikih uspešnosti organizacije 

(Kragelj 2010, 96). 

Močna organizacijska kultura je mogočen vzvod za usmerjanje vedenja v organizaciji; 

sodelavcem pomaga, da bolje opravljajo svoje delo (Deal in Kennedy 2000, 15), s tem pa 

pripomore k uspešnosti organizacije. Prav tako pa močna organizacijska kultura prispeva k 

neuspehu in propadu organizacije, če je njeno delovanje usmerjeno v nepravo smer (Kavčič 
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2005, 14), zato je še toliko pomembneje, da managerji prepoznajo organizacijsko kulturo ter jo 

uporabijo za doseganje smotrov in ciljev organizacije (Tavčar 2000, 57). 

Organizacijska kultura ima več virov; nastaja na osnovi prepričanj, vrednot in podmen 

ustanoviteljev organizacije, z učenjem članov med rastjo organizacije in s prepričanji, 

vrednotami in podmenami, ki jih prinašajo novi člani in voditelji (Tavčar 2000, 105). 

Organizacijska kultura se izraža skozi različne vsebine, npr. artefakte, jezik, metafore, zgodbe, 

mite, vzorce in norme vedenja, simbole, vrednote, stališča, etične kodekse in temeljne domneve 

ter zgodovino organizacije idr. (Handy 1985, 188; Kavčič 2005, 24; Rozman 2008, 5); ima 

različne funkcije: z njo razrešujemo probleme preživetja skupine v smislu prilagajanja na 

zunanje okolje in na notranjo integracijo, obenem pa zmanjšuje napetost pri zaposlenih (Mesner 

Andolšek 1995b, 66). Je tudi socialna sila, ki nadzoruje vzorce organizacijskega vedenja tako, 

da člani vedo, kako bodo mislili in delali, zagotavlja skupne vzorce pripadnosti, vrednot in 

moralnih kodeksov. Postavlja in vzdržuje meje organizacije in deluje kot organizacijski 

kontrolni sistem, ki predpisuje določeno vedenje in prepoveduje drugo (Kavčič 2005, 12; 

Mihalič 2006, 16–18; Robbins in Judge 2007, 578). Spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja 

in je kot taka kritičnega pomena za management znanja in učeče se organizacije (Dimovski in 

Penger 2008, 28), ki jih sestavlja pet soodvisnih in medsebojno povezanih sestavin: skupna 

vizija (skupna slika prihodnosti, ki naj bi jo dosegli), timsko učenje, mentalni modeli (globoko 

zakoreninjene predpostavke, ki vplivajo na posameznikovo razumevanje in delovanje), osebno 

mojstrstvo (prevlada nad ljudmi ali stvarmi) in sistemsko mišljenje (Senge 1994, 5–10). 

Glede na različno opredeljene definicije, vsebine in funkcije organizacijske kulture je tipologij 

organizacijske kulture veliko, vendar so te pomembne, saj managerji s pomočjo tipologije 

prepoznajo organizacijsko kulturo svoje organizacije, kar jim omogoča praktične usmeritve za 

spreminjanje konkretne organizacijske kulture (Kavčič 2005, 43; Tavčar 2006, 43). 

Ott (1989, 54) ugotavlja, da obstajata dve glavni smeri definiranja oblikovanja tipologij 

organizacijske kulture: adaptivna in ideativna. Izjema je Schein, ki je s svojo definicijo 

organizacijske kulture poskušal preseči to delitev (Kavčič 2005, 43). 

V magistrski nalogi bomo največjo pozornost namenili razvrstitvi po Cameronu in Quinnu, saj 

bo na njunem vprašalniku temeljil empirični del naše raziskave. Omenjena avtorja 

organizacijsko kulturo razvrščata (Cameron in Quinn 2006, 35) po dveh razsežnostih: prva 

dimenzija sega od prožnosti in samostojnosti do stabilnosti in obvladovanja, druga dimenzija 

pa od notranjega okolja in integriranja do zunanjega okolja in diferenciranja. Identificirala sta 

štiri tipe organizacijske kulture (prav tam, 37–45): 1) kulturo klana: prijazno delovno okolje, ki 

spominja na družino, voditelji so mentorji, lojalnost, predanost, dolgoročen razvoj zaposlenih, 

merilo uspeha sta skrb za zaposlene in posluh za odjemalce; 2) kulturo adhokracije: dinamično, 

podjetniško, ustvarjalno delovno okolje, pripravljenost za tveganje, samostojnost, voditelji so 

inovatorji in tvegajo, lepilo organizacije je inoviranje in poskušanje, pomembno je imeti nove 



 

4 

proizvode in biti pred konkurenco na trgu; 3) kulturo trga: usmerjenost k poslovnim izidom, 

tekmovalnost, ciljna usmerjenost, voditelji so agresivni, nepopustljivi in zahtevni, merilo 

uspešnosti je tržni delež in prodor na nove trge, vodilna vloga na trgu in konkurenčne cene; 4) 

kulturo hierarhije: strukturiranost in formaliziranost organizacije, voditelji so koordinatorji in 

organizatorji učinkovitosti, bistveno je zagotavljanje tekoče učinkovitosti, merilo uspeha je 

zanesljivost dobav, izpolnjevanje rokov in nizki stroški poslovanja. 

Obstoječa organizacijska kultura lahko čez čas postane nefunkcionalna. Ko se organizacija 

znajde v težavah in na robu preživetja, je sprememba organizacijske kulture nujna in neizogibna 

(Mesner Andolšek 1995a, 131). Obstoječo organizacijsko kulturo prepoznamo v procesu 

spoznavanja (z analizo ali intuitivno), želeno organizacijsko kulturo pa na osnovi poznavanja 

odvisnosti organizacijske kulture od situacijskih spremenljivk. Na tej ravni organizacije si 

zamislimo tudi poti za spreminjanje. Ker je organizacijska kultura družbeni pojav, njeno 

spreminjanje zahteva tudi spreminjanje članov. Tako na spreminjanje organizacijske kulture 

lahko vplivamo tudi z zmožnostmi zaposlenih (npr. izbira, umestitev, ugotavljanje uspešnosti, 

napredovanje, razvoj kadrov ipd.) (Rozman 2008, 6).  

Ustrezna organizacijska kultura prispeva k uspešnosti delovanja organizacij. Predstavlja neke 

vrste nevidno pajčevino, ki povezuje člane v njej. Zlasti ob uvajanju sprememb se pogosto 

izkaže, da spremembe ne uspejo, če se niso spremenile navade in vrednote ljudi (Rozman 2008, 

7). 

Velik izziv pa predstavlja razumevanje, zakaj stvari počnemo na določen način in kateri 

dejavniki vplivajo na odpor do sprememb. Za uspešno uvajanje sprememb je nujno razumeti 

procese kolektivnega mišljenja, ki določajo ravnanje posameznikov na zavedni in nezavedni 

ravni. Prav zaradi tega sta poglobljena analiza in razumevanje organizacijske kulture koristna 

(Kragelj 2010, 3). Aktivno vlogo pri spreminjanju organizacijske kulture naj bi prevzeli 

managerji, pri čemer naj bi se zavedali, da so prav oni tisti, ki kreirajo organizacijsko kulturo, 

jo obvladujejo ter so zanjo pristojni in odgovorni (Otrin 2015). V organizacijah naj bi redno 

izvajali meritve organizacijske kulture, analizirali, primerjali in spremljali stanje ter na osnovi 

rezultatov meritev pripravili sistemski pristop za odpravo neželenega stanja (Uršič Kern 2012). 

Vsaka organizacija je močna toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej, človeški kapital 

pa bodo hitreje in intenzivneje ustvarili tisti posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič 2008, 4). 

Zadovoljstvo zaposlenih je definirano (Mihalič 2006, 266) kot želeno oz. pozitivno 

emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela, doživljanja in izkušenj pri delu, 

kot individualna efektivna reakcija na delovno okolje, delo in pogoje dela. Svetlik (2002, 176) 

ugotavlja, da na zadovoljstvo zaposlenih z delom in delovnimi razmerami vplivajo naslednji 

dejavniki: vsebina dela, samostojnost pri delu, plača in ugodnosti, vodenje in organiziranost 

dela, odnosi pri delu in delovne razmere. V tej magistrski nalogi smo analizirali predvsem tiste 

dejavnike zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami, ki so povezani z organizacijsko 

kulturo. 
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V zadnjem obdobju je zanimanje teoretikov, raziskovalcev in praktikov za preučevanje 

organizacijske kulture naglo narasel in posledica je porast raziskav organizacijske kulture v 

različnih organizacijah in panogah. Teoretiki in raziskovalci so v dosedanjem delu zajeli 

različne vidike organizacijske kulture, ki so jih preučevali v različnih panogah ter v različno 

velikih organizacijah v javnem in zasebnem sektorju. Po analizi dosedanjih raziskav o 

organizacijski kulturi v tujini in RS (npr. Boerner in Gebert 2005; Pečnik 2008; Kragelj 2010; 

Prša 2010; Kravcar 2011; Nikić 2012; Sušić idr. 2012; Uršič Kern 2012; Shaver 2013; Bačovnik 

Komprej 2014; Kmetec 2014; Lučič 2014; Mušič 2014; Sršen 2014; Otrin 2015; idr.) smo 

spoznali, da domači raziskovalci še niso posebej preučevali organizacijske kulture v gledališču. 

Zaznali smo le eno raziskavo s področja javnih zavodov za kulturo, ki pa se je nanašala na vse 

javne zavode s področja kulture (npr. knjižnice, muzeji, galerije, gledališča ipd.); tako je zajela 

vse vrste kulturnih ustanov in je bila osredotočena le na povezavo organizacijske kulture z 

notranjim podjetništvom.  

Na ta način smo identificirali raziskovalno vrzel, ki se odraža v tem, da ni informacij in znanj 

o organizacijski kulturi, ki so specifično značilna za gledališko ustanovo oz. dejavnost.  

Tudi v izbranih ustanovah organizacijska kultura še ni bila preučevana, zato smo se odločili 

raziskati, kakšen tip organizacijske kulture prevladuje, ali je organizacijska kultura skladna pri 

večini dimenzij ter ali obstajajo razlike v dojemanju organizacijske kulture med posameznimi 

sektorji. Analizirali smo tudi korelacije organizacijske kulture in dejavnikov zadovoljstva pri 

delu. Glede na rezultate smo predlagali potrebne ukrepe za izboljšanje stanja in oblikovali 

predloge za nadaljnje raziskovanje.  

Z analizo organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih pri delu in z delovnimi razmerami 

ter njuno medsebojno povezanostjo v gledališki dejavnosti smo poskusili to vrzel odpraviti in 

na ta način prispevali k managerski znanosti in stroki. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja 

organizacijske kulture, organizacije in managementa ter zasnovati konceptualni model za 

izvedbo empirične raziskave o prevladujočem tipu organizacijske kulture v dveh časovnih 

presekih (sedanje in želeno stanje), prepoznati njene značilnosti, ki pozitivno ali zaviralno 

vplivajo na uspešnost gledališč, in analizirati povezavo tipov organizacijske kulture z dejavniki 

zadovoljstva pri delu in z delovnimi razmerami v izbranih ustanovah. Organizacijsko kulturo 

smo raziskali skozi šest dimenzij, in sicer temeljne zmožnosti organizacije, vodenje, ravnanje z 

zaposlenimi, povezovalne dejavnike, strateške poudarke in merila uspeha. Analizirali smo 

skladnost omenjenih dimenzij ter tudi, kako organizacijsko kulturo dojemajo v posameznih 

sektorjih, ki predstavljajo tri različna delovna področja. Na ta način smo lahko pripravili in 

predlagali ustrezne predloge za izboljšanje stanja oz. izpostavili tiste vidike, značilnosti in 
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področja organizacijske kulture, ki bodo pripomogli k povečanju zadovoljstva zaposlenih pri 

delu in z delovnimi razmerami ter k povečanju uspešnosti gledališč. 

Cilji raziskave so bili: 

1. sistematično smo pregledali 119 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature s 

področja managementa in organizacijske kulture;  

2. na populaciji 527 zaposlenih (AJPES b. l.) v slovenskih gledališčih nacionalnega pomena 

(Mestno gledališče ljubljansko, SNG Drama Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, 

SNG Maribor, Mestno gledališče Ptuj, SLG Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Gledališče 

Koper in SNG Nova Gorica) smo izvedli empirično raziskavo o prevladujočem tipu 

organizacijske kulture v dveh časovnih presekih (sedanje in želeno stanje) ter o zadovoljstvu 

z delom in delovnimi razmerami v izbranih ustanovah ter njuni medsebojni povezanosti; 

3. zasnova predlogov in možnosti za izboljšanje stanja na področju organizacijske kulture in 

zadovoljstva pri delu in z delovnimi razmerami v izbranih ustanovah. 

Na osnovi sistematičnega pregleda dosedanjih raziskav ter namena in ciljev naloge smo 

formirali naslednje hipoteze: 

- H1: V izbranih gledališčih prevladuje kultura tipa klan. 

Po pregledu raziskav ugotavljamo, da je timsko delo, ki je značilno za organizacijsko kulturo 

tipa klan, prisotno v nekaterih javnih zavodih, npr. slovenskih bolnišnicah (Skinder Savić 

2013), in da je bilo podobno ugotovljeno tudi v javnih zavodih na področju kulture (Bačovnik 

Komprej 2014). Tudi nekateri drugi raziskovalci na področju javnih zavodov ugotavljajo 

prevlado kulture klana (Kragelj 2010; Sušić idr. 2012). Na tej osnovi smo postavili prvo 

hipotezo, da v slovenskih gledališčih (ki so tudi javni zavodi) prevladuje kultura tipa klan. 

Metoda in način preverjanja: H1 smo preverjali z Wilcoxonovim preizkusom predznačenih 

rangov. Najprej smo združili trditve v štiri vsebinske sklope, in sicer ustrezno s štirimi tipi 

organizacijskih kultur, v skladu z izvirno metodologijo OCAI. Nato smo izračunali povprečne 

range, pripadajoče posameznemu tipu kulture. S pomočjo že omenjenega preizkusa 

predznačenih rangov smo preverili statistično pomembno prevlado organizacijske kulture tipa 

klan. 

- H2: Tip organizacijske kulture je skladen pri večini dimenzij. 

Iz raziskav o skladnosti kulture (Prša 2010; Lučič 2014; Sršen 2014) razberemo, da tip 

organizacijske kulture ni popolnoma skladen pri vseh dimenzijah, lahko pa ugotovimo, da je 

skladen pri večini dimenzij; na tej osnovi smo postavili drugo hipotezo. 

Metoda in način preverjanja: H2 smo prav tako preverjali z Wilcoxonovim preizkusom 

predznačenih rangov, pri čemer smo postopek izvedli za vsako dimenzijo posebej. Če bodo 
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rezultati omenjenega preizkusa potrdili statistično pomembno prevlado izbranega tipa 

organizacijske kulture pri štirih dimenzijah ali več, bomo hipotezo potrdili. 

- H3: Obstaja razlika v dojemanju tipa organizacijske kulture med splošnim, tehničnim in 

umetniškim sektorjem. 

Večina raziskav je pokazala tudi, da obstaja razkorak med dojemanjem organizacijske kulture 

med managerji in ostalimi zaposlenimi (Uršič Kern 2012; Otrin 2015) oz. da obstajajo razlike 

v dojemanju tipa organizacijske kulture med poklicnimi skupinami (Skinder Savič 2013) in tudi 

med različnimi poslovnimi enotami (Prša 2010). Na tej osnovi postavljamo tretjo hipotezo, da 

obstajajo razlike v dojemanju organizacijske kulture med posameznimi organizacijskimi 

enotami, v našem primeru sektorji. 

Metoda in način preverjanja: s pomočjo diskriminantne analize smo preverili statistično 

pomembnost razlik v tipu zaznane organizacijske kulture med vsemi tremi sektorji. 

- H4: Obstaja statistično značilna povezanost med tipi organizacijske kulture in dejavniki 

zadovoljstva pri delu in z delovnimi razmerami. 

Metoda in način preverjanja: s pomočjo faktorske analize smo izračunali faktorje (dejavnike) 

zadovoljstva. Za analizo povezanosti med posameznimi tipi organizacijske kulture (za sedanje 

in želeno stanje) in dejavnikov zadovoljstva smo izvedli korelacijsko analizo s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom (r). 

1.3 Metodologija 

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela: na teoretični in empirični. Uporabljeni so bili 

primarni in sekundarni viri podatkov. Iskanje po domačih in tujih bazah podatkov smo izvedli 

s pomočjo ključnih besed, navedbo avtorjev ter navedbo obdobja objave strokovnih in 

znanstvenih prispevkov. 

V teoretičnem delu raziskave smo na osnovi strokovne literature domačih in tujih avtorjev 

opredelili pojem organizacijska kultura in druge z njo povezane pojme, ki so pomembni za 

namene raziskave. Pregledali smo relevantno literaturo in vire s področja managementa, 

organizacije in organizacijske kulture. Pri teoretičnem raziskovanju smo uporabili deskriptivni 

pristop z uporabo naslednjih metod (Zelenika 2000, 310–408): 

- z metodo deskripcije smo opisali dejstva, procese in pojave, ki smo jih preučevali v 

magistrski nalogi, 

- z metodo kompilacije smo povzemali stališča, opazovanja, sklepe in mnenja drugih 

avtorjev, povezanih s preučevanim problemom, 

- s komparativno metodo smo primerjali dejstva, pojave in odnose, na osnovi katerih smo 

ugotavljali razlike in podobnosti med njimi, 
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- z metodo klasifikacije smo definirali določene pojme. 

Za korektno uporabo znanstvenega aparata pri strokovnem pisanju smo si pomagali s 

Priročnikom za pisce strokovnih besedil: znanstveni aparat avtorja Borisa Kobeje (2001). 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili metode, značilne za kvantitativno raziskovanje, kot 

jih opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 163–168). 

Gre za način raziskovanja, ki je v družboslovju eden najpogosteje uporabljenih za zbiranje 

podatkov. Anketa je sistematičen pripomoček, s katero iz enot (vzorca) pridobimo primarne 

podatke, iz katerih izračunamo atribute populacije, katere del so enote. Poudarek je na 

sistematičnosti, po kateri se anketa razlikuje od ostalih metod zbiranja podatkov. Z anketo 

merimo vzorec enot ali vse enote v populaciji (Groves idr. 2009, 2). 

Kot pripomoček za pridobivanje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik – zasnovan 

na osnovi strokovne literature in na osnovi vprašalnikov, uporabljenih v dosedanjih raziskavah 

–, ki so ga sestavljali trije vsebinski sklopi. Prvi sklop se je nanašal na demografska vprašanja. 

V drugem delu vprašalnika smo ugotavljali zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami. 

Tretji del pa je bil standardiziran vprašalnik OCAI, ki sta ga razvila Cameron in Quinn (2006); 

z njim smo analizirali prevladujoči tip organizacijske kulture (prav tam, 23) v izbranih 

gledališčih in ugotovili želeni tip organizacijske kulture (prav tam, 23). 

Vprašalnik OCAI (Cameron in Quinn 2006, 23–30) je razdeljen na šest sklopov, ki 

predstavljajo šest dimenzij organizacijske kulture: glavne značilnosti organizacije, stil vodenja, 

ravnanje z zaposlenimi, lepilo organizacije, strateški poudarki in merilo uspeha. Vsak sklop 

vsebuje štiri trditve, med katere anketiranec razdeli dvakrat po 100 točk, enkrat za sedanje stanje 

in enkrat za želeno stanje. Na osnovi seštevka točk posameznih alternativ (posebej za sedanje 

in posebej za želeno stanje) smo ugotavljali povprečje alternativ, ki je določilo prevladujoči tip 

organizacijske kulture (tip klana, tip hierarhije, tip trga in ad hoc tip).  

Nadalje smo ugotavljali, ali je organizacijska kultura v obravnavanih ustanovah skladna pri 

večini dimenzij ter ali obstajajo razlike v dojemanju organizacijske kulture med različnimi 

sektorji znotraj preučevanih gledališč (splošnem, tehničnem in umetniškem). 

Obdelavo anketnih vprašalnikov smo opravili s pomočjo statističnega programa SPSS. Najprej 

smo v skladu z metodologijo vprašalnika OCAI izračunali posamezne tipe organizacijske 

kulture v dveh časovnih presekih (sedanje in želeno stanje). Pridobljene podatke smo obdelali 

tudi s pomočjo deskriptivne statistike ter izide anketnih odgovorov tudi grafično predstavili s 

polarnimi grafi po metodologiji OCAI. Hipoteze smo preizkušali z Wilcoxonovim preizkusom 

predznačenih rangov in diskriminantno analizo.  

S pomočjo faktorske analize smo izračunali posamezne faktorje (dejavnike) zadovoljstva z 

delom in delovnimi razmerami zaposlenih v preučevanih gledališčih. Za analizo korelacije med 
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posameznimi tipi organizacijske kulture in dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi 

razmerami smo izvedli korelacijsko analizo (uporabili smo Pearsonov korelacijski koeficient 

(r)). 

Populacija je bila 527 zaposlenih (AJPES b. l.) v slovenskih gledališčih nacionalnega pomena 

(Mestno gledališče ljubljansko, SNG Drama Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, SNG 

Maribor, Mestno gledališče Ptuj, SLG Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Gledališče Koper in 

SNG Nova Gorica). Na anketo je odgovorilo 166 zaposlenih v izbranih gledališčih. Vprašalnik 

smo posredovali po elektronski pošti in tudi osebno. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

V magistrski nalogi predvidevamo nekatere predpostavke in omejitve, ki jih predstavljamo v 

tem podpoglavju. 

Predpostavke  

- Za poslovodstva ustanov je obravnavana problematika organizacijske kulture in 

zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami zanimiva in bodo raziskavo podprli. 

- Uporaba standardiziranega anketnega vprašalnika OCAI je najboljši način za pridobivanje 

podatkov in informacij o organizacijski kulturi v izbranih organizacijah. 

- Anketiranci so anketne vprašalnike izpolnili tako, da zbrani podatki odražajo dejansko 

stanje organizacijske kulture v preučevani ustanovi. 

- Zaradi različnosti kulturnega okolja je ugotovitve tujih raziskav treba kritično aplicirati na 

slovensko družbeno okolje. 

Omejitve 

- Glavna metodološka omejitev je, da smo podatke zbirali in analizirali zgolj na osnovi 

metodologije Camerona in Quinna (2006). Za omenjeni vprašalnik smo se odločili, ker 

omogoča analizo sedanjega in želenega stanja organizacijske kulture v izbrani ustanovi na 

več dimenzijah. 

- Omejitev predstavlja tudi omejen dostop do nekaterih podatkov in informacij, obenem pa 

izidov raziskovanja ne bo mogoče posploševati na druge dejavnosti, ker gre za specifične 

institucije.  
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA 

V tem poglavju predstavljamo teoretična spoznanja s področja organizacijske kulture in z njo 

povezane pojme. Opredelimo pojme kultura, organizacija in organizacijska kultura. Podamo 

vsebine, funkcije in tipologije organizacijske kulture. Opredelimo vpliv organizacijske kulture 

na uspešnost organizacije in dejavnike spreminjanja kulture. Predstavimo pojem zadovoljstvo 

zaposlenih z delom in delovnimi razmerami. Podamo pregled dosedanjih raziskav in 

zaključimo s sklepnimi ugotovitvami teoretičnega dela magistrske naloge. 

Pojem organizacijska kultura se je v strokovni literaturi začel pojavljati sredi 20. stoletja. 

Pojavi, ki jih sedaj prištevamo pod organizacijsko kulturo, so bili v literaturi sicer obravnavani 

že prej, vendar pod drugimi nazivi (npr. organizacijska klima, osebnost organizacije ipd.) 

(Kavčič 2005, 1). 

Prva knjiga s področja managementa, kjer avtor opisuje kulturo v smislu organizacijske kulture, 

je knjiga Elliotta Jaquesa The Changing Culture of a Factory (Spreminjajoča se kultura 

tovarne) iz leta 1951 (Hofstede 2001, 392). 

Različni avtorji sicer navajajo različne datume, kdaj se je prvič pojavil izraz organizacijska 

kultura, vendar je vsem skupno, da okrog leta 1950. Pravi pomen pa je pojem organizacijska 

kultura za organizacijske teoretike, raziskovalce in praktike dobil šele od konca 70. let 

prejšnjega stoletja (Kavčič 2005, 1). 

Najpomembnejši avtorji s področja managementa, teorije organizacije in vedenjskih ved so s 

svojimi deli bistveno pripomogli k oblikovanju pojma organizacijska kultura in prepričanju, da 

je ta bistvenega pomena pri obvladovanju njene dolgoročne uspešnosti (Cameron in Quinn 

2006, 5). 

2.1 Opredelitev pojmov kultura, organizacija in organizacijska kultura 

V tem podpoglavju bomo predstavili pojme kultura, organizacija in organizacijska kultura. 

Kultura 

Značilnostim vedenja ljudi v organizaciji, delu organizacije, deželi in državi pravimo kultura 

(Možina idr. 2002, 177). Obstajajo kulture okolij, organizacijska kultura in subkulture 

udeležencev organizacije (Kralj 2003, 158). 

Kralj (2003, 157) ugotavlja, da je »[k]ultura […] v širšem pomenu vse tisto, kar je ustvarila 

človeška družba s fizičnim in umskim delom ljudi«. Kulturo deli (prav tam) na materialno 

kulturo (proizvodna sredstva in ostale gmotne dobrine) in duhovno kulturo (dosežki v znanosti, 

umetnosti, organiziranju družbenega in državnega življenja, v običajih in morali).  
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Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 13) so prepričani, da so si ljudje iz različnih kultur med 

seboj običajno bolj različni kot ljudje iz iste države. Kar ljudi iz ene države razlikuje od tistih 

iz druge so poimenovali »nacionalna kultura« (prav tam). 

Rozman (2008, 3) organizacijsko kulturo razume kot »vzorec predpostavk o tem, kako je treba 

delati v združbi«. 

Duncan (1989, 229–236) ugotavlja, da avtorji najpogosteje opredeljujejo organizacijsko kulturo 

kot skupino ključnih vrednot, temeljnih predpostavk, razumevanja in norm, ki jih delijo člani 

določene združbe, in te prikazujejo novim članom kot pravilne. Z organizacijsko kulturo naj bi 

se določalo »standarde in norme družbeno sprejemljivega vedenja« (Vida idr. 2010, 137). 

Treven (2001, 40) ugotavlja, da ko govorimo o kulturi, običajno mislimo na način oblačenja 

ljudi, posebne tehnološke inovacije (npr. delovni pripomočki), način pridobivanja hrane (npr. 

kmetijstvo), gospodarske dejavnosti (npr. trgovina), način družbenih povezav, vzgoje otrok, 

odločanja, razreševanja konfliktov, prepričanja in odnos ljudi do univerzuma (npr. religija), 

način komuniciranja (npr. jezik, geste) idr. 

Tavčar (2002, 17) poudarja, da je zelo pomembno, da vemo, kako organizacijska kultura 

nastaja. Če vemo, kako nastane, lahko organizacijsko kulturo smotrneje spreminjamo (Rozman 

2008, 9). 

Kulture ne podedujemo, ampak se z izročilom prenaša iz roda v rod in je priučena (Tavčar 

(2002, 17). Podobno Bate (1984, 45–46) ugotavlja, da ima kultura tri bistvene značilnosti: je 

priučena, jo delimo skozi skupne ideje, skupne pomene in skupne vrednote ter se skozi proces 

socializacije prenaša na druge. Kulture ni mogoče vsiliti v družbeno okolje, ampak se razvije 

skozi družbene interakcije (Morgan 2004, 124).  

Ljudje živimo skupaj zaradi določenih interesov in naj bi se v združbah ali narodu drug 

drugemu prilagajali. Večji interes imamo za skupno bivanje in delovanje, bolj smo se 

pripravljeni prilagajati. Na tej osnovi člani združbe za doseganje uspešnosti razvijejo določeno 

podobnost ravnanja, čustvovanja in razumevanja, takšna neformalna razmerja med člani 

združbe, ki vodijo k uspešnosti (Lipovec 1987, 213–222). Člani se nenehno medsebojno 

kontrolirajo, postavljajo pravila in norme, ki sankcionirajo nastalo kulturo. Obenem pa se s tem 

kultura formalizira (Rozman 2008, 4). 

Kulture obstajajo povsod, kjer živijo in delujejo ljudje, in temeljijo na vrednotah, ki 

prevladujejo med ljudmi. Zato se kultura začenja pri posamezniku in v ozadju, iz katerega ta 

izhaja, npr. družina, narod, stroka ipd. Vplivi teh kultur pa rezultirajo v organizacijski kulturi, 

ki močno vliva na delovanje organizacije. Tudi družbena okolja, v katerih deluje organizacija, 

imajo svoje kulture, npr. kultura panoge in kultura dežele (Tavčar 2002, 17). 
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Ljudje se pri opravljanju svojih vsakodnevnih dejavnosti običajno ne zavedamo svoje kulture. 

Nanjo postanemo pozorni šele ob stiku s katero drugo kulturo. Npr. nakup letalskih kart v večini 

zahodnih držav pomeni tudi dejansko rezervacijo, v Indiji pa plačilo kart še ne pomeni tudi 

potrditve rezervacije. In če tega ne vemo, se nam lahko zgodi, da kljub temu, da smo karte 

plačali, ne moremo na letalo, če nismo pred letom poklicali ponudnika kart in potrdili, da res 

pridemo. Naše navade in vzorci vedenja so v nas tako zakoreninjeni, da se jih niti ne zavedamo. 

Ne pomislimo, da drugje po svetu lahko ravnajo drugače. Ne smemo pa misliti, da je naša 

kultura boljša, je le drugačna (Treven 2001, 38). 

Kultura ima tri ravni: (1) podmene, (2) vrednote in (3) pojavne znake. Iz podmen (načini 

ravnanja, delovanja in obnašanja) nastajajo vrednote, ki se navzven kažejo kot pojavni znaki 

(artefakti) kulture (Tavčar 2002, 17–18). Kulturo si člani določene družbene skupnosti delijo, 

zato se jim je ob srečanju z novimi situacijami in novimi ljudmi ni treba znova učiti, saj jim 

prav poznavanje kulture olajša vsakdanje odločitve in usmerja njihovo vedenje, drugače pa je, 

ko se srečajo z drugo kulturo. Ko se posameznik pouči o drugi kulturi, lahko poznavanje 

bontona, primernega vedenja, navad in običajev uporabi v različnih situacijah v tej kulturi. Z 

vidika organizacij je poznavanje kulturnih razlik ekonomskega pomena in je lahko konkurenčna 

prednost, saj managerjem omogoča boljše razumevanje ciljnih porabnikov in učinkovitejšo 

komunikacijo s kupci in partnerji iz različnih kulturnih okolij; nasprotno pa nepoznavanje 

kulturoloških razlik lahko vodi do nesporazumov in slabo vpliva na dolgoročne odnose s 

poslovnimi partnerji iz drugih kultur. Medkulturni raziskovalci so naredili korak dlje in 

razčlenili kompleksen in pogosto abstrakten koncept kulture na bolj otipljiv (bolj izmerljiv) 

način, ki managerjem lahko pomaga pri poslovnih odločitvah in omogoča neposredno 

primerjavo posameznih družbenih skupin (Vida idr. 2010, 143). 

Izhodišče za raziskovalce mednarodnih korporacij je predstavljalo razumevanje delitve kulture 

na objektivni oz. otipljivi (vidni) del, ki ga lahko opazujemo in merimo, in na subjektivni oz. 

neotipljivi (nevidni) del, ki je ključ do razumevanja kulture. Med objektivne dejavnike kulture 

štejemo npr. potrošnjo izdelkov, storitev in blagovnih znamk, način prehranjevanja in oblačenja 

itd., kar lahko opazujemo in merimo, ne pove pa nam, zakaj se porabniki tako vedejo in zakaj 

obstajajo razlike med kulturami. Subjektivni dejavniki kulture, kamor sodijo vrednote in norme, 

pa lahko deloma pojasnijo vidni del in razlike med kulturami. Ta dva dela kulture bi lahko 

primerjali z ledeno goro, kjer njen vidni del nad gladino predstavlja otipljive dejavnike kulture, 

pod gladino pa je temelj, ki je osnova za razvoj vidnih dejavnikov in v katerem se skrivajo 

človeške predpostavke, vrednote, stališča, ki odločilno vplivajo na posameznikovo odločanje, 

oblikovanje odnosov in razreševanje problemov (Vida idr. 2010, 144). 

Teoretiki in raziskovalci so na osnovi konceptualnega in empiričnega pristopa z različnimi 

raziskovalnimi metodami oblikovali modele specifičnih razsežnosti oz. kulturoloških dimenzij, 

ki jih je mogoče meriti in tako kulture medsebojno primerjati. Tako so od 60. let prejšnjega 
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stoletja nastali številni modeli z različnim številom dimenzij (angl. cultural value orientations). 

Pionir na tem področju je bil Hofstede (Vida idr. 2010, 144). 

Hofstedejev model petih kulturoloških dimenzij 

Hofstede je v začetku 70. let prejšnjega stoletja raziskoval vzorce vedenja in vrednot zaposlenih 

v mednarodnem podjetju IBM, v njegovih podružnicah v različnih delih sveta, in na osnovi teh 

raziskav razvil model najprej s štirimi, kasneje pa s petimi dimenzijami (Hofstede 1980 in 1991; 

Hofstede in Hofstede 2005, 37–291; Kavčič 2005, 8–10; Tavčar 2000, 63–78, Vida idr. 2010, 

145–148): 

- razdalja moči (angl. power distance). Dimenzija izraža stopnjo, do katere člani skupin 

sprejemajo neenakomerno porazdelitev, sposobnosti, prestiža, bogastva in moči 

posameznikov v družbi. Kultura vpliva na točko ravnovesja med podrejenim, ki poskuša 

zmanjšati razpon moči nadrejenega, in nadrejenim, ki ga skuša povečati. V različnih 

državah obstajajo različne razrešitve neenakosti med ljudmi. V družbah z visoko stopnjo 

razdalje moči ljudje sprejemajo in celo spodbujajo ohranjanje razlik, medtem ko v družbah 

z nizko stopnjo razdalje moči poudarjajo enakost med ljudmi. 

- Individualizem – kolektivizem (angl. individualism – collectivism). Ta dimenzija opisuje 

odnos med posameznikom in družbo v določeni družbi. Hofstede (1980, 214) razlaga to 

dimenzijo na primeru živali, ki živijo ali same ali v krdelu, in je prepričan, da človek sodi 

med čredne živali, vendar se človeške družbe razlikujejo po stopnji pripadnosti čredi, kar 

predstavlja razmerje individualizem – kolektivizem. Odnos med njima je tesno povezan z 

družbenimi normami, zato vpliva tako na mentalne programe ljudi kot na skupine (družina, 

skupnost itd.). V individualističnih kulturah prevladujejo neodvisnost, individualno 

odločanje in težnja po osebnih dosežkih, medtem ko v kolektivističnih kulturah prevladuje 

večja emocionalna odvisnost članov od skupnosti in upoštevanje družbenih norm, v 

zameno za to pa take skupnosti ščitijo svoje člane. 

- Moškost – ženskost (angl. masculinity – femininity). Razlika med moškostjo in ženskostjo 

ali dvojnost spolov je temeljno dejstvo vsake družbe; družbe jo urejajo na različne načine. 

Dimenzija izraža poudarjanje moških vrednot (odločnost, napredek, tekmovalnost, moč, 

denar, materialni uspeh ipd.) ali ženskih vrednot (npr. skrb za druge, varnost, usmerjenost 

v kakovost življenja ipd.) v določeni družbi. 

- Izogibanje negotovosti (angl. uncertainty avoidance). Negotovost glede prihodnosti je eno 

temeljnih dejstev vsakdanjega življenja. Z njo se spopadamo s pomočjo tehnologije, 

zakonov in vere. Organizacije se lahko spopadajo z negotovostjo z racionalnim vedenjem 

ali dopuščajo neracionalno vedenje. Dimenzija izraža stopnjo, do katere se pripadniki 

določenih skupin nagibajo k izogibanju negotovosti. V skupnostih z visoko stopnjo 

izogibanja negotovosti so ljudje pripravljeni sprejeti le majhno negotovost in niso 

naklonjeni spremembam, prevladujejo zakoni, pravila, postopki, disciplina. Organizacije s 

takšno organizacijsko kulturo poudarjajo planiranje in so manj inovativne. Nasprotno pa 
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so skupnosti z nizko stopnjo izogibanja negotovosti bolj odprte za spremembe in inovacije 

ter so pripravljene sprejeti tveganje. Strpnejše so do drugačnosti. 

- Dolgoročna – kratkoročna usmerjenost (angl. long-term – short-term orientation). 

Dolgoročna naravnanost poudarja vztrajnost v doseganju dolgoročnih smotrov in ciljev, 

stanovitnost, varčnost in upoštevanje statusnih razmerij. Kratkoročno usmerjene družbe pa 

poudarjajo sedanjost, tradicijo in skrb za lasten ugled. Dimenzija dolgoročnost – 

kratkoročnost je povezana s filozofijo konfucianizma in jo je Hofstede (1991, 159–176) 

poimenoval »konfucijska dinamika« (angl. Confucian Dynamism). To dimenzijo je 

Hofstede prevzel od Kanadčana Bonda, ki je živel in raziskoval na Kitajskem, kjer je razvil 

vprašalnik na osnovi kitajskih vrednot, Hofstede pa ga je kasneje uporabil tudi za svojo 

raziskavo, saj je bila uporabna tudi v državah, kjer konfucianizma ne poznajo. 

Hofstede, Pedersen in Hofstede (2006, 55–56) opozarjajo na napačno pripisovanje kulturno 

pogojenega vedenja, ki je posledica razlik med kulturnimi dimenzijami. Ko ljudje navezujejo 

stike s pripadniki drugih kultur, lahko zaradi svojih kulturnih vrednot izrečejo ali storijo kaj, 

kar lahko drugi narobe razumejo, kot namerno dejanje. Npr. poslušalec, ki je kulturno bolj 

kolektivističen, si lahko kulturno pogojeno vedenje tujcev napačno razlaga kot žaljivo, stresno, 

nesramno, kulturno individualističen poslušalec pa kot nepošteno ali podkupljivo. Pripadnik 

kulture z višjo stopnjo oddaljenosti od moči si lahko kulturno pogojeno vedenje tujcev napačno 

razlaga kot nespoštljivo, tisti, ki je navajen na majhno oddaljenost od moči, pa kot ukazovalno 

(pri osebah na visokem položaju) in služnostno (pri osebah na nizkem položaju) itd. (prav tam). 

Vsak človek v sebi nosi miselne vzorce, vzorce čustvovanja in obnašanja, ki se jih je priučil 

skozi življenje. Analogno z načinom računalniških programov Hofstede (1991; 2000) te vzorce 

imenuje mentalni programi (angl. »mental programs or software of the mind«). »Običajen izraz 

za te mentalne programe je kultura.« Izvor posameznikovih mentalnih programov je v 

socialnem okolju, iz katerega izhaja, in v njegovih življenjskih izkušnjah. Kultura se sestoji iz 

nenapisanih pravil »družbenih iger«. Kolektivno mentalno programiranje pa loči člane ene 

kulture od druge (Hofstede in Hofstede 2005, 2–3). 

Hofstede in Hofstede (2005, 284–287) opozarjata, da ne smemo enačiti nacionalne kulture in 

organizacijske kulture. Ugotavljata (prav tam), da narod in organizacija nista eno in isto, 

posledično sta tudi kulturi dva različna fenomena, ki temeljita na različnih vrednotah in 

ravnanjih ljudi. Nacionalne kulture temeljijo na mentalnih programih, ki jih posamezniki 

pridobijo v prvih desetih letih življenja,  in sicer v družini, šoli in življenjskem okolju, in 

temeljijo na osnovnih, življenjskih vrednotah posameznikov in manj na praktičnem delovanju. 

Organizacijske kulture pa se priučimo kot odrasli, z vstopom v delovno okolje; temelji bolj na 

praktičnem delovanju kot na vrednotah in se navzven kaže predvsem v skupnem zaznavanju 

organizacijskega vedenja. 
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Organizacija 

Večina človekovega delovanja in ustvarjanja v današnjem času poteka v organizacijah. 

Organizacije so sestavni del družbe in so z njo večplastno in obojestransko vplivno povezane 

(Kovač 1999, 145). 

Organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji za uspešno doseganje ciljev in smotrov, 

ki ustrezajo njihovim interesom (Biloslavo 2006, 15). Ustanovitelji v organizacijo posredno in 

neposredno vložijo svoje premoženje in potrebna sredstva za začetek delovanja organizacije ter 

tvegajo morebitno izgubo tega premoženja v primeru slabega poslovanja organizacije (Tavčar 

2002, 3). Lastniki razpolagajo z organizacijo in usmerjajo njeno delovanje (Tavčar 1997, 9). 

Posamezniki vstopijo v organizacijo in vanjo vlagajo svoje zmožnosti zato, da bi v večji meri 

in varneje dosegli svoje cilje in smotre, skladne z njihovimi interesi. Interesi izražajo potrebe, 

želje in pričakovanja udeležencev, ki izhajajo iz njihovih kratkoročnih, spremenljivih in 

prilagodljivih vrednot ter iz njihovih trajnejših, malo spremenljivih vrednot (Biloslavo 2006, 

35). 

V literaturi zasledimo različne definicije organizacije. Ivanko (2014, 33) ugotavlja, da je 

organizacija dejavnost, je tvorba, sistem ali združba, je sestav razmerij in je znanstvena  

disciplina. Mi pa na tem mestu organizacijo razumemo »kot institucijo« (Lipovec 1987, 37) in 

kot združbo ljudi (socialno enoto, zvezo ljudi, skupino), ki deluje zaradi uresničevanja smotrov 

in ciljev (Lipovec 1974, 20). 

Vsaka organizacija ima dva temeljna smotra: rast in preživetje (McNamee 1992, 67–68). Z 

rastjo organizacije se ohranja njen sorazmerni položaj na trgu, povečuje se stabilnost in varnost 

poslovanja, pripomore tudi k ugledu managementa (Pučko 1996, 39). Preživetje pa zagotavlja 

obstoj organizacije (McNamee 1992, 67). 

Glede na smotre in cilje delimo organizacije na pridobitne in nepridobitne (Tavčar 1997, 9): 

- pridobitne organizacije – podjetja ali gospodarske družbe, v katera lastniki vložijo kapital 

z namenom in ciljem ustvarjanja dobička in čim višje dolgoročne rentabilnosti vloženega 

kapitala ter večanjem tržne vrednosti organizacije, 

- nepridobitne organizacije – druge interesne organizacije, npr. šole, zdravstvo, javna 

uprava, kulturne ustanove itd., katerih cilji in smotri so sicer različni, vendar večinoma niso 

pridobitni. 

Vsaka organizacija je instrument za doseganje smotrov in ciljev ter izid interesov notranjih in 

zunanjih udeležencev. Ti se odražajo v kulturi organizacije in kulturah okolij, kjer organizacija 

deluje. Za uspešno delovanje organizacij je zato prepoznavanje kultur odločilno (Tavčar 2002, 

27). 
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Morgan (2004, 308) pravi, da je izziv za sodobne managerje najti primerne načine gledanja in 

razumevanja ter oblikovanja situacij, s katerimi naj bi se ukvarjali. Organizacije v sodobnem 

razvitem družbenem okolju ne delujejo izolirano. Tako na razvoj organizacijske kulture, poleg 

pričakovanj zaposlenih, vpliva tudi družbeno okolje v nacionalnem in globalnem okviru 

(Treven 2001, 80–81). 

Mesner Andolšek (1995b, 58) meni, da biti član neke organizacije pomeni razpolagati z 

določenim delom skupne vednosti in deliti z ostalimi člani določen skupen pogled na 

organizacijsko realnost, na osnovi tega pogleda pa tudi ustrezno ravnati, kar se razvije v neko 

skupno soglasnost ravnanja. Člani organizacije sčasoma razmišljajo in ravnajo podobno. 

Mesner Andolšek (prav tam) nadalje ugotavlja, da ti skupni pomeni predstavljajo 

organizacijsko kulturo. 

Organizacijska kultura 

V strokovni literaturi je množica različnih opredelitev organizacijske kulture, zato ne moremo 

izoblikovati ene splošno veljavne definicije organizacijske kulture. Allaire in Firsirotu (1984, 

193–221) sta jih naštela preko 160. V nadaljevanju predstavljamo le nekaj opredelitev. 

Eno prvih definicij organizacijske kulture je definiral Elliott Jaques (1951, 251), ki 

organizacijsko kulturo vidi kot običajne in tradicionalne načine razmišljanja in delovanja, ki si 

jih v večji ali manjši meri delijo člani organizacije, novi člani pa naj bi se jih naučili in jih vsaj 

delno sprejeli, da bodo sprejeti v organizacijo. 

Schein (2004, 17) organizacijsko kulturo razume kot pojav, ki vključuje tako opazne kot 

neopazne značilnosti:  
Organizacijska kultura je vzorec skupnih temeljnih predpostavk, ki jih je kaka skupina odkrila, ko 

se je učila spopadati s problemi prilagajanja navzven in povezovanja navznoter, in ta vzorec se je 

izkazal za dovolj dobrega, da ga je sprejela, zato po tem vzorcu naučijo nove člane, kako naj 

dojemajo, mislijo in čutijo v odnosu do teh problemov. 

Scheinova definicija organizacijske kulture je ena najbolj splošno sprejetih in najpogosteje 

citiranih definicij (Kavčič 2005, 5). 

»Način, kako pri nas delamo.« (Deal in Kennedy 2000, 4)  

»Organizacijska kultura daje organizaciji osebnost – takšni smo, tako ravnamo, za to se 

zavzemamo.« (Wheelen in Hunger 1995, 123) 

»Organizacijska kultura je bistvo in duša organizacije.« (Meek 1988, 454) 
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Morgan (2004, 125) organizacijsko kulturo opredeljuje na naslednji način: 

Skupne vrednote, skupna prepričanja, skupno mnenje, skupno razumevanje in skupni razum so 

različni načini opisovanja kulture. Ko govorimo o kulturi, v resnici govorimo o procesu 

konstruiranja realnosti, ki ljudem omogoča, da vidijo in razumejo določene dogodke, dejanja, 

predmete, izražanje in situacije na različne načine. Ti vzorci razumevanja nam pomagajo pri 

soočanju s situacijami, na katere naletimo, omogočijo pa nam tudi, da svoje lastno vedenje 

naredimo razumno in pomembno. 

Organizacijska kultura je zbir simbolov, obredov, bajeslovja, ki daje zaposlenim temeljne 

predstave o vrednotah in stališča (Ouchi 1981, 165). 

Za Petersa in Watermana (1982, 103–106) je organizacijska kultura sistem vrednot, ki šteje 

med bistvene dejavnike uspešnosti organizacije in je bistvena sestavina filozofije organizacije. 

Handy (1979, 176) vidi organizacijsko kulturo kot različnost vzdušja, različno opravljanje 

zadev, različne ravni energije, osebne svobode, osebnosti. 

Rüttinger (1986, 206) opredeljuje organizacijsko kulturo kot sistem usvojenih in živih predstav 

o vrednotah ter stališč. 

Bate (1984, 47) organizacijsko kulturo definira kot pomene ali vidike konceptualnih struktur, 

ki so ljudem skupni in ki opredeljujejo družbeno ali organizacijsko »realnost«. 

Deresky (2014, 90) organizacijsko kulturo razume kot instrument, s pomočjo katerega 

posamezniki in skupine komunicirajo, ter način, na katerega oblikujejo in interpretirajo 

sporočila. 

Douglas in Dubois (1977, 103–104) sta preučevala vpliv kulturskega okolja na mednarodne 

tržne strategije in definirala organizacijsko kulturo kot niz vrednot, norm, simbolov, kod, 

ritualov, navad, družbenih institucij in komunikacijskih sistemov. 

Kavčič (2005, 3–4)1 navaja naslednje definicije organizacijske kulture različnih starosti: 

- simboli, jezik, ideologije, rituali, miti (Pettigrew 1979). 

- pravilnosti v vedenju (Goffman 1959; Van Maanen 1979), 

- vzorci interakcij, vrednot in prepričanj, ki temeljijo na tradiciji, predhodnikih, in preteklih 

praksah ter so najbolj vidne v oblikovanju managerskega tima; domneve in prepričanja, po 

katerih ljudje živijo (Blake in Mouton 1969), 

- filozofija, ki usmerja politiko organizacije (Ouchi 1981; Pascale in Atos 1981), 

- prepričanja, praktični silogizmi, opravičevanje vedenja (Sproull 1981; Moley 1984), 

- glavne vrednote, ki določajo organizacijsko filozofijo in poslanstvo (Selznick 1957), 

                                                 

1 Vsi avtorji iz alinej celotnega odstavka: podatki o primarnem viru niso navedeni. 
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- organizacijska klima, stališča do dela, stopnja osebne odgovornosti za delo (Lippitt, 

Langseth in Mosop 1985; Miles in Schmuck 1971; Tagiuri in Latvin 1968), 

- vzorci kognitivnih procesov (Weik 1979), 

- govor, vzorci komuniciranja, jezik, neverbalne komunikacije (Everard 1989; Meissner 

1976), 

- miti, anekdote in zgodbe (Cohen 1969), 

- verjetje v odločnost in privrženost odločenosti (Peters in Waterman 1982), 

- vrednote in norme (Tichy in Ulrich 1984; Hall 1977), 

- simboli, jezik in umetnost (Hayakama 1953), 

- vir norm, pravila, skupinska stališča, navade in vloge (Warton in Worthley 1983), 

- stopnja soglasja na področjih soglasja o skupnih vrednotah, sredstvih, politikah in taktikah, 

pripravljenost sodelovati v organizaciji, obveznosti glede rezultatov, kognitivni procesi 

med različnimi skupinami v organizaciji (Etzioni 1975), 

- pravila igre za skupno življenje v organizaciji (Schein 1968; Ritti in Funkhouser 1977; Van 

Maanen 1976), 

- organizacijska kultura je lepilo, ki drži organizacijo skupaj s pomočjo skupnih vzorcev 

pomena; osredotoča se na vrednote, prepričanja in skupna pričakovanja članov (Siehl in 

Martin 1984), 

- organizacijske zgodbe in skripti (Martin 1982; Wilkins 1978, 1983). 

Na splošno je organizacijska kultura relativno stabilen, večdimenzionalen, celosten konstrukt, 

ki je skupen (skupini) članom organizacije, ki daje referenčni okvir in ki daje smisel in/ali se je 

izkazal kot tipičen v določenih situacijah (Guldenmund 2010, 21). 

Analiziranje pojmovanj različnih avtorjev bi vodilo do še večje raznolikosti definicij vsebine 

organizacijske kulture. Zato bi bilo konstruiranje univerzalne definicije organizacijske kulture 

nerealno. Ti dve ugotovitvi vsebujeta nevarnost, da se kot organizacijska kultura šteje vse, kar 

ni mogoče določneje definirati, tudi nepojasnjene dejavnike v organizaciji, ali pa da bi 

organizacijsko kulturo razumeli kot modno kategorijo, ki se pogosto spreminja in se razlikuje 

med deželami ali skupinami (Kavčič 2005, 4). 

Vzrok za raznolikost definicij vidi Ott (1989 50–51) v spoznanju, da je organizacijska kultura 

pojem in ne stvar, obstaja v duhu posameznika in je ni mogoče najti ali odkriti. Kavčič (2005, 

4) ugotavlja, da je definicija odvisna od tega, s katerega vidika gledamo na pojav, kaj imamo v 

mislih, ko govorimo o organizacijski kulturi, kaj iščemo pri pojavu, in ker je organizacijska 

kultura dinamična, je definicija odvisna tudi od tega, kdaj jo opazujemo.  

Kotter in Heskett (1992, 4–5) sta ugotovila, da imajo različna pojmovanja in definicije nekaj 

pomembnih razlik, vendar pa tudi mnogo skupnega, na osnovi česar sta poskušala narediti 

sintezo različnih definicij, pri čemer sta razlikovala dve ravni: prva se nanaša na vidnost, 

opazljivost organizacijske kulture, druga pa na njeno spremenljivost. Ugotavljata (prav tam), 
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da se na ravni vidnosti, opazljivosti organizacijske kulture različne definicije razlikujejo po tem, 

ali se avtorji bolj omejujejo na zunanje, vidne pojave, tj. učinke ali izraze, ki jih je mogoče na 

zunaj opazovati (npr. jezik, zgodbe, organizacijska klima ipd.), ali pa poudarjajo globlje, 

nevidne sestavine, ki so skupne pripadnikom določene organizacijske kulture in se jih ti niti ne 

zavedajo (npr. vrednote, norme, prepričanja). Avtorji, ki so organizacijsko kulturo preučevali 

empirično, so se bolj osredotočili na merljive, vidne značilnosti, na globlje ravni pa so bili 

pozorni bolj celostno usmerjeni znanstveni analitiki. Na ravni spremenljivosti organizacijske 

kulture pa razlikujeta (Kotter in Heskett 1992, 5) avtorje, ki poudarjajo stabilnost, trajnost, 

težavno in počasno spremenljivost organizacijske kulture, ter druge avtorje, ki organizacijsko 

kulturo razumejo kot spremenljivo in so bolj pozorni na to, kako je organizacijsko kulturo 

mogoče relativno hitro spreminjati (prav tam). 

Značilni predstavnik smeri, ki organizacijsko kulturo razume kot pojav, ki vključuje tako 

opazne kot neopazne značilnosti, je Schein (Kavčič 2005, 5). 

Duncan (1989, 229) opozarja, da je treba pri opisovanju koncepta organizacijske kulture 

posebej upoštevati tri pomembne dimenzije, skozi katere jo je mogoče analizirati:  

- objektivnost/subjektivnost. Objektivni vidiki organizacijske kulture obstajajo zunaj 

zavesti, umov članov organizacije. Vključujejo fizične artefakte, kot so spomeniki in slike 

junakov, organizacijske zgodbe, sage, miti, obredi in rituali. Subjektivni vidiki so 

organizacijska videnja, miselnost in predpostavke, ki jih ni mogoče neposredno zaznati s 

čutili, vendar so kljub temu resnični. Primeri subjektivnih vidikov vključujejo (1) skupne 

predpostavke (to je, kjer smo začeli naše razmišljanje tukaj); (2) skupne vrednote (to je, v 

kar verjamemo tukaj); (3) skupne pomene (to je, kako razlagati stvari tukaj); in (4) skupno 

razumevanje (to je, kako se stvari dela tukaj). 

- Kvalitativnost/kvantitativnost. Kvalitativni vidiki organizacijske kulture so interpretacije – 

način, kako ljudje opisujejo, dekodirajo, prevajajo in se drugače sprijaznijo s pomenom 

fenomenov, povezanih z organizacijsko kulturo. Kvantitativni vidiki, nasprotno, 

vključujejo, kaj ljudje pravijo (v nasprotju s pomenom) o kulturi. 

- Zunanji opazovalec/notranji udeleženec. Vidik opazovalca predstavlja zbrane odzive ali 

opazovano vedenje, ki jih je zaznal zunanji opazovalec, posameznik izven organizacije. 

Pridobivanje perspektiv zunanjih opazovalcev o kulturi je pomembno, saj lahko zunanji 

opazovalec včasih zazna značilnosti, ki izključujejo opazovane člane. Istočasno pa zunanji 

opazovalci uvedejo svoja lastna videnja na dogodke, pri čemer se lahko pojavi nevarnost, 

da so ta videnja drugačna od dejanskega stanja. 

Sodelavci so največje organizacijsko bogastvo in z njimi ne smemo ravnati preko računalniških 

poročil, ampak preko občutljivih dejavnikov organizacijske kulture. Močna organizacijska 

kultura je mogočen vzvod za usmerjanje vedenja v organizaciji; sodelavcem pomaga, da bolje 

opravljajo svoje delo (Deal in Kennedy 2000, 15), s tem pa pripomore k uspešnosti organizacije. 

Prav tako pa močna organizacijska kultura prispeva k neuspehu in propadu organizacije, če je 



 

20 

njeno delovanje usmerjeno v nepravo smer (Kavčič 2005, 14), zato je še toliko pomembneje, 

da managerji prepoznajo organizacijsko kulturo in jo uporabijo za doseganje smotrov in ciljev 

organizacije (Tavčar 2000, 57). 

Kavčič (2005, 79) ugotavlja, da ima poslovodstvo organizacije na razpolago večino vzvodov, s 

katerimi lahko vpliva na dogajanje v organizaciji in posledično tudi na organizacijsko kulturo, 

na njeno moč, na njeno vzdrževanje, ohranjanje in tudi spreminjanje. To vplivanje poteka preko 

treh kanalov, in sicer preko posredovanja kulture s svojim vzgledom, preko simbolov in preko 

obredov. Zaposleni natančno in kritično spremljajo dejanja svojih vodilnih in vodstvenih, zato 

je pomembno, da ti skrbijo za skladnost besed in dejanj ter s tem vzgledom posredujejo 

organizacijsko kulturo zaposlenim. Simboli so sredstvo, s katerimi vodilni in vodstveni 

dosegajo svoje delovne cilje in smotre. Obredi pa so načrtovane in organizirane aktivnosti, ki 

služijo sporočanju karakteristik organizacijske kulture (Kavčič 2005, 79). 

Največkrat uporabljene vrste simbolov so uporaba časa, uporaba jezika, sestankov in 

zapisnikov, določanje dnevnih redov ter okoliščine. Za zaposlene je najpomembneje tisto, 

čemur managerji namenijo največ časa. Z uporabljenim jezikom managerji usmerjajo mišljenje 

zaposlenih glede sodelavcev, dela in drugih vidikov organizacije, pri čemer ni pomembna samo 

vsebina, ampak tudi način povedanega. Managerji s sklicevanjem sestankov in določanjem 

njihove vsebine ter z odločitvami o tem, kdaj in zakaj bodo sklicali sestanek, kako natančen bo 

zapisnik in komu ga bodo poslali, pokažejo, kaj jim je pomembno in s čim se ukvarjajo. Svoje 

prioritete zaposlenim sporočajo tudi s tem, kje v organizaciji se pojavijo in ob kakšnih 

priložnostih. Njihovo filozofijo izraža opremljenost njihovih pisarn in odločitve o tem, katere 

prostore uporabijo za poslovne sestanke (Brown 1998, 178–180). 

Kulturo naj bi razumeli kot nenehen, proaktiven proces konstruiranja resničnosti, kar oživi 

celoten pojav kulture. Posameznikom omogoča videti in razumeti dogodke, dejanja, izražanje 

ali predmete na različne načine; ti vzorci razumevanja ljudem pomagajo pri soočanju s 

situacijami in jim omogočajo, da svoje vedenje naredijo razumno in pomembno. Tako 

organizacijsko kulturo razumemo kot aktiven, živ pojav, prek katerega ljudje skupaj ustvarjajo 

in spreminjajo svet, v katerem živijo, ne pa le kot spremenljivko organizacije ali kot nekaj, kar 

vodja prinese v svojo organizacijo (Morgan 2004, 124, 127–128). »Uspešne organizacije 

gradijo kohezivno organizacijsko kulturo okrog norm, vrednot in idej, ki ustvarjajo primerno 

žariščno točko za poslovanje« (Morgan 2004, 128). »Norme določajo sprejemljiv in zaželen 

način delovanja ljudi« (Rozman 2008, 3). 

Narava kulture je na neki način zasnovana na družbenih normah in običajih. Kdor upošteva ta 

pravila obnašanja, bo uspešen pri oblikovanju primerne družbene realnosti – kulture (Morgan 

2004, 126). 
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2.2 Sestavine in funkcije organizacijske kulture 

Organizacijska kultura ima več virov; nastaja na osnovi prepričanj, vrednot in podmen 

ustanoviteljev organizacije, z učenjem članov med rastjo organizacije in s prepričanji, 

vrednotami in podmenami, ki jih prinašajo novi člani in voditelji (Tavčar 2000, 105). 

Organizacijska kultura se izraža in prenaša na zaposlene skozi različne vsebine: npr. artefakte, 

jezik, metafore, zgodbe, mite, rituale, vzorce in norme vedenja, simbole, vrednote, stališča, 

etične kodekse, temeljne domneve in zgodovino organizacije idr. (Kavčič 2005, 24; Treven 

2001, 93); ima različne funkcije: z njo razrešujemo probleme preživetja skupine v smislu 

prilagajanja na zunanje družbeno okolje in na notranjo integracijo ter zmanjšuje napetost pri 

zaposlenih (Mesner Andolšek 1995b, 66). Je tudi socialna sila, ki nadzoruje vzorce 

organizacijskega vedenja tako, da člani vedo, kako bodo mislili in delali, zagotavlja skupne 

vzorce pripadnosti, vrednot in moralnih kodeksov. Postavlja in vzdržuje meje organizacije in 

deluje kot organizacijski kontrolni sistem, ki predpisuje določeno vedenje in prepoveduje drugo 

(Kavčič 2005, 12). 

Prepoznavanje sestavin organizacijske kulture je še posebej pomembno za njeno preučevanje. 

Da lahko analiziramo določeno organizacijsko kulturo, naj bi preučili način, kako ljudje 

razvrščajo svoje izkušnje in zamisli, kako zaznavajo dogodke ter presojajo druge ljudi in stvari 

v družbenem okolju. Poleg tistega, kar je na površju, je treba preučiti tudi tisto, kar je globlje. 

Ko pridobimo informacije o posameznih sestavinah, lahko sčasoma prepoznamo, kakšna je 

posamezna organizacijska kultura (Brod 2004, 32). Najbolj znana metoda spoznavanja je 

analiza, ki je sestavljena iz opazovanja in diagnosticiranja. V fazi opazovanja ugotavljamo 

znake (artefakti, simboli, ceremonije, slogani, zgodbe ipd.), s katerimi se organizacijska kultura 

(predpostavke in vrednote) odraža. Podatke o organizacijski kulturi zbiramo na različne načine, 

npr. z vprašalniki ipd. Tako opazimo artefakte in ugotovimo, kateri so značilni za določeno 

organizacijsko kulturo (npr. za kulturo klana so značilne vrednote timsko delo, upoštevanje 

drugih itd.). Pojave, tako tudi organizacijsko kulturo, spoznavamo v procesu primerjave, npr. 

po časovnem vidiku, tj. sedanjo organizacijsko kulturo z želeno (Rozman 2008, 5).  

Glede na različno opredeljevanje pojma organizacijska kultura pri različnih avtorjih najdemo 

tudi različne opredelitve njene vsebine oz. sestavin (Kavčič 2005, 24). V različnih teorijah 

najdemo predvsem naslednje kategorije vsebine organizacijske kulture (Brown 1998, 10–11; 

Kavčič 2005, 24):  

- artefakti (kar je rezultat človekove dejavnosti, materialni in nematerialni proizvodi), 

- jezik v obliki šal, metafor, zgodb, mitov in legend, 

- vzorci vedenja v obliki obredov, običajev, slovesnosti, proslav, 

- norme vedenja, 

- heroji, 

- simboli in simbolne aktivnosti, 
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- verovanje, vrednote, stališča, 

- etični kodeksi, 

- temeljne domneve, 

- zgodovina organizacije. 

Vsebine se medsebojno prekrivajo in prepletajo. Avtorji jih razlikujejo glede na to, ali so opazne 

(površinske) ali neopazne (globlje), in dajejo, glede na svoja teoretična izhodišča, različen 

poudarek posameznim sestavinam. Na osnovi tega oblikujejo različne modele organizacijske 

kulture, kot npr. Schein in Hofstede (Kavčič 2005, 24). 

Nagel (1991, 73) ravni kulture ilustrativno prikaže kot drevo kulture, pri čemer so temeljne 

podmene korenine drevesa, vrednote so deblo, pojavne oblike pa krošnja oz. podoba drevesa. 

Kulturne razlike se izražajo na mnogo načinov. Izmed številnih izrazov, ki se uporabljajo za 

opisovanje različnih vidikov kulture, Hofstede izpostavlja štiri, ki po njegovem mnenju dokaj 

skrbno pokrijejo celoten koncept kulture. To so simboli, heroji, rituali in vrednote, ki jih 

prikazuje slika 1 v obliki čebulnih plasti, pri čemer simboli predstavljajo najbolj površinski 

vidik kulture, vrednote pa najglobljega, s heroji in rituali med njima (Hofstede in Hofstede 

2005, 6–7). 

 

Slika 1: Ravni kulture po Hofstedeju 

Vir: Hofstede in Hofstede 2005, 7. 

Simboli so besede, geste, slike, predmeti, ki imajo poseben pomen za člane določene kulture, 

način oblačenja, zastave in statusni simboli. Simboli se hitro lahko spreminjajo, nastajajo novi, 

stari izginjajo. Ena kulturna skupina pogosto prevzame simbole druge skupine, zato Hofstede 

simbole uvršča na zunanji, površinski sloj čebule (Hofstede in Hofstede 2005, 7). Heroji so žive 

ali že mrtve osebnosti, prave ali izmišljene z lastnostmi, ki so v določeni kulturi visoko cenjene 

in v taki kulturi služijo kot modeli obnašanja, npr. lutka Barbie, Batman ipd. (prav tam). Rituali 

so skupinske aktivnosti, ki so v bistvu nepotrebne za doseganje smotrov in ciljev, so pa znotraj 

kulture bistvene za skupino in se izvajajo zaradi njih samih, npr. način pozdravljanja, družbeni 
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in verski obredi, določeni politični ali poslovni sestanki, ki so sklicani iz navidezno racionalnih 

razlogov pogosto lahko služijo v obredne namene, npr. za utrjevanje skupin ali posameznih 

voditeljev (prav tam, 8). Jedro kulture tvorijo vrednote. Vrednote so težnje k preferiranju enih 

stanj pred drugimi, so občutki s pozitivnim ali negativnim predznakom (prav tam). 

Hofstede pri preučevanju kulture poudarja predvsem tiste vidike kulture, po katerih se ta kaže 

navzven (Kavčič 2005, 10), Schein pa jo opredeljuje kot pojem, ki ima tako opazne kot 

neopazne značilnosti (Kavčič 2005, 5). 

Schein (2004, 26) ugotavlja, da ima organizacijska kultura tri ravni, pri čemer raven pomeni 

stopnjo, do katere je fenomen kulture viden opazovalcu. To so temeljne predpostavke, 

podmene, iz katerih nastajajo usvojene vrednote in prepričanja, ki so navzven vidne kot 

artefakti (pojavni znaki). Temeljne predpostavke (podmene) so nezavedna, samoumevna 

stališča, zaznave, misli in čustva ter so temeljni vir vrednot in delovanja. Usvojene vrednote in 

prepričanja so ustaljene utemeljitve (usmeritve, filozofija, smotri). Artefakti ali pojavne oblike 

so vidne strukture in procesi v organizaciji (navade, obredi, običaji ipd.), pogosto težko 

razumljivi (prav tam). 

Temeljne predpostavke so neke vrste samoumevne razrešitve za znane probleme (Kavčič 2005, 

25). Organizacijska kultura so takšne temeljne predpostavke, ki so nekako na ravni predzavesti 

(med zavednim in nezavednim). So globoko ukoreninjene, samoumevne predpostavke, ki so 

skupne skupini ljudi in ki usmerjajo njihovo dojemanje, občutja in čustva do stvari. 

Organizacijska kultura kot nabor temeljnih predpostavk naj bi nam opredeljevala, na kaj naj bi 

bili pozorni, daje pomen stvarem, opredeljuje naš čustveni odziv na različna dogajanja, 

opredeljuje naše delovanje v različnih situacijah. Ko posameznik enkrat usvoji, razvije celosten 

nabor teh predpostavk, se bo dobro znašel v skupini, s katero si deli te predpostavke. Neugodno 

ali celo ranljivo pa se bo počutil v skupini ali organizaciji z drugačnimi temeljnimi 

predpostavkami, saj lahko ne bo razumel oz. si bo napačno razlagal dejanja drugih (Douglas 

1986; Schein 2004, 32). 

Skupne temeljne predpostavke, ki tvorijo organizacijsko kulturo določene skupine, je na ravni 

posameznika in skupine mogoče razumeti kot psihološke kognitivne obrambne mehanizme, ki 

skupini omogočajo nadaljnje delovanje (Schein 2004, 32). 

Temeljne predpostavke se od običajnih prepričanj razlikujejo. Prepričanje je običajno zavestno 

in opazljivo, o njem se da razpravljati, z njim se lahko soočimo, spopadamo in ga je relativno 

lahko spreminjati, medtem ko so temeljne predpostavke nezavedne in jih je zato težko priklicati 

na površje. Temeljne predpostavke so že po definiciji nedotakljive, o njih ni mogoče 

razpravljati ali se z njimi soočiti. Prepričanja so enostavna spoznanja v primerjavi s temeljnimi 

predpostavkami, ki poleg prepričanja vsebujejo tudi razlage teh prepričanj, vrednote in čustva 

(Brown 1998, 27–28; Kavčič 2005, 25). 



 

24 

»Vrednote so dobrine, ki človeku največ pomenijo«, so pozitivne in negativne. Usvojene so v 

otroštvu in odraščanju ter odločilno vplivajo na obnašanje in delovanje človeka (Tavčar 2006, 

76). So ena bistvenih sestavin organizacijske kulture (Kavčič 2005, 26). 

Hofstede in Hofstede (2005, 8) vrednote definirata kot splošno težnjo, da imamo ena stanja rajši 

od drugih. 

Mihelčič (1999, 258) vrednote razume kot pozitivna temeljna življenjska načela posameznikov 

ali skupin in so nasprotje negativnih načel.  

Boone in Kurtz (1992, 51–52) vrednote štejeta kot eno od petih prvin kulture (poleg okolja 

poslovanja, junakov, obredov in omrežja neformalne komunikacijske mreže za posredovanje 

kulture mlajšim generacijam).  

Voditelj prepriča skupino za neko razrešitev; če se ta obnese kot uspešna pri razreševanju 

skupnih problemov, se spremeni v skupno prepričanje ali vrednoto in na koncu v skupno 

podmeno. Vrednote so večinoma nezavedne, jih težko izražamo in so manj vidne drugim. S 

samimi vrednotami večkrat težko pojasnimo neko vedenje, pogosto je treba pogledati globlje, 

do temeljnih podmen, iz katerih so vrednote nastale (Schein 2004, 28–30). 

Člani organizacije si delijo nekatere svoje vrednote in te vrednote so korenine organizacijske 

kulture. Vrednote lahko zadevajo smotre in cilje delovanja ali pa zadevajo strategije za 

doseganje teh smotrov in ciljev – so smiselne, ciljne in instrumentalne. Instrumentalne vrednote 

vključujejo vedenje, obnašanje in so usmerjene na etiko, npr. zvestoba, poštenje ipd., ali pa so 

usmerjene na zmožnosti, npr. ustvarjalnost, logičnost. Ciljne vrednote zadevajo končna stanja, 

cilje in so usmerjene na človeka, npr. modrost, uglednost, ali pa na odnose med ljudmi, npr. 

enakost ipd. (Tavčar 2006, 41). Vrednote nastajajo počasi, z izbiranjem in preverjanjem 

možnosti. Tiste možnosti, ki se vedno znova obnesejo, sčasoma obveljajo kot vrednote in se 

prenašajo iz roda v rod (Tavčar 2006, 76). 

Hofstede in Hofstede (2005, 8) navajata naslednje razpone vrednot:  

- zlo in dobro, 

- umazano in čisto, 

- nevarno in varno, 

- prepovedano in dovoljeno, 

- spodobno in nespodobno, 

- moralno in nemoralno, 

- grdo in lepo, 

- nenaravno in naravno, 

- nenormalno in normalno, 

- paradoksno in logično, 

- iracionalno in razumsko. 
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Nagel (1991, 26) navaja še druge razsežnosti vrednot, npr. uspeh posameznika in uspeh 

skupine, tveganje in previdnost, kakovost in količina ter druge. 

Vrednote opazimo po pojavnih znakih, značilnostih obnašanja posameznikov, obnašanja 

skupine in odnosov med njimi. Kažejo se tudi v materialnih znakih. Ljudje zavedno ali 

nezavedno na osnovi svojih vrednot izbiramo npr. oblačila, urejamo bivalne ali poslovne 

prostore ipd. Čeprav imajo posamezniki tudi svoje lastne vrednote, organizacijska kultura 

temelji na tistih vrednotah, ki jih usvoji večina v organizaciji (Tavčar 2006, 41–42). 

Vse, kar zaznamo in opazimo ob stiku s kulturo, so pojavne oblike – artefakti. Ti so raznoliki 

in obsegajo vse načine komuniciranja (verbalnega in neverbalnega, hotenega in nehotenega), s 

katerim pripadniki skupine izpričujejo njene značilnosti kulture, značilnosti vedenja in 

medsebojnih odnosov, urejenost fizičnega okolja, jezik, tehnologijo, proizvode, umetniške 

stvaritve idr. Povezava med artefakti, usvojenimi vrednotami in usvojenimi podmenami ni 

enoznačna, zato samo iz pojavnih znakov ni mogoče razbrati globljih značilnosti kulture 

(Tavčar 2002, 19). Posledica tega dejstva so različne klasifikacije artefaktov, npr. (prav tam): 

- Deal in Kennedy (1982, po Tavčar 2002, 19): vzorniki, običaji, obredi, komuniciranje, 

- Hofstede (1982, po Tavčar 2002, 19): simboli, besede, kretnje, podobe, predmeti, vrednote, 

obredi, vzorniki (heroji), zgodbe, legende o organizaciji, izdelki, 

- Nagel (1991, po Tavčar 2002, 19): poslopja, vedenje managerjev, odnosi s sodelavci, 

poslovodenje, organiziranost, dokumenti, obredi in simboli, 

- Schermerhorn, Hunt in Osborn (1991, po Tavčar 2002, 19): jezik, čas, prostor, vera; zgodbe 

o nastanku, običaji in obredi, simboli, 

- Scholz (1990, po Tavčar 2002, 19): junaki, zgodbe, običaji in obredi, govorica, arhitektura, 

zaščitni znaki in logotipi, oblačila, šale in dovtipi. 

Kavčič (2005, 30) ugotavlja, da se organizacijska kultura kaže v tipičnem vedenju članov 

organizacije, ki je enako pri vseh članih določenih skupin in se pogosto izraža v obliki »tako to 

delamo pri nas«, zato so po njegovem mnenju vse opazljive sestavine organizacijske kulture 

pravzaprav obrazci vedenja neposredno ali pa njihove posledice. To so npr. (Kavčič 2005, 30–

34): 

- jezik in komunikacijski sistem, 

- simboli in metafore, 

- zgodbe, bajke, miti, 

- slovesnosti, običaji, obredi, 

- vzorniki, 

- umetne človekove stvaritve (artefakti): proizvodni program, logos in poslanstvo, 

arhitektura organizacije. 
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Funkcije organizacijske kulture 

Ott (1989, 67–69) je analiziral številne knjige in članke o organizacijski kulturi in ugotovil, da 

se skoraj vsi avtorji strinjajo glede nekaterih funkcij organizacijske kulture. Obstajajo pa še 

številne druge. Funkcije, o katerih avtorji soglašajo, so naslednje (prav tam): 

- z organizacijsko kulturo zagotavljamo skupne vzorce kognitivne interpretacije in percepcij 

(dojemanja in zaznavanja), tako da člani organizacije vedo, kako naj delajo in mislijo; 

naučijo se enako ali vsaj podobno razumeti iste simbole in nanje enako reagirati, 

- organizacijska kultura zagotavlja skupne vzorce čustvenega odnosa do pripadnosti 

organizaciji, njenim vrednotam in moralnim kodeksom; člani na ta način vedo, kaj je 

pomembno in kaj naj cenijo ter kakšna čustva naj gojijo, 

- organizacijska kultura postavlja in vzdržuje meje organizacije, s čimer razlikuje člane od 

nečlanov, 

- organizacijska kultura deluje tudi kot organizacijski kontrolni sistem, ki predpisuje 

določeno vedenje in prepoveduje drugo; kadar so vrednote večinsko sprejete, postanejo 

norme, te so zapisane kot kodeksi, ki urejajo vedenje posameznega stanu ali organizacije. 

Robbins in Judge (2007, 578) opredeljujeta naslednje funkcije organizacijske kulture: 

- opredeljuje meje organizacije, razlikuje eno organizacijo od drugih, 

- članom organizacije daje občutek identitete, 

- omogoča zavzetost članov organizacije za smotre in cilje, ki presegajo njihove osebne 

interese, 

- povečuje socialno stabilnost sistema, 

- je socialno lepilo, ki povezuje organizacijo, saj opredeljuje standarde za delovanje 

sodelavcev, 

- je instrument za usmerjanje in obvladovanje naravnanosti in vedenja zaposlenih. 

Takšna opredelitev funkcij je dragocena tako za organizacijo kot za zaposlene. Organizacijska 

kultura krepi organizacijsko pripadnost in povečuje konsistenco vedenja zaposlenih. To so 

koristne funkcije za organizacijo. Organizacijska kultura pa ima tudi določene disfunkcije: 

ovira spremembe, ovira različnost v organizaciji in ovira združevanja in pripojitve organizacij 

(Robbins in Judge 2007, 579–580).  

Učinki (funkcije) organizacijske kulture so medsebojno prepleteni. Če jih opazujemo z vidika 

spreminjanja organizacijske kulture, je treba upoštevati medsebojno delovanje med 

organizacijsko kulturo in njenimi posledicami (Kavčič 2005, 14). Učinki organizacijske kulture 

so (Kasper 1987, 28–31; Brown 1998, 89–91; Scholl 2003; Kavčič 2005, 13): 

- povezuje posameznike v skupine in organizacije ter omogoča skupno življenje in 

delovanje, 

- deluje kot mehanizem koordinacije in kontrole, 

- ima v organizaciji tudi stabilizacijsko funkcijo, 
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- članom organizacije omogoča oblikovanje identitete in legitimnosti, 

- predstavlja okvir za skupno interpretacijo zaznavanja članov organizacije in vpliva na 

njihova pričakovanja ter omogoča medsebojno razumevanje, 

- oblikuje motivacijski okvir, 

- vpliva na konkurenčno prednost organizacije. 

Vida idr. (2010, 132–133) pa vidi pomembno funkcijo organizacijske kulture tudi za porabnike, 

ki v današnjem času, ko so trgi postali globalni, poslujejo z organizacijami v oddaljenih koncih 

sveta. Organizacijska kultura daje pomen, ki ga porabniki pripisujejo stvarem (izdelkom, 

storitvam in procesom ter blagovnim znamkam), določa pomen, ki ga ljudje pripisujemo pijači 

ali hrani in obredom, povezanim z njima, ter verskim objektom ali čisto vsakodnevnim 

predmetom. Organizacijska kultura daje pomen dejavnostim, tudi preprostim (npr. način 

rekreacije). Zelo pomembna funkcija organizacijske kulture je tudi ta, da organizacijska kultura 

olajša komunikacijo in način kodiranja in dekodiranja sporočil, kar omogoči, da se ljudje 

znotraj organizacijske kulture strinjajo glede simbolnih in kulturnih pomenov, ob srečanju dveh 

pripadnikov iz različnih kultur pa daje smernice za komunikacijo (npr. stisk roke, primernost 

neposrednega stika z očmi ipd.). 

Organizacijsko kulturo dojemamo kot kompas, ki institucijam zagotavlja smer. Ponuja neke 

vrste neformalni jezik za razlago vprašanj in dogodkov; zagotavlja občutek reda in zmanjšuje 

negotovost zaposlenih (Belias in Koustelios 2014, 135). 

2.3 Organizacijska kultura in sorodni pojmi 

Organizacijska kultura je večje pozornosti v literaturi deležna šele v zadnjih treh desetletjih, 

zato je razumljivo, da vključuje tudi vsebine, ki jih vključujejo tudi drugi pojmi 

organizacijskega vedenja. Vendar jo kaže razmejiti od drugih sorodnih pojmov (Kavčič 2005, 

16). Ti pojmi so predvsem organizacijska klima, filozofija organizacije, organizacijska 

strategija, organizacijska struktura in neformalna organiziranost (Kasper 1987, 10–17; Kavčič 

2005, 16–19). 

2.3.1 Organizacijska klima 

Eden od pojmov, ki so organizacijski kulturi najbližji, je pojem organizacijska klima, s katerim 

avtorji označujejo mnoge vsebine in ima številne definicije, kar nakazuje na veliko podobnost 

s pojmom organizacijska kultura (Kavčič 2005, 17). Mihalič (2006, 254) ugotavlja, da oba 

pojma v literaturi prepogosto enačimo, čeprav med njima obstajajo bistvene razlike. 

Pojem organizacijska kultura je globalen pojem, ki je usmerjen v preteklo in prihodnje stanje, 

pojem organizacijska klima pa je bolj analitičen, lokalen in usmerjen izključno na sedanje stanje 

v poslovno-organizacijskem sistemu. Oba pojma izvorno razlagata določenost 
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posameznikovega vedenja v sistemu in njegove posledice, vendar je pojem organizacijske 

kulture bolj inkluziven in abstrakten ter globlji od pojma organizacijske klime, organizacijska 

kultura vpliva na organizacijsko klimo, organizacijska klima pa le odseva stanje organizacijske 

kulture sistema v določenem prostoru in času. Organizacijska klima se ustvarja začasno in skozi 

različne procese v sistemu, organizacijska kultura pa skozi daljša časovna obdobja in preko 

globalnih interakcij v sistemu in z družbenim in poslovnim okoljem. Najpomembnejšo razliko 

pa predstavljajo lastnosti, ki vplivajo na njuno obvladovanje: organizacijska kultura je manj 

vidna in se težje in počasneje spreminja kakor organizacijska klima (Mihalič 2006, 254). 

Denison (1990, 22–26) je analiziral uporabo pojma organizacijska klima v organizacijski in 

managerski literaturi ter ugotovil, da prevladujeta dve definiciji organizacijske klime: 

organizacijska klima kot skupna percepcija ali skupen odgovor posameznikov na določeno 

situacijo in organizacijska klima kot vrsta pogojev, ki obstajajo v organizaciji in vplivajo na 

vedenje posameznikov. V prvem primeru je organizacijska klima razumljena kot individualno 

psihološki pojav (npr. nasprotovanje ali sodelovanje, zadovoljstvo ali nezadovoljstvo itd.), v 

drugem primeru pa kot sklop objektivnih okoliščin, kot je npr. organizacijska struktura (Kavčič 

2005, 17).  

Mihalič (2006, 256) definira organizacijsko klimo kot subjektivno predstavo o organizaciji, ki 

si jo ustvari vsak zaposleni pod vplivom organizacijskih procesov strukture, virov in kulture ter 

posameznikovih vrednot, veščin in znanja idr. oz. kot »način, kako zaposleni razumejo 

organizacijo kot celoto«. Ugotavlja (prav tam), da gre v okviru preučevanja organizacijske 

klime za preučevanje psiholoških struktur sistema (npr. delovno ozračje, osebnosti sistema, 

splošnega vzdušja, zadovoljstva zaposlenih, počutja pri delu, stanja medčloveških odnosov in 

interakcij, zavesti, pripadnosti in lojalnosti zaposlenih, možnosti kariernega razvoja zaposlenih, 

usmerjenosti poslovodstva, stopnje zavzetosti za uspeh in številne druge). 

Povzema (prav tam) še nekatere druge definicije organizacijske klime. Organizacijska klima je 

»psihološki mehurček«, ki obkroža delo (Jones in Bearley 1995). Organizacijska klima 

opredeljuje značilnosti, po katerih se organizacija loči od drugih in ki vplivajo na vedenje ljudi 

v organizaciji. Dejansko je organizacijska klima tisto, na kar reagiramo, celoten vidik 

simulacije in delovnega vrveža (Gilmer 1969). V splošnem pa sam pojem organizacijska klima 

označuje spremenljive in začasne značilnosti stanja organizacije (Mesec 1992). 

2.3.2 Filozofija organizacije 

Kralj (2003, 157) ugotavlja, da je filozofija organizacije sistem splošnih načel, zasnovanih v 

osebnih vrednotah, v vrednotah organizacije in v vrednotah družbenega okolja ter koncepti 

poslovanja in filozofska stališča do ljudi in do znanja. Ločuje (prav tam) filozofijo organizacije 

in filozofijo managementa in ugotavlja (prav tam), da je filozofija organizacije, za razliko od 
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filozofije managementa, razširjena na celoto organizacije in vse njene udeležence ter zajema 

mišljenje kot vpliv družbenega okolja, prepričanje organizacije in stališča udeležencev. 

Kavčič (2005, 18) ugotavlja, da je filozofija organizacije, s katero označujemo temeljne 

opredelitve o sestavi, smotrih in ciljih ter pravilih obnašanja organizacije, star izraz za to, kar 

sodobna teorija danes imenuje vizija in poslanstvo organizacije; v tem smislu predstavlja 

normativno komponento organizacijske kulture. Organizacijska kultura je s svojimi temeljnimi 

predpostavkami nezavedna podlaga vedenju članov organizacije, medtem ko gre pri filozofiji 

organizacije za zavestno oblikovana stališča in tako predstavlja zaželeno, hoteno stanje v 

organizaciji (prav tam). 

Po Kralju (2003, 161–162) filozofija organizacije »povzema in ustvarja kulturo organizacije 

kot želeno podlago za vedenje in obnašanje udeležencev organizacije« in je »formalno izražena, 

želena kultura organizacije« oz. sistem splošnih načel o poslovanju organizacije, ki je zasnovan 

na vrednotah odločevalcev v organizaciji. 

2.3.3 Organizacijska strategija 

Kavčič (2005, 66) je prepričan, da organizacijska strategija sodi med tiste pojave, ki so zelo 

blizu organizacijski kulturi, in ugotavlja (prav tam), da zanjo obstajajo različne opredelitve, ki 

jih povzema takole:  

- strategija opredeljuje zaželeno stanje organizacije čez določeno, običajno daljše obdobje 

(nad pet do deset let). Obsega predvsem opredelitev smotrov in ciljev ter načinov za 

njihovo uresničevanje.  

- Strategija je načrt odnosov organizacije s poslovnim okoljem. Je formalen natančno in 

jasno opredeljen akt o tem, kako naj se organizacija vede, da bo dosegla zastavljene smotre 

in cilje. S strategijo opredeljujemo smotre in cilje ter merila, kazalnike in standarde 

njihovega doseganja. 

- Je sistem upravljanja in managementa. Je manj formaliziran in strukturiran proces 

obvladovanja organizacije, vodenja, skupek načel, smernic in pravil, ki vključuje 

fleksibilnost in prilagodljivost. 

- Strategija je spretnost upravljanja in managementa, ki jo izvajajo lastniki in managerji. Je 

proces usklajevanja sestavnih delov in lepilo, ki povezuje te dele v celoto. Strategija so 

vzorci organizacijskih odločitev, dogodki in aktivnosti, ki niso nujno namenske. 

Below, Morrisey in Acomb (1987, 13) strategijo delijo na strateško analizo in dolgoročno 

planiranje. 

Strategija je nujno potrebna v vsaki organizaciji, da ta lahko uspeva. Ni pa nujno, da se 

postavljene strategije uresničijo v celoti, zaradi česar nekateri menijo, da strateško planiranje 
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nima smisla. Večina avtorjev pa priznava povečevanje pomena organizacijske strategije, skupaj 

s povečevanjem konkurenčnega pritiska na organizacije (Kavčič 2005, 66). 

Izhodišče za oblikovanje strategije je določitev smotrov in ciljev organizacije. Ti so odvisni od 

vrste dejavnosti, s katero se v organizaciji ukvarjajo. Za gospodarske organizacije, ki vire črpajo 

s trga in na njem prodajajo svoje proizvode, so smotri in cilji gospodarske narave: dovolj velik 

dobiček, da prinaša zadosten donos na vložena sredstva, njihov strateški smoter in cilj je doseči 

trajno konkurenčno prednost, dolgoročni obstoj in razvoj organizacije. Drugačne smotre in cilje 

imajo organizacije javnega sektorja, ki jih delno ali v celoti financira država: državljanom 

zagotoviti javne dobrine. Temeljni smoter in cilj teh organizacij je zadovoljevanje potreb 

uporabnikov in ne dobiček (Kavčič 2005, 66–67). 

Organizacijska kultura vpliva na organizacijsko strategijo na več načinov. Na oblikovanje 

strategije vpliva način pridobivanja informacij iz družbenega in poslovnega okolja: organizacija 

lahko uporablja le vire informacij, ki pridejo do nje iz družbenega in poslovnega okolja ali jih 

sama aktivno išče, lahko spremlja širši ali ožji nabor informacij, to spremljanje pa je lahko 

sistematično in formalizirano ali bolj naključno in občasno. Glede na to ocenjuje, ali je poslovno 

okolje negotovo ali obvladljivo. Poslovodstvo in člani organizacije so bolj pozorni na tiste 

informacije, ki ustrezajo njihovim prevladujočim domnevam (temeljnim predpostavkam). 

Zaznavajo tiste informacije, ki so zanje ugodne, in zanemarjajo druge. Na tej osnovi se odločajo 

za določene strateške opcije in zavrnejo druge, npr. usmeritev na določeno geografsko področje, 

nagnjenost h kvantitativnim oz. kvalitativnim informacijam, vrednotenje virov informacij idr. 

Ko so informacije zbrane, sledi njihova interpretacija, ki je lahko analitična, temelječa na 

matematičnih modelih ali na intuiciji, ideologiji, filozofiji. Interpretaciji sledi vrednotenje 

zadev, ki je lahko subjektivno, po napisanih postopkih, glede na dogodke v preteklosti ali na 

osnovi političnega pogajanja ali soglasja. Soglasje glede vrednotenja informacij še ne pomeni, 

da bodo v organizaciji enotni, katero strategijo izbrati. Zelo pomemben vpliv na odločitve o 

izbiri strategije imajo vrednote. Pri dejanskem določanju strategije je pomembno še vprašanje 

moči posameznih delov ali služb ali poklicnih skupin v organizaciji, ki pogosto predlagajo 

različne razrešitve, na koncu pa obvelja volja močnejšega (Brown 1998, 211–213). 

Mihelčič (1999, 222–224) vidi razliko med organizacijsko kulturo in organizacijsko strategijo 

v tem, da organizacijsko kulturo gradimo na dolgi rok, ji postopno dodajamo nove sestavine in 

jo izboljšujemo. Na drugi strani pa organizacija pogosto potrebuje nove strategije, da lahko 

hitro spremeni svoj položaj in usmeritev v vse bolj spremenljivem poslovnem okolju, da je 

konkurenčna in sledi uporabnikom. Nove strategije naj bi imele vpliv na organizacijsko kulturo, 

ki naj se jim prilagaja, vendar pa te strategije ne smejo zahtevati prehitre spremembe 

organizacijske kulture, saj to utegne voditi do njihovega propada. 
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2.3.4 Organizacijska struktura in struktura organiziranosti 

Morgan (2004, 308–309) ugotavlja, da je dejavnik organizacijske strukture lahko nosilec 

pomembnih dejavnikov organizacijske kulture in organizacijske politike ali pa lahko igra 

pomembno vlogo pri tem, kako menedžerji obvladujejo časovno negotovost. Lahko simbolizira 

ključni vidik organizacijske kulture. Brez tega dejavnika lahko pride do kulturnih, političnih in 

psiholoških posledic, zato je pomembno, da managerji to razumejo. 

Mesner Andolšek (1995b, 36) ugotavlja, da so številni analitiki organizacij potrdili pomen 

kulturnega dejavnika pri oblikovanju upravljavskih praks in strukturnih lastnosti organizacij. 

Ugotavlja še (prav tam), da ni dosti analiz, ki bi se ukvarjale s povezavami med organizacijsko 

kulturo in organizacijsko strukturo. Eno takšnih raziskav je naredila Tayebova (1987; 1988), ki 

je primerjala sedem angleških in sedem indijskih podjetij. Kulturne razsežnosti je ugotavljala s 

stališči zaposlenih in lokalnih prebivalcev oz. z razlikami med njimi. Nato je ugotavljala še 

razlike med organizacijami. Ugotovila je, da so se s kulturnimi dejavniki povezane razlike 

pokazale v stopnji formalizacije in uporabi pisnih navodil za delo, komuniciranju in 

posvetovanju, odnosih moči in avtonomije ter v delegiranju pooblastil (Tayeb 1987, 241–261; 

1988, 107–134, 156). 

Kralj (2005, 419–423) in Ivanko (2008, 21–31) opisujeta razliko med organizacijskimi 

strukturami in strukturami organiziranosti. Organizacijske strukture so »raznovrstne 

kombinacije sestavin v organizaciji, ki tvorijo organsko celoto (sistem) in so medsebojno 

odvisne«. V organizaciji obstaja cela vrsta struktur, ena od njih je struktura organiziranosti 

(Kralj 2005, 419). 

Struktura organiziranosti je »ustroj oz. smotrna razporeditev organizacijskih zmogljivosti po 

različnih organizacijskih osnovah«. Organizacijske zmogljivosti so kadrovski, materialni, 

finančni in drugi viri v organizaciji, ki zagotavljajo uresničevanje organizacijskih smotrov in 

ciljev. Smotri in cilji organizacije oblikujejo njeno strukturo, struktura organiziranosti pa je 

sredstvo za uresničitev smotrov in ciljev organizacije (Ivanko 2008, 21–22). 

Organizacijska struktura je orodje managerjev, s katerim razporejajo organizacijske vire, da ti 

opravijo vse potrebno. Z organizacijsko strukturo določajo formalne odnose poročanja, 

hierarhijo, kontrolni razpon managerjev, organizacijske enote in njihovo povezovanje ter 

oblikujejo sisteme za zagotavljanje učinkovite komunikacije in koordinacije v organizaciji 

(Dimovski in Penger 2008, 71). 

Poslovodstvo vsake organizacije naj bi prilagajalo strukturo organiziranosti zahtevam 

družbenega modela, zunanjim in notranjim dejavnikom organizacije ter zahtevam in potrebam 

stratifikacijske strukture zaposlenih. Pri tem je pomembno, da poslovodstvo v prilagajanju 

organizacije doseže konsistentnost, sicer se lahko razvije neformalna organiziranost, ki pogosto 

povzroča napetosti med formalno in neformalno organiziranostjo (Ivanko 2008, 30). 
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2.3.5 Neformalna organiziranost 

Formalna organiziranost je uradno izoblikovana in potrjena predstava o sestavu organizacije in 

poteku njenega delovanja, ki vključuje definiranje sestavnih delov organizacije, njihovega 

položaja in odnosa z drugimi deli, njihovo pristojnost in odgovornost, način komuniciranja, 

sistem vodenja in hierarhijo (Kavčič 2005, 18). Formalna ali uradna organiziranost je vidna 

(Gordon idr. 1990, 68). 

V nasprotju s formalno organiziranostjo pa neformalna organiziranost predstavlja sistem 

nenačrtovanih, nepredvidenih in nevidnih skupin v formalni organiziranosti (Kavčič 2005, 18). 

Je niz razmerij, ki se porajajo iz vzorcev stikov in součinkovanj ljudi znotraj organiziranosti, ki 

pa niso predpisani (Gordon idr. 1990, 69). 

Mihelčič (1999, 364) ugotavlja, da v vsaki nekoliko večji združbi prihaja med člani do številnih 

stikov, ki niso predpisani. Meni (prav tam), da neformalna organiziranost zajema nenamenske 

vidike sistema organiziranosti, ki se porajajo spontano iz formalnih dejavnosti in stikov članov 

združbe, in jo opredeljuje (prav tam, 366) kot »priložnostno sestavo razmerij med člani 

združbe«. Te neformalne skupine so sestavljene iz članov, ki jih vežejo prijateljski odnosi, 

smotri in cilji, ki so bolj ali manj različni od smotrov in ciljev organizacije (Kavčič 2005, 18). 

Neformalna organiziranost določa norme obnašanja pripadnikov neformalne organiziranosti, 

opredeljuje glavne vrednote članov, komunikacijske vzorce skupine, odnos članov do 

konfliktov in sodelovanja, neformalne vloge članov in delitev moči v skupini. Določa 

organizacijsko klimo v skupini, vpliva na določitev kritične funkcije v skupini in predstavlja 

okvir neformalne socializacije (Kavčič 1991, 22). Kavčič (2005, 19) še ugotavlja, da je glede 

na navedene funkcije razumljivo, da se neformalna organiziranost šteje kot del organizacijske 

kulture. 

Neformalna organiziranost deluje kot orodje družbenega nadzora. Ustvarja organizacijsko 

kulturo, ki je zasnovana na svojstvenih pravilih delovanja, ki so lahko v nasprotju z vrednotami 

formalne organiziranosti. Ta organizacijska kultura zahteva vedenjsko podrejanje njenih članov 

(Mihelčič 1999, 368). 

Neformalno organiziranost nekateri definirajo tudi kot mrežo odnosov, ki jih zaposleni 

oblikujejo v organizacijskih enotah, da bi hitreje opravili delovne naloge (Kavčič 2005, 19), in 

kot sredstvo za razreševanje nepričakovanih problemov (Krackhardt in Hanson 1993, 104). 

2.4 Organizacijska kultura in subkulture 

Organizacijsko kulturo je mogoče razumeti kot sistem, ki obsega več podsistemov (Tavčar 

2000, 46). V vsaki organizaciji obstajajo različni in med seboj konkurenčni vrednostni sistemi, 

ki ustvarijo mozaik organizacijskih realnosti. Poleg spola, rase in jezika imajo odločilen vpliv 
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na kulturni mozaik tudi etnične, verske, socioekonomske, prijateljske in profesionalne skupine, 

ki imajo lahko drugačen pogled na svet in naravo posla njihove organizacije. Npr. v 

računovodstvu lahko soglašajo z eno vrsto filozofije, v trženju pa z drugo. Okvir pristojnosti 

med organizacijskimi enotami je lahko različen. Vsaka skupina lahko razvije svoj specializiran 

jezik ali prioritete. Delitve na subkulture se lahko pojavijo tudi zaradi različne stopnje vdanosti 

članov organizaciji ali delitve na družbene in etnične razvrstitve, katerih posledica so različne 

norme in vzorci vedenja (Morgan 2004, 124). 

Nagel (1991, 117) deli kulturo na kulturo posameznika, kulturo skupine, kulturo organizacije, 

kulturo panoge in kulturo dežele; ugotavlja (prav tam), da vse te subkulture vplivajo druga na 

drugo. 

Hofstede in Hofstede (2005, 10–11) ugotavljata, da vsaka skupina ali kategorija ljudi nosi niz 

skupnih mentalnih programov, ki predstavlja svojo kulturo, in vsak član te skupine ali 

kategorije hkrati pripada različnim skupinam. Tako v sebi nosi več nizov mentalnih programov 

na različnih ravneh kulture:  

- nacionalna, v skladu z deželo, kjer živi, 

- regionalna in/ali etnična in/ali verska in/ali jezikovna, 

- glede na spol, 

- generacijska, 

- glede na družbeni razred, 

- organizacijska in oddelčna. 

 

Menita (prav tam), da ti različni mentalni programi na različnih ravneh niso nujno v medsebojni 

harmoniji, ampak so si v sodobni družbi večkrat v nasprotju, npr. verske vrednote so lahko v 

nasprotju z generacijskimi ali pa so vrednote glede na spol v nasprotju z organizacijskimi. Ti 

nasprotujoči si mentalni programi posameznikom otežijo predvidevanje njihovega vedenja v 

novih situacijah. 

Kadar člani organizacije niso popolnoma predani organizaciji ali z razvijanjem norm in vrednot 

pospešujejo osebni uspeh in kariero ali posebne interese, se razvijejo specifične subkulture, ki 

jih Morgan (2004, 124–125) označuje kot kontrakulture, ki jih podpira poseben niz vrednot, ki 

so v nasprotju z organizacijskimi vrednotami, ki jih zagovarjajo tisti s formalnim nadzorom. 

Morgan (2004, 125) nadalje ugotavlja, da se takšna neformalna razhajanja izražajo v boju za 

nadzor, ki ga v določenih primerih lahko razumemo tudi kot boj za oblikovanje organizacijske 

kulture. Tovrstni boji so običajno ideološke narave. Bitka za ideološki nadzor je najpogostejša 

med vodstvom in sindikati, saj obstoj sindikatov izhaja iz spoznanj, da interesi zaposlenih in 

njihovih delodajalcev niso sorodni.  

Tavčar (2000, 46) loči subkulture in protikulture organizacije ter ugotavlja, da subkulture v 

organizaciji nastanejo takrat, ko člani določene skupine delijo miselnost in vrednote, ki niso 
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neskladne z organizacijsko kulturo, jo pa lahko presežejo (npr. skupina, ki se zavzema za 

izpolnitev težavne naloge). Kadar pa vrednote in miselnost članov skupine nasprotujejo 

vrednotam in miselnosti v organizaciji, gre za protikulture. 

Protikultura se lahko razvije tudi v primeru, ko se organizacijska kultura preveč utrdi in služi 

samo konservativnim dejavnikom v organizaciji; novim članom, ki so šele prišli v organizacijo 

in niso sodelovali pri njenem nastajanju, pa ne zagotavlja identitete (Mesner Andolšek 1995b, 

97). 

Cameron in Quinn (2006, 18) opozarjata, da je pomembno upoštevati spoznanje, da vsaka 

subkultura v organizaciji poleg svojih edinstvenih sestavin, vsebuje tudi ključne sestavine, 

tipične za celotno organizacijsko kulturo. 

2.5 Tipologije organizacijske kulture 

Glede na različno opredeljene definicije, vsebine in funkcije organizacijske kulture je 

razumljivo, da je tudi tipologij organizacijske kulture veliko, vendar so te pomembne, saj lahko 

managerji s pomočjo tipologije natančneje prepoznajo organizacijsko kulturo svoje 

organizacije, kar jim omogoča praktične usmeritve za spreminjanje konkretne organizacijske 

kulture (Kavčič 2005, 43).  

Tavčar (2002, 21) ugotavlja, da ima organizacijska kultura lahko močen vpliv na kakovost 

odločanja managerjev in posledično na uspešnost organizacije. V tem vidi vzrok, zakaj 

managerji radi posegajo po tipologijah organizacijske kulture. 

Tavčar (prav tam) tudi ugotavlja, da tipologije izhajajo predvsem iz opaznih značilnosti 

organizacijskih kultur, čeprav ti pojavni znaki izhajajo iz različnih vrednot in podmen, ter 

opozarja, da tipologije razvrščajo organizacijsko kulturo po maloštevilnih razsežnostih in 

parametrih in da je takšno razvrščanje organizacijskih kultur pomanjkljivo in lahko managerje 

usmeri tudi v napačne odločitve. 

Nagel (1991, 181–184) je za lažje razvrščanje organizacijskih kultur, možne pojavne oblike 

kultur združil v naslednja področja: poslopja, vedenje managementa, podoba organizacije, 

odnosi s sodelavci, poslovodenje, organiziranost in dokumenti, obredi in simboli. 

Ott (1989, 54) ugotavlja, da obstajata dve glavni smeri definiranja oblikovanja tipologij 

organizacijske kulture: adaptivna in ideativna. Adaptivni koncept organizacijske kulture temelji 

na opaznih značilnostih članov organizacije ali druge skupnosti (materialni predmeti, orodja, 

jezik idr.); ideativni koncept organizacijske kulture pa se nanaša na to, kar je članom neke 

skupnosti ali organizacije skupno v duhovnem smislu (vrednote, stališča, skupna prepričanja, 

znanje, ideje idr.). 
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Tipologije organizacijskih kultur so odvisne od usmeritve avtorja na adaptivne ali na ideativne 

vsebine, z izjemo Edgarja Scheina, ki je s svojo definicijo organizacijske kulture poskušal 

preseči to delitev. Njegova definicija obsega tri ravni organizacijske kulture: artefakte 

(adaptivni vidik), temeljne domneve (ideativni vidik) ter vrednote in prepričanja (adaptivni in 

ideativni vidik) (Kavčič 2005, 43). 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere tipologije, ki jih v literaturi pogosteje zasledimo. 

2.5.1 Ansoffova tipologija 

Igor Ansoff (1981, 120; 1987, 171) je klasificiral tipe organizacijske kulture glede na časovno 

obzorje (preteklost, sedanjost in prihodnost), na razpon možnosti/alternativ, na usmeritev 

pozornosti organizacije (navznoter, navzven), na naklonjenost spremembam ter glede na to, kaj 

jih sproža, in glede na odnos članov organizacije do tveganja (prav tam).  

- Stabilna organizacijska kultura. »Don't rock the boat.« Člani organizacije so usmerjeni v 

preteklost in so introvertirani, usmerjeni v samo organizacijo. Zavračajo tveganje in 

spremembe in so usmerjeni v ohranjanje obstoječega stanja. Spremembe sproži kriza. 

Primerna je za proizvodne enote in računovodstvo.  

- Odzivna organizacijska kultura. »Roll with the punches.« Člani organizacije se 

osredotočajo na sedanjost, so introvertirani, a pripravljeni sprejeti minimalno tveganje pri 

spremembah, ki jih sproži nezadovoljiv potek uspešnosti. Taka organizacijska kultura je 

primerna za proizvodnjo in finančno nadzorovanje. 

- Predvidevajoča organizacijska kultura. »Plan ahead.« Člani organizacije poudarjajo 

planiranje, usmerjeni so navznoter ali navzven in v znano prihodnost, pripravljeni so 

prevzeti vnaprej znana tveganja. Spremembe so sprejemljive le v majhnih korakih, kadar 

se predvideva nezadostna uspešnost. Taka organizacijska kultura je primerna za tržne in 

načrtovalne enote. 

- Raziskujoča organizacijska kultura. »Be where the action is.« Člani organizacije so 

ekstrovertirani – usmerjeni navzven in nenehno iščejo spremembe, s katerimi želijo 

zmanjšati neznana tveganja in nevarnosti. Primerna je za razvoj tržišč in proizvodov ter za 

diverzificirane enote. 

- Ustvarjalna organizacijska kultura. »Invent the future.« Člani so usmerjeni navzven. 

Nenehno si prizadevajo za drugačno prihodnost in popolne spremembe, za kar so 

pripravljeni tvegati. Tveganju so celo naklonjeni. Taka organizacijska kultura spodbuja 

ustvarjalne možnosti, zato je primerna za področja raziskav in nove programe. 

2.5.2 Tipologija Camerona in Quinna 

Cameron in Quinn (2006) sta svojo tipologijo razvila s pomočjo Modela konkurenčnih vrednot 

(The Competing Values Framework). Model sta razvila na osnovi raziskav pomembnih 
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kazalnikov učinkovitosti organizacij. Model predstavlja teoretično osnovo za vprašalnik OCAI 

(The Organizational Culture Assessment Instrument), ki smo ga uporabili v empiričnem delu 

raziskave magistrske naloge.  

Cameron in Quinn (2006, 35) razvrščata organizacijsko kulturo po dveh razsežnostih: prva 

razsežnost sega od prožnosti in samostojnosti do stabilnosti in obvladovanja, druga razsežnost 

pa od notranjega okolja organizacije in integriranja do zunanjega okolja organizacije in 

diferenciranja. Identificirala sta štiri tipe organizacijske kulture, in sicer kulturo klana, kulturo 

adhokracije, kulturo trga in kulturo hierarhije, kar prikazuje slika 2. 

 

Slika 2: Model konkurenčnih vrednot (CVF – The Competing Values Framework) 

Vir: Cameron in Quinn 2006, 35. 

Ključno za ocenitev organizacijske kulture je prepoznati tiste vidike organizacije, ki odsevajo 

ključne vrednote in predpostavke v organizaciji. V ta namen sta avtorja razvila šest vsebinskih 

dimenzij, ki so osnova za ocenjevanje organizacijske kulture z vprašalnikom OCAI (Cameron 

in Quinn 2006, 149–153). Te dimenzije so (Cameron in Quinn 2006, 151; Belak 2009, 53–54): 

- glavne značilnosti organizacije: stopnja pripadnosti, timskega dela, ustvarjalnosti, 

dinamičnosti, usmerjenosti, medsebojnega zaupanja, poudarjanja učinkovitosti; 

- stil vodenja: ta dimenzija meri, na katerih dejavnikih temelji vodenje (na vzgledu, 

mentorstvu, svetovanju in skrbi, na podjetništvu, inovativnosti in pripravljenosti 

prevzemanja tveganja, na smiselnosti in uresničevanju smotrov in ciljev ali na 

koordiniranju, organiziranju in zagotavljanju tekoče učinkovitosti); 

- ravnanje z zaposlenimi: obravnava zaposlenih, stopnja sodelovanja; 

Klan Adhokracija

Hierarhija Trg

N
o
tr

an
je

 o
k
o
lj

e 
in

 i
n
te

g
ra

ci
ja

 Z
u
n
an

je o
k
o
lje in

 d
iferen

ciacija 

Prožnost in samostojnost 

Stabilnost in obvladovanje 



 

37 

- povezovalne sile (lepilo) organizacije: kaj povezuje (drži skupaj) organizacijo (skupinsko 

delo, pripadnost, prilagodljivost, pravila in politika organizacije, pretekli dosežki, 

napredek); 

- strateški poudarki: odnos organizacije do zaposlenih, do inovacij, do rasti in razvoja, do 

konkurenčnosti in doseganja smotrov in ciljev; 

- merilo uspeha: razvoj zaposlenih, inovacije in novi proizvodi, prevlada na trgih in tržni 

delež, učinkovitost, nizki stroški in tekoče poslovanje. 

Organizacijska kultura hierarhije 

Organizacija deluje v stabilnem poslovnem okolju in je usmerjena navznoter; je formalizirana 

in strukturirana. Zaposleni so podvrženi formalnim postopkom in kontroli. Učinkoviti voditelji 

so dobri koordinatorji in organizatorji. Zagotavljanje tekočega poslovanja je pomembno. 

Organizacijo na dolgi rok zanima predvsem stabilnost, predvidljivost in učinkovitost. 

Organizacijo držijo skupaj formalna pravila in politika organizacije (Cameron in Quinn 2006, 

37–39). 

Organizacijska kultura hierarhije prevladuje v velikih organizacijah in državni upravi, pa tudi 

v manjših organizacijah, npr. v restavracijah McDonald's, kjer imajo številne standardizirane 

postopke, veliko število hierarhičnih ravni, poudarek je na togih, vnaprej zapisanih pravilih. 

Ključne vrednote so ohranjanje tekoče učinkovitosti, zanesljivost, hitrost in tekoče delovanje. 

Zaposleni napredujejo po majhnih korakih (Cameron in Quinn 2006, 37–39).  

Tipični primeri organizacij s kulturo hierarhije so ameriške restavracije s hitro prehrano ali 

veliki konglomerati, kot je npr. Ford, ter državna uprava, npr. sodišča, vojska ipd. (Cameron in 

Quinn 2006, 37–39). 

Organizacijska kultura trga 

Ta tip kulture je postal pomemben konec 60. let prejšnjega stoletja, ko so se v organizacijah 

začeli soočati z velikimi konkurenčnimi izzivi (Cameron in Quinn 2006, 39–40). Temelje tej 

kulturi sta postavila Williamson (1975) in Ouchi (1981). 

Organizacija je usmerjena navzven in v kontrolo. Osredotoča se na poslovanje z dobavitelji, 

odjemalci, pogodbeniki itd., pa tudi na ekonomske tržne mehanizme in zagotavljanje 

konkurenčne prednosti. Temeljne predpostavke kulture trga so, da je poslovno okolje sovražno, 

odjemalci izbirčni, organizacija povečuje svojo konkurenčno prednost, glavna naloga 

poslovodstva je usmerjanje organizacije v produktivnost, rezultate in dobiček. V organizacijah, 

kjer prevladuje organizacijska kultura tipa trg, je delovno okolje tekmovalno in usmerjeno k 

rezultatom. Poslovodstvo je agresivno, zahtevno in nepopustljivo, spodbuja trdo delo. Temeljni 

vrednoti sta tekmovalnost in produktivnost. Lepilo organizacije je poudarjanje zmag na trgu. 
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Merilo uspeha je povečanje tržnega deleža in prodor na nove trge. Ključnega pomena sta 

prehitevanje konkurence in prevlada na trgih (Cameron in Quinn 2006, 39–40). 

Organizacijska kultura klana 

Ta tip kulture je poimenovan tako, ker spominja na družino oz. odnose znotraj nje. Organizacija, 

kjer prevladuje organizacijska kultura tipa klan, je usmerjena navznoter, k zaposlenim, in je 

prožna. Prežemajo jo skupne vrednote ter smotri in cilji, povezanost, pripravljenost za 

sodelovanje in pripadnost zaposlenih. Je prijazno delovno okolje in zaposleni dajejo veliko sebe 

v organizacijo. Nasprotno od pravil in vnaprej določenih postopkov kot pri kulturi hierarhije in 

tekmovalnosti pri kulturi trga pa pri kulturi klana organizacija skrbi za zaposlene, poudarek je 

na timskem delu, sodelovanju, zaupanju, skrbi za odjemalce. Zaposleni so predani, medsebojno 

sodelujejo, odločitve se sprejemajo soglasno. Vodenje je mentorsko, včasih celo starševsko. 

Lepilo organizacije sta lojalnost in tradicija, pomembna je enotnost in pozitivno vzdušje. 

Dolgoročna skrb organizacije je razvoj zaposlenih. Merilo uspeha je skrb za zaposlene in 

vzdušje v organizaciji (Cameron in Quinn 2006, 41–43). 

Organizacijska kultura adhokracije 

Organizacijska kultura adhokracije se je pojavila na prehodu iz industrijske v informacijsko 

družbo. Je najbolj odzivna na zahteve močno turbulentnega poslovnega okolja 21. stoletja. 

Temeljne predpostavke te kulture so, da do uspeha vodijo le inovacije in hitro prilagajanje 

poslovnemu okolju. Vrednote so izvirnost, inovativnost, podjetnost in svobodno odločanje. Ta 

tip kulture spodbuja prilagodljivost, prožnost, dinamičnost, kreativnost in podjetniško 

naravnanost. Poslovodstvo in zaposleni so pripravljeni tvegati in so polni novih izzivov. 

Dolgoročno so usmerjeni v pridobivanje novih virov in raziskovanje. Merilo uspeha so novi 

izdelki, storitve ali procesi, pomembno je te proizvode in procese na trg plasirati prvi. 

Adhokratična organizacijska kultura prevladuje predvsem v panogah, kot so npr. informatika, 

letalstvo, razvoj programske opreme, svetovalna dejavnost, filmska industrija ipd. (Cameron in 

Quinn 2006, 43–45). 
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Preglednica 1: Povzetek značilnosti organizacijske kulture po Cameronu in Quinnu  

Kultura klana 

Organizacija je prijazno delovno okolje, ki 

spominja na družino, ljudje medsebojno 

delijo veliko stvari. Voditelji so mentorji, 

včasih celo očetovske figure. Organizacijo 

držita skupaj lojalnost in tradicija, predanost 

je velika. V organizaciji se poudarja 

dolgoročen razvoj zaposlenih, složnost in 

morala. Merilo uspeha sta skrb za zaposlene 

in posluh za odjemalce. Organizacija 

poudarja timsko delo, soglasje med člani in 

sodelovanje.  

Kultura adhokracije 

Organizacija je dinamično, podjetniško in 

ustvarjalno delovno okolje. Zaposleni so 

pripravljeni tvegati. Voditelji so inovatorji in 

sprejemajo tveganje. Lepilo organizacije je 

inoviranje in poskušanje. Organizacija 

dolgoročno poudarja rast in pridobivanje 

novih zmožnosti. Merilo uspeha so novi 

inovativni proizvodi in procesi. Pomembno 

je, da z njimi prehiti konkurenco. 

Organizacija spodbuja osebne pobude in 

samostojnost. 

 

Kultura hierarhije 

Organizacija je strukturirano in formalizirano 

delovno okolje. Predpisani postopki 

usmerjajo delovanje ljudi. Voditelji se imajo 

za dobre koordinatorje in organizatorje 

učinkovitosti. Bistveno je zagotavljanje 

nemotenega in tekočega poslovanja. 

Organizacijo držijo skupaj formalna pravila 

in politika organizacije. Dolgoročna skrb je 

stabilnost in učinkovitost ter zagotavljanje 

tekočega poslovanja. Merila uspeha so 

zanesljivost dobav, izpolnjevanje rokov in 

nizki stroški poslovanja. Skrb za zaposlene se 

nanaša na varnost zaposlitve in 

predvidljivost. 

Kultura trga 

Organizacija je usmerjena k poslovnim 

izidom. Najpomembnejša skrb je, da so 

naloge opravljene. Zaposleni so tekmovalni 

in ciljno usmerjeni. Voditelji so agresivni, 

zahtevni in nepopustljivi, spodbujajo trdo 

delo. Lepilo organizacije je poudarjanje 

zmag. Prizadevanje za ugled in uspeh je 

skupna skrb. Dolgoročno je organizacija 

usmerjena v doseganje merljivih smotrov in 

ciljev ter konkurenčno delovanje. Merilo 

uspešnosti je tržni delež in prodor na nove 

trge, štejejo le vodilna vloga na trgu in 

konkurenčne cene. Organizacija je 

tekmovalno naravnana. 

Vir: Cameron in Quinn 2006, 222. 
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2.5.3 Handyjeva tipologija 

Eno zgodnejših klasifikacij, ki ima velik vpliv na empirično merjenje organizacijske kulture, je 

razvil Charles Handy (1985, 188–196). Organizacijske kulture razporeja (prav tam) po 

strukturah organizacij in pojavnih znakih ter razlikuje štiri tipe organizacijske kulture: 

- organizacijska kultura moči. Simbolizira jo pajkova mreža, kjer vse niti (vzvodi moči) 

izhajajo iz centra, ta mreža brez pajka nima moči. Takšna kultura temelji na osrednjem 

oblastniku, skupinskega odločanja ni. Pajek ima avtokratsko oblast in kontrolira celotno 

organizacijo prek majhnega števila ključnih oseb v organizaciji, ki sledijo njegovim 

ukazom. Uspešna je, kadar ti podrejeni mislijo enako kot osrednji oblastnik. Kultura moči 

je primernejša za manjše organizacije s standardnimi rutinskimi delovnimi nalogami. 

Njena prednost je sposobnost hitrega odzivanja na spremembe in hitro reagiranje na izzive 

zunaj in znotraj organizacije. Njena slabost pa je, da zahteva ustrezno strukturo zaposlenih 

in se začne rušiti z rastjo organizacije. 

- Organizacijska kultura vlog. Simbolizira jo grški tempelj. Ta kultura je značilna za 

birokratske organizacije. Hierarhija in položaj (vloga) posameznika sta pomembnejša od 

njegovega znanja in osebnostnih lastnosti. Delovanje organizacije temelji na skupinah 

poslovnih funkcij, organizacijskih enotah, ki predstavljajo stebre templja, in na pravilih. 

Kultura vlog posamezniku zagotavlja varnost zaposlitve in napredovanje z delovno dobo 

v organizaciji. Najpogosteje jo zasledimo v javnem sektorju ali organizacijah z izdelki z 

dolgim življenjskim ciklom, saj je njena glavna pomanjkljivost slaba prilagodljivost 

spremembam. Slabost kulture vlog se kaže tudi v konfliktu med hierarhijo in strokovnostjo. 

- Organizacijska kultura nalog. Simbolizira jo mreža, kjer so posamezne mrežne črte 

močnejše od drugih. Organizacijska kultura nalog je značilna za matrične in projektne 

organizacije. Poudarek je na opravljanju nalog, čemur je podrejeno celotno delovanje 

organizacije. Uspešnost se presoja na osnovi rezultatov. Moč organizacije je v strokovnem 

znanju. Položaj posameznika tako temelji na strokovnosti, ne na hierarhiji ali starosti. 

Poudarjeno je timsko delo, zaposleni imajo pri svojem delu veliko avtonomije, medsebojni 

odnosi so sproščeni. Taka organizacijska kultura je izredno prilagodljiva, saj so skupine 

oz. projektni timi formirani za posebne naloge in se lahko v skladu s potrebami 

preoblikujejo, opustijo ali ohranijo. Njena učinkovitost se pokaže predvsem v hitro 

spreminjajočem se, visoko konkurenčnem in fleksibilnem tržnem okolju, kjer gre za 

izdelke s kratko življenjsko dobo in je potrebno hitro reagiranje na spremembe. Slabost 

kulture nalog je, da ne more razviti velike specializacije svojih članov, ker naj bi ti pogosto 

prevzemali nove zadolžitve. Primernejša je za manjše in srednje velike organizacije, težko 

pa se uveljavi v velikih.  

- Organizacijska kultura osebnosti. Simbolizira jo gruča oz. galaksija posameznih zvezd. Ta 

organizacijska kultura temelji na posameznikih, ki se združijo, da uresničujejo svoje 

interese. Organizacij s tako organizacijsko kulturo je malo in lahko obstajajo le s soglasjem 
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članov, ki imajo v njih enako moč. Značilna je npr. za manjše arhitekturne biroje, 

odvetniške pisarne in podobne organizacije. 

2.5.4 Tipologija Kennedyja in Deala 

Terrence E. Deal in Allan A. Kennedy (2000) sta oblikovala tipologijo organizacijskih kultur 

na osnovi opazovanja nekaj sto organizacij. Njuna tipologija temelji na dveh dejavnikih: stopnji 

poslovnega tveganja na tržišču, povezani z dejavnostjo organizacije, in hitrosti povratnih 

informacij s tržišča o tem, ali so bile odločitve in strategije uspešne. Kulture sta razporedila po 

dveh sodilih, in sicer veliko ali majhno tveganje ter hiter ali počasen odziv (prav tam, 107–

123): 

- trda »mačo« organizacijska kultura. Svet posameznikov, ki sprejemajo in prevzemajo 

visoko tveganje in hitro dobijo povratne informacije s trga, ali so bile njihove aktivnosti 

uspešne ali napačne. Tveganja so velika, uspeh in neuspeh si sledita čez noč. Delovati je 

treba hitro, zaposleni so pod stalnim pritiskom in zato pogosto »pregorevajo«. Uspevajo 

tisti, ki imajo trd, nepopustljiv odnos do sodelavcev in dela. Njihov namen je postati 

zvezda, ne zadovoljijo se z manj, trda kultura pa jih v tem podpira. Tovrstna kultura je 

uspešnejša v poslovnem okolju, kjer gre za velika tveganja in visoke dobičke, npr. velika 

oglaševalska podjetja, borze, dragi gradbeni projekti, visoko proračunski filmi ipd. ter 

policijske postaje, kirurgija in profesionalni šport. 

- Organizacijska kultura trdo delo/dobra zabava. Prvo pravilo je zabava in akcija. Gre za 

usmerjenost na uspešnost na osnovi majhnega tveganja zaposlenih in hitrega odziva s trga. 

Temeljna vrednota te kulture je osredotočenost na odjemalce in njihove potrebe, merila in 

kazalniki uspešnosti so predvsem količinske manj pa kakovostne narave. Značilna je za 

zelo aktivne prodajne organizacije, npr. nepremičninske in računalniške, prodajo od vrat 

do vrat ipd. 

- Organizacijska kultura tveganja. Kulture z velikim tveganjem in počasnimi odzivi s trga, 

kot so investicijska dejavnost in veliki projekti (npr. vojska, letalska industrija, industrija 

sistemov ipd.). Investicije so velike, odločanje je usmerjeno v prihodnost. Temeljni obredi 

v tovrstnih organizacijskih kulturah so poslovni sestanki, na katerih je sedežni red strogo 

predpisan po rangu in kjer imajo besedo le vodilni člani. Odločanje je centralizirano, 

odločitve se sprejemajo od zgoraj navzdol. Udeleženci spoštujejo avtoriteto in se podpirajo. 

Temeljna vrednota je usmerjenost v prihodnost. Slabost te kulture je v počasnih reakcijah, 

ki privedejo do problemov. 

- Procesna organizacijska kultura. Razvije se tam, kjer so tveganja majhna, odzivov s trga 

pa praktično ni. Zaposleni se osredotočajo na to, kaj delajo, ne pa na to, zakaj to delajo, 

bistveni sta tehnična popolnost početja in prekomerna previdnost. Pozornost je bolj 

posvečena obliki kot vsebini. Taka organizacijska kultura privlači natančne, urejene ljudi, 

ki se radi ukvarjajo s podrobnostmi. Sinonim za takšno organizacijsko kulturo je 

birokracija.  
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2.5.5 Druge tipologije 

Omenimo še dve tipologiji, ki jih pogosteje zasledimo v literaturi. To sta tipologija Manfreda 

Ketsa de Vresa in Dannyja Millerja ter tipologija Carterja McNamare. Poudariti pa je treba, da 

obstajajo še druge tipologije. 

Tipologija Manfreda Ketsa de Vresa in Dannyja Millerja 

Tipologija Manfreda Ketsa de Vresa in Dannyja Millerja (1986) je grajena na njunem 

poklicnem, psihoanalitičnem opazovanju managerjev, na osnovi katerega sta avtorja 

predpostavila, da managerji bistveno določajo organizacijsko kulturo (Kavčič 2005, 47). V 

nadaljevanju predstavljamo njuno tipologijo (Kets de Vres in Miller 1986, po Kavčič 2005, 47–

48): 

- Paranoična organizacijska kultura. Značilen vedenjski vzorec direktorjev je sumničenje 

in nezaupanje do drugih, občutljivost, previdnost in redkobesednost. Managerji s tem 

vedenjskim vzorcem so radi napadalni in reagirajo z jezo. Dejavnost drugih pogosto 

napačno razlagajo in kritizirajo ter napihujejo majhne probleme. To organizacijsko kulturo 

označuje nezaupljivost, sumničenje, šibka delovna morala, bojevito/ubežniško vedenje, 

iskanje in prepoznavanje sovražnikov v poslovnem okolju ter uporaba informacij kot vira 

moči. 

- Depresivna organizacijska kultura. Značilnost tega vedenjskega vzorca je prepričanje, da 

človek ne more vplivati na potek dogodkov. Managerji v tej organizacijski kulturi so 

strokovno nekompetentni, so pasivni in zadržani ter imajo preganjavico. Članom manjkata 

samozaupanje in iniciativnost. Ta organizacijska kultura temelji na izogibanju, 

pomanjkanju zaupanja, nazadnjaštvu, pasivnosti in občutku nekoristnosti ter majhni stopnji 

aktivnosti. Takšne organizacije uspevajo na zrelih trgih, kjer je le malo ali nič sprememb. 

- Karizmatična organizacijska kultura. Značilnost tega vedenjskega vzorca je potreba vršnih  

managerjev, da vzbudijo pozornost drugih in nanje naredijo velik vtis. Pogosto nihajo med 

dvema skrajnostma: idealiziranjem in podcenjevanjem. Za to organizacijsko kulturo je 

značilna dramatičnost vodij, aktivnost, impulzivnost, podjetnost, nekontroliranost, 

prevzemanje tveganja in diverzifikacija. Iščejo se vedno novi proizvodi in procesi. Vsa 

moč je skoncentrirana okrog karizmatičnega vodje. 

- Prisiljevalna organizacijska kultura. Življenjski namen managerjev s prisiljevalnim 

vedenjskim vzorcem je dobiti kontrolo nad tistim, kar naj bi vplivalo nanje. So dominantni 

in nezaupljivi in si druge podrejajo. Osredotočajo se na pravila, postopke in predpise. 

Pomembna je urejenost, organiziranost in učinkovitost. Taka organizacijska kultura je trda 

in brezosebna. Vodenje temelji na predpisih namesto na vzgledu in mentorstvu. Za 

prisiljevalno organizacijsko kulturo so značilni rituali, planiranje in hierarhija. 

- Spolitizirana organizacijska kultura. Za to organizacijsko kulturo je značilen vedenjski 

vzorec nevpletenosti in zadržanosti. Spolitizirana organizacijska kultura je rezultat 
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zadržanega glavnega direktorja, ki odklanja odgovornost kot vodja. Zato pridobijo pomen 

vodje na drugi ravni, ki se ves čas borijo za položaj in moč s tekmeci iz drugih 

organizacijskih enot. So karieristi, ki tvorijo vedno nove koalicije, takšne, ki jim 

omogočajo uveljavljati lastne interese in projekte. Informacije se uporabljajo za politične 

spopade namesto za učinkovito koordinacijo. Taka organizacija je usmerjena navznoter, na 

osebne ambicije in interese vodilnih. Odločanje je politično namesto racionalno.  

Tipologija Carterja McNamare  

Ta vključuje naslednje tipe organizacijske kulture (Kavčič 2005, 49–50): 

- akademska kultura je značilna za skupino, ki je visoko strokovno usposobljena. Taka 

organizacija omogoča posameznikom delovno okolje za oseben razvoj, člani pa si želijo 

ostati v organizaciji in v njej napredovati. Akademska kultura je značilna za univerze, 

bolnišnice, velike korporacije ipd. 

- Kultura športnega kluba. Ta kultura se razvije v organizacijah, katerih člani so svobodnjaki 

s cenjenimi lastnostmi (npr. vrhunski športniki) in za katere je na trgu veliko 

povpraševanje, zato niso posebej vezani na določeno organizacijo. Značilno je hitro 

dogajanje in veliko tveganje. 

- Društvena kultura se razvije v organizacijah, kjer je članom najpomembneje, koliko se 

prilagodijo in vključijo v organizacijo. Člani v taki organizaciji ostanejo skozi celotno 

delovno dobo. Tako organizacijsko kulturo zasledimo npr. v vojski, odvetniških pisarnah 

in podobnih organizacijah. 

- Obrambna kultura. Taka organizacijska kultura se razvije v organizacijah, ki se pogosto in 

temeljito reorganizirajo. Člani ne vedo, koliko časa bodo ostali v njih. Priložnosti je veliko 

predvsem za visoko specializirane člane. Takšne organizacije so npr. hranilnice, 

posojilnice, velika avtomobilska podjetja ipd. 

2.6 Vpliv organizacijske kulture na uspešnost organizacije 

Uspešnosti ni lahko opredeliti. Je lastnost, ki ima svoje značilnosti, npr. uspešnost poslovanja. 

Če s svojim delom dosežemo pričakovane izide, pomeni, da smo uspeli. Dobro poslovodenje 

organizacije ni možno brez meril, kazalnikov in standardov za učinkovitost in uspešnost 

(Markič 2004, 135–136). Uspešnost organizacije je mogoče meriti z različnih vidikov: s 

finančnimi kazalniki, kot so npr. dobičkonosnost naložb, prodaja, dodana vrednost ipd., s 

stopnjo doseganja postavljenih smotrov in ciljev, z vidika deležnikov, z vidika uspešnosti 

procesa odločanja, uspešnosti pri zagotavljanju surovin, ekoloških standardov in še s številnimi 

drugimi (Kavčič 2005, 75). 
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Kolenc, Markič in Miklavčič Šumanski (2007, 25) ugotavljajo, da je »organizacijska kultura 

najbolj trajna in najtežje spremenljiva sestavina uspešnosti«; vidijo jo (prav tam) kot trajno 

spodbudo in usmerjevalni instrument za doseganje smotrov in ciljev organizacije. 

Organizacijska kultura podpira ali ovira uveljavljanje strategij ter smotrov in ciljev 

organizacije; tako pomembno vpliva na obvladovanje organizacije pri doseganju zastavljenih 

smotrov in ciljev, s tem pa na uspešnost managerjev (Tavčar 2006, 48). Pomembno vpliva tudi 

na opredeljevanje temeljne politike organizacije (Tavčar 2002, 29) oz. normativnega 

managementa (Bleicher 1994, 45). 

Glede na moč in primernost organizacijske kulture za izvajanje politike organizacije se 

managerji lahko odločajo med več koncepti (Tavčar 2002, 29–30; 2006, 48–49):  

- ignorirajo organizacijsko kulturo, kar kratkoročno lajša urejanje posameznih zadev, 

dolgoročno pa zmanjšuje uspešnost organizacije; 

- izkoriščajo organizacijsko kulturo: to lahko prinaša kratkoročne koristi, na dolgi rok pa 

slabša izglede organizacije zaradi nasprotovanja udeležencev; 

- uporabljajo organizacijsko kulturo: managerji spodbujajo in negujejo tiste vidike kultur 

poslovnega in družbenega okolja, ki so pomembni za sprotno ali dolgoročnejšo uspešnost 

organizacije; 

- spreminjajo organizacijsko kulturo: to je zahtevno, dolgotrajno in tvegano početje, ki je 

bolj mogoče v lastni organizaciji kot v poslovnih okoljih te organizacije. 

Kavčič (2005, 69) ugotavlja, da je najpogosteje obravnavan vidik povezanosti organizacijske 

kulture in uspešnosti, da močna organizacijska kultura omogoča učinkovitost, čeprav avtorji 

niso enotnega mišljenja, kaj je močna organizacijska kultura. Po njegovem (prav tam) gre za 

»skupek vrednot in prepričanj ter praktičnih postopkov delovanja, ki so skupni vsem 

managerjem v organizaciji in tudi članom organizacije«. 

O'Reilly in Chatman (1996, 166) opredeljujeta močno organizacijsko kulturo kot niz norm in 

vrednot, ki si jih deli in jih močno podpira večina članov organizacije. 

Opredelitve značilnosti močne organizacijske kulture iz literature povzemata Gordon in 

DiTomaso (1992, 785–786): 

- koherentnost: skupek med seboj povezanih in soodvisnih norm in vrednot, 

- homogenost: člani organizacije so enotni glede najpomembnejših vrednot in norm, 

- stabilnost: prevladujoče vrednote so relativno trajne in se malo spreminjajo, 

- kongruentnost, konsistentnost: usklajenost norm in vrednot, ki si medsebojno ne 

nasprotujejo in enotno usmerjajo delovanje članov, 

- strnjenost: manjše število vrednot in norm je strnjenih okrog centralne vrednote, 

- penetracija: skupne vrednote pomembno vplivajo na delovanje velike večine članov 

organizacije, 
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- internaliziranost kontrole: za močne organizacijske kulture je značilna zelo velika 

prisotnost in vpliv skupnih vrednot zaposlenih, ki umerjajo njihovo dejavnost od znotraj, 

zato zunanja kontrola (managementa, postopkov in pravil) ni potrebna. 

Močna organizacijska kultura naj bi ugodne učinke za gospodarsko uspešnost dosegala preko 

skupnih smotrov in ciljev, skupnih vrednot, visoke motivacije in navdušujočih razmer, kar 

omogoča internalizacijo kontrole pri članih organizacije. Zaposleni prostovoljno usmerjajo 

svojo dejavnost v doseganje organizacijskih smotrov in ciljev. Na ta način se zmanjša potreba 

po zunanji, birokratski kontroli. To omogoča enostavnejšo organizacijsko strukturo (manj ravni 

organiziranosti, manj managementa, večjo samostojnost zaposlenih ipd.). Vse to pa zmanjša 

stroške poslovanja organizacije in poveča njeno učinkovitost (Kotter in Heskett 1992, 15–24; 

Brown 1998, 227–228). Močna organizacijska kultura povezuje in usmerja ljudi v organizaciji 

bolj kot formalne norme, npr. zakoni, predpisi, navodila (Biloslavo 2006, 120). 

Schermerhorn, Hunt in Osborn (1991, 340, 359) ugotavljajo, da so edinstvene skupne vrednote 

lahko vir za močno identiteto organizacije, spodbujajo kolektivno zavzetost, ustvarjajo stabilen 

družbeni sistem in zmanjšujejo potrebe po formalnem in birokratskem obvladovanju. Po drugi 

strani pa lahko močna organizacijska kultura povzroči, da managerji postanejo slepi za pomen 

sprememb v družbenem in poslovnem okolju, ker so preveč zaverovani v splošno usvojena 

prepričanja v organizaciji; to pa ovira spremembe v organizaciji. 

Deal in Kennedy (1999, 25) sta raziskovala organizacijsko kulturo v 207 organizacijah in izmed 

njih izbrala 20 organizacij z najšibkejšo in 20 organizacij z najmočnejšo organizacijsko kulturo. 

Ugotovila sta (prav tam), da so organizacije z močno organizacijsko kulturo imele v povprečju 

571 odstotkov višji dobiček iz tekočega poslovanja in za 417 odstotkov višjo rentabilnost 

kapitala kot organizacije s šibko organizacijsko kulturo. Cena delnic organizacij z močno 

organizacijsko kulturo je zrasla za 363 odstotkov bolj kot tistih s šibko. 

Kavčič (2005, 71) opozarja, da naj bi bila močna organizacijska kultura tudi strateško ustrezna, 

da ima pozitivne učinke na uspešnost, kar pomeni, da ni dovolj samo močna organizacijska 

kultura, ampak naj bo ta organizacijska kultura tudi pravilno usmerjena, da pospešuje 

uspešnost. Kadar močna organizacijska kultura ni pravilno usmerjena, ima negativen vpliv na 

uspešnost organizacije. 

Sørensen (2001) na osnovi raziskave na vzorcu organizacij iz različnih panog ugotavlja, da so 

organizacije z močnejšo organizacijsko kulturo dolgoročno učinkovitejše v stabilnem 

poslovnem okolju, medtem ko v spremenljivem poslovnem okolju prednost močne 

organizacijske kulture izgine. 

Denison (1990, 11–13) ugotavlja, da je dolgoročno uspešna le organizacija, ki ima takšno 

organizacijsko kulturo, ki člane (še posebej pa poslovodstvo organizacije) usmerja k 

sprejemanju informacij iz poslovnega in družbenega okolja in ustreznemu interpretiranju teh 
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informacij, in sicer takemu, da člani organizacije vedo, kaj spremembe v poslovnem in 

družbenem okolju pomenijo za organizacijo in kakšne spremembe zahtevajo v sami 

organizaciji. 

Ustvarjanje uspešne organizacijske kulture je zahtevna naloga managementa, ki naj pri njenem 

ustvarjanju upošteva organizacijsko preteklost, sedanjost in predvidi njeno prihodnost (Kavčič 

2005, 74). 

Dimovski in Penger (2008, 28–33) ugotavljata, da je organizacijska kultura kritičnega pomena 

v učeči se organizaciji. Menita (prav tam), da je v učečih se organizacijah treba spodbujati 

prilagodljivo organizacijsko kulturo, ki spodbuja odprtost, enakost, sodelovanje in izmenjavo 

znanja, izboljšave in spremembe, saj bo le-to prispevalo k uspešnosti take organizacije. 

Ugotavljata (prav tam), da je rigidna organizacijska kultura za mnoge organizacije lahko 

nevarna, saj kulturne vrednote in prakse, ki prispevajo k uspehu v stabilnem poslovnem okolju, 

lahko škodujejo uspešnosti v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. 

Uspešnost spodbujajoča organizacijska kultura se razvije tako, da ustanovitelj ustanovi 

organizacijo z adaptivno organizacijsko kulturo, ki ceni deležnike in spodbuja vodenje na vseh 

ravneh, ob tem pa razvije tako poslovno strategijo, ki ustreza poslovnemu okolju in prinese 

uspeh. Posledično ustanovitelja in njegovo organizacijsko kulturo zaposleni cenijo in sprejmejo 

to organizacijsko kulturo in njene temeljne domneve in vrednote. Sčasoma lahko pride do 

problema, kako tako organizacijsko kulturo trajneje ohraniti, da se ne izrodi v neuspešno. V 

takem primeru je potreben manager, ki ustvari občutek krize in potrebe po spremembah. 

Oblikuje novo smer razvoja, ki vključuje oblikovanje nove adaptivne organizacijske kulture in 

ustrezne poslovne strategije (Brown 1998, 239). 

2.7 Spreminjanje organizacijske kulture 

Obstoječa organizacijska kultura lahko čez čas postane nefunkcionalna. Ko se organizacija 

znajde v težavah in na robu preživetja, je sprememba organizacijske kulture nujna in neizogibna 

(Mesner Andolšek 1995b, 131).  

Brown (1998, 188) ugotavlja, da so najpogostejši znaki stagnacije organizacijske kulture 

naslednji: 

- v organizaciji začutijo, da uveljavljeni postopki za doseganje uspešnosti niso več zadostni. 

Krivulja rasti začne kazati znake upadanja in počasne rasti, in če v organizaciji tega ne 

zaznajo dovolj zgodaj in dovolj hitro, se krivulja obrne navzdol in uspešnost se spremeni 

v neuspešnost, ki ogroža obstoj organizacije. 

- Organizacija ni več sposobna razločevati konkurenčnih možnosti, ki se ponujajo v 

poslovnem okolju. Če organizacija vztraja pri procesih in proizvodih, ki se jim izteka 
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življenjski cikel, se bo prej ali slej znašla v težavah. Gre za neke vrste »kulturno 

kratkovidnost«. 

- Zaradi težav pri doseganju rezultatov organizacija poveča uporabo prejšnjih uspešnih, zdaj 

pa preživelih obrazcev delovanja, ki jo pripeljejo v začaran krog neuspešnosti: vloženi 

napori se povečujejo, uspešnost pa manjša. 

- Da bi razrešila težave, organizacija porabi vedno več časa za strukturne reorganizacije 

svojih organizacijskih enot, programov, kadrov idr. Odloča se za neprave spremembe, ki 

ne vodijo do uspešnega odpravljanja vzrokov za težave. 

Če managerji ugotovijo, da je organizacijska kultura bistvena ovira za poslovanje, snovanje in 

izvajanje politike organizacije, se loti spreminjanja obstoječe organizacijske kulture, pri čemer 

lahko naleti na resne težave in odpor (Tavčar 2000, 112). 

Pri spreminjanju organizacijske kulture naletimo na večje težave, kadar so sestavine 

organizacijske kulture sorazmerno stabilne in kadar je organizacijska kultura nastajala dolga 

leta in ima korenine v vrednotah, ki so jim zaposleni močno zavezani. Obstoječo organizacijsko 

kulturo utrjujejo pisni dokumenti o viziji in poslanstvu, materialni znaki, stil vodenja, ustaljeni 

postopki, zgodbe, struktura idr. Organizacija praviloma zaposluje tiste sodelavce in managerje, 

ki se ujemajo z njeno organizacijsko kulturo. Vršne managerje pa izbira izmed dolgoletnih 

sodelavcev, kar obstoječo organizacijsko kulturo še utrjuje (Robbins in Judge 2007, 297). 

Težave pri spreminjanju organizacijske kulture so premo sorazmerne z velikostjo želene 

spremembe in obratno sorazmerne s časom, ki ga imamo za njeno spreminjanje (Možina idr. 

2002, 192). Spreminjanje vrednot, vzornikov in navad zaposlenih je dolgotrajen proces, ki 

običajno zadeva ob večje ali manjše napore (Možina idr. 2002, 192; Tavčar 2000, 112). 

Robbins in Judge (2007, 591) ugotavljata, da je spreminjanje organizacijske kulture izjemno 

težko, vsekakor pa možno. Okoliščine, ki olajšajo spreminjanje kulture, so (prav tam): 

- krizne okoliščine, kot so npr. finančni zlom, izguba ključnega odjemalca in tehnološki 

prodor konkurenta, povzročijo šok, ki odpre vprašanja o primernosti obstoječe 

organizacijske kulture,  

- menjava vršnega managementa, ki lahko prinese nov nabor temeljnih vrednot, primernejših 

za obvladovanje kriznih okoliščin, 

- mlada in majhna organizacija, kjer vrednote še niso zakoreninjene, in ker je članov malo, 

managerji lažje sporočijo nove vrednote, 

- šibka organizacijska kultura: organizacijsko kulturo je težje spreminjati, če je krog njenih 

privržencev širok in čim je njihovo soglasje z vrednotami veliko. Šibko organizacijsko 

kulturo je lažje spreminjati kot močno. 

Kadar pride do večine zgornjih okoliščin, naj poslovodstvo sproži ustvarjanje novih zgodb in 

ritualov, izbira in promovira naj tiste sodelavce, ki zagovarjajo nove vrednote, spremeni sistem 

nagrajevanja tako, da bo podpiral nove vrednote, ter s premestitvami in rotiranjem sodelavcev 
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rahlja subkulture (Robbins in Judge 2007, 591). Zgodbe, ki sicer opredeljujejo organizacijo, so 

lahko v veliko pomoč pri spreminjanju organizacijske kulture, če razširjamo tiste zgodbe, ki 

utrjujejo najboljše vidike organizacije in – kar je še pomembneje – ki lahko preglasijo slabe 

(LaGuardia 2008, 59). Vendar pa naj bi se managerji zavedali, da bo spreminjanje 

organizacijske kulture tudi v najboljših pogojih dolgotrajen proces, ki se ne bo zgodil čez noč 

(Robbins in Judge 2007, 591). 

Tavčar (2000, 114) predlaga naslednje možne dejavnosti in usmeritve za spreminjanje 

organizacijske kulture: 

- vršni managerji naj postanejo vzorniki, s svojim obnašanjem naj dajejo ton spreminjanju, 

mnogokrat je najbolje pridobiti nekaj zunanjih vršnih managerjev, ki v organizacijo 

prinašajo svež duh in lahko s svojim zgledom uspešneje uveljavijo spremembe od 

dosedanjih managerjev; 

- dosedanje zgodbe, simbole in obrede naj zamenjajo novi; 

- izbirati, napredovati in podpirati je treba sodelavce, ki poosebljajo zaželene nove vrednote; 

- obstoječe podkulture je mogoče razrahljati s kolobarjenjem sodelavcev, zlasti pa 

managerjev med različnimi delokrogi; 

- ustvarjanje vzdušja, kjer prevladuje zaupanje. 

Organizacijsko kulturo lahko spreminjamo na naslednje načine (Tavčar 2000, 114–115): 

- z načrtnim napredovanjem (kadrovanjem) iz izbranih subkultur, 

- z razvijanjem organizacije – s snovanjem vzporednih sistemov učenja, 

- z uvajanjem vabljivih fizičnih ali socialnih tehnologij, 

- z vnašanjem ljudi od zunaj, 

- s škandali in razbijanjem legend, 

- s prepričevanjem pod pritiskom, 

- s strateškimi obrati, 

- z reorganiziranjem ali prenovo organizacije. 

Strategije za spremembo organizacijske kulture 

Spremembe v organizacijsko kulturo je mogoče uvajati na več načinov in so pogojene s 

številnimi dejavniki; tako ni mogoče govoriti o enem pravem »modelu ali celo receptu«, zato 

je spreminjanje organizacijske kulture lahko tudi neuspešno. Neuspešnost je lahko kratkoročna 

ali dolgoročna, lahko povzroči oslabitev ali propad organizacije (Kavčič 2005, 80). 

Kavčič (prav tam) povzema štiri generične strategije za spremembo organizacijske kulture v 

organizacijah, kjer organizacijska kultura ne ustreza več; te je leta 1994 opredelil Paul Bate. To 

so agresivna, pomirjevalna, korozivna in indoktrinativna strategija (Bate 1994, po Kavčič 2005, 

80–81): 
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- agresivni pristop, ki sestoji iz odprtega napada na obstoječo organizacijsko kulturo. Ta 

pristop je nasilen, odločen in grob ter je največkrat uporabljen, ko se je organizacija že 

znašla v krizi. Ker je organizacija že v stiski, ima na razpolago le malo sredstev in časa za 

izvajanje sprememb, zato je ta strategija največkrat povezana z menjavo vršnega 

managementa. Novo poslovodstvo poskuša oživiti situacijo, tudi z zmanjševanjem števila 

zaposlenih, pri čemer lahko uspe ali pa organizacija propade. Namen te strategije je 

pokazati, da je bila dosedanja organizacijska kultura neustrezna in škodljiva za 

organizacijo, zato jo je treba spremeniti. 

- V primeru pomirjevalnega pristopa gre za postopen in manj dramatičen način uvajanja 

sprememb s poudarkom na odpravljanju vzrokov in manj na čustvih. Nova organizacijska 

kultura se uvaja postopno, brez grobih spopadov in bolečih ukrepov, s prilagajanjem 

namesto s konflikti in z občutkom za interese zaposlenih. Zamenjava poslovodstva pri tem 

pristopu ni nujna. Uvajajo se pragmatični, neideološki ukrepi. Spreminjanje temelji na 

prepričanju, da so zaposleni razumni in jih je mogoče prepričati z dokazi. Ta pristop je 

primeren, če poslovodstvo pravočasno zazna potrebo po bistvenih spremembah. Uvede 

lahko spremembe asortimana, preusmeri se na druge trge, mehko odpuščanje zaposlenih 

(predčasne upokojitve ipd.). 

- Korozivni pristop uporabljajo posamezniki v organizaciji, ki s svojim vplivom na 

organizacijske mreže poskušajo spremeniti organizacijsko kulturo v skladu s svojimi 

interesi in izrabljajo sodelavce kot koristno sredstvo, s katerim močnejši in spretnejši 

uresničujejo svoje interese. Gre za velike politične igre za uresničevanje interesov na račun 

organizacije. 

- Indoktrinacijski pristop poudarja uvajanje sprememb organizacijske kulture na osnovi 

izobraževanja in usposabljanja, ki je dobro načrtovano in profesionalno vodeno ter temelji 

na visoki stopnji sodelovanja tistih, katerih organizacijska kultura naj bi se spremenila. 

Kontrolni mehanizmi se pri tem pristopu uporabljajo v kooperativnem vzdušju. 

Upiranje spremembam 

Organizacije kot odprti poslovno-organizacijski sistemi so nenehno izpostavljene spremembam 

znotraj in zunaj organizacije, npr. zaradi tehnoloških sprememb, sprememb zakonodaje, pojava 

novih konkurentov, zamenjave poslovodstva, nezadovoljstva zaposlenih ipd. Če organizacija 

želi preživeti, se naj prilagaja spremembam. Člani organizacije običajno niso naklonjeni 

spremembam, zato ob njihovem uvajanju lahko pričakujemo nasprotovanja oz. upiranje 

zaposlenih (Kavčič 2005, 82). 

Kavčič (2005, 82–83) navaja naslednje razloge, ki izzovejo upiranje spremembam: 

- neobveščenost o spremembah. Kadar zaposleni niso dovolj ali celo sploh niso obveščeni o 

spremembah, lahko pride do ugibanj, govoric, napačnih informacij ali groženj proti 

spremembam ipd. Zato je pomembno, da poslovodstvo zaposlene sproti seznanja z 
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nameravanimi spremembami, še preden dokončno oblikuje predloge in prične z uvajanjem 

sprememb. Poseben primer neobveščenosti je napačna obveščenost zaposlenih ali t. i. 

»mafijski model«, kjer nekaj vodilnih in zunanjih sodelavcev skrivaj pripravlja 

spremembe, pri čemer je bistvena tajnost, zato je dovoljeno tudi lagati. 

- Bojazen pred neugodnimi ekonomskimi posledicami. V organizaciji ima vsak član svoj 

položaj, pri tem je plača za vsakega zaposlenega ključni dejavnik. Spremembe lahko 

povzročijo poslabšanje ekonomskega položaja zaposlenih. 

- Bojazen pred socialnimi neugodnostmi, npr. izguba določenega statusa, na posameznika 

ne vliva le znotraj organizacije, ampak tudi izven organizacije (v družini, družbenem okolju 

itd.), zato spremembe v položaju pri delu lahko povzročijo tudi druge spremembe. 

- Bojazen pred neznanim. Člani organizacije se bojijo sprememb, ker ne vedo, kaj jim bodo 

le-te prinesle. Strah pred neznanim občutimo vsi, od posameznikovega značaja pa je 

odvisno, kolikšen pomen pripisuje neznanemu in koliko se posledično neznanega boji. 

- Nestrinjanje z metodo uvajanja sprememb. Tu je treba poudariti, kako pomembno je, da 

poslovodstvo za uvajanje sprememb pridobi zaposlene, ki spremembe dejansko praktično 

uvajajo. 

- Druge neprijetnosti. Spremembe zahtevajo vrsto sprememb v posameznikovih navadah, v 

njegovem življenjskem ritmu in utečenih obrazcih vedenja itd. 

Newstrom in Davis (1993, 277) upiranje spremembam razvrščata v tri skupine: 

- logični odpori (nestrinjanje z dejstvi, načinom razmišljanja, dosežki znanosti ipd.) izvirajo 

iz spoznanj, koliko bodo posameznika »stale« spremembe. Kratkoročno so spremembe 

lahko tako neugodne za posameznika, da se jim upira, tudi če bi bile te dolgoročno zanj 

ugodne;  

- psihološki odpori temeljijo na posameznikovih čustvih in prepričanjih ter izvirajo iz strahu 

pred neznanim, nezaupanja poslovodstvu, pričakovanja neugodnih posledic ipd.;  

- sociološki odpori temeljijo na skupinskih čustvih, prepričanjih, interesih in normah ipd. ter 

izvirajo iz političnih nesoglasij, spopada s sindikalnimi vrednotami ipd. Tovrstne odpore 

je treba zmanjševati, da ne ogrozijo uspešnosti sprememb.  

Kavčič (2005, 83) ugotavlja, da se spremembam ne upirajo le posamezniki, ampak tudi 

organizacije, kar pomeni, da se upira management. Spremembe v organizaciji pretresejo odnose 

s poslovnim okoljem in so lahko neuspešne, tudi njihov rezultat je negotov. Dejavnost 

organizacije je povezana z njeno stabilnostjo, zato se management upira spremembam. 

Vse spremembe v organizacijski kulturi niso enako velike. Lahko so navidezne, postopne ali 

revolucionarne. Navidezne spremembe se pojavijo znotraj organizacijske kulture, vendar je ne 

spreminjajo bistveno. Pri postopnih spremembah gre za managerski vpliv na organizacijsko 

kulturo in posegajo na raven vrednot in domnev, pri čemer se nove vrednote postopno 

vključujejo med stare. Ta proces nekateri označujejo kot kulturno rast. Pri revolucionarnih 

spremembah gre za vsiljevanje novih vrednot in rušenje starih (npr. s prihodom novega 



 

51 

poslovodstva). Če je nova strategija v konfliktu s staro organizacijsko kulturo, sta mogoči dve 

posledici: nova organizacijska kultura lahko zamenja staro ali pa se strategija ne uresniči (Hatch 

1993; Kavčič 2005, 84). 

Cameron in Quinn (2006, 87–104) predlagata šest korakov pri načrtovanju in uvajanju 

sprememb organizacijske kulture, s katerimi managerji zmanjšajo ali celo preprečijo upiranje 

spremembam, spodbudijo sodelovanje pri spreminjanju, vpletenim razjasnijo, kaj je treba 

spremeniti v organizaciji in kaj ostane nespremenjeno, in ustvarijo posebne akcijske načrte, s 

pomočjo katerih sprožijo aktivnosti v smeri uvajanja sprememb. Ti koraki so (prav tam): 

1. doseči soglasje o trenutni organizacijski kulturi, 

2. doseči soglasje o želeni organizacijski kulturi, 

3. ugotoviti, kakšne spremembe so potrebne in kaj te spremembe pomenijo in kaj ne, 

4. opredeliti usmeritvene zgodbe, 

5. razviti strateški akcijski načrt, 

6. razviti izvedbeni načrt. 

Na ta način je vsem v organizaciji jasno, kakšna je trenutna organizacijska kultura in zakaj jo 

je treba spremeniti. Pogosta napaka je, da si managerji ne vzamejo časa, da bi prišli do skupnega 

stališča zaposlenih o tem, kje je organizacija sedaj in kam naj bi šla. Neuspešne organizacije 

začnejo s spreminjanjem, preden razmislijo o spremembah in dosežejo soglasje o trenutni 

organizacijski kulturi, soglasje o tem, kaj spremembe pomenijo in česa ne, in o posebnih 

spremembah, ki jih bodo uvedli, ustavili ali nadaljevali. Zgoraj naštetih šest korakov pomaga 

managerjem obiti pogoste ovire, s katerimi se lahko srečajo pri spreminjanju organizacijske 

kulture, in omogoča sistematičnost uvajanja sprememb (Cameron in Quinn 2005, 104). 

2.8 Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami 

Vsaka organizacija je močna toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej, človeški kapital 

pa bodo hitreje in intenzivneje ustvarili tisti posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič 2008, 4). 

Zadovoljstvo zaposlenih je definirano (Mihalič 2006, 266; 2008, 122) kot želeno oz. pozitivno 

emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela, doživljanja in izkušenj pri delu, 

kot individualna efektivna reakcija na delovno okolje, delo in pogoje dela.  

Svetlik (2002, 176) ugotavlja, da na zadovoljstvo zaposlenih z delom in delovnimi razmerami 

vplivajo naslednji dejavniki: vsebina dela, samostojnost pri delu, plača in ugodnosti, vodenje 

in organiziranost dela, odnosi pri delu in delovne razmere. Robbins (2005, 24) pa kot enega 

pomembnejših dejavnikov zadovoljstva pri delu izpostavlja še mentalno zahtevno delo, kjer 

zaposleni lahko pokažejo svoje spretnosti in zmožnosti, ki ga sestavljajo številne naloge, imajo 

pri njem svobodo odločanja in zanj dobijo povratno informacijo, kako dobro so ga opravili. 
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Posameznikovo delo je veliko več kot tisto, kar je vidno na prvi pogled (npr. prelaganje papirjev 

ali vožnja tovornjaka). Delo namreč zahteva številne interakcije s sodelavci in nadrejenimi, 

sledenje organizacijskim pravilom in politiki, izpolnjevanje standardov uspešnosti, delovne 

pogoje, ki običajno niso idealni ipd. To pomeni, da je posameznikova ocena njegovega 

zadovoljstva ali nezadovoljstva kompleksen skupek številnih manj vidnih dejavnikov 

njegovega dela (Robbins in Judge 2007, 85). 

Zaposleni imajo pozitiven pristop k delu, ko delo, ki ga opravljajo, ustreza njihovim potrebam 

in interesom, pa tudi če so zadovoljni z delovnimi razmerami, nagradami in sodelavci 

(Dimovski in Penger 2008, 109). 

Zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami je največ, kar si posameznik želi pri svojem delu, 

in je ključni predpogoj za to, kar sploh lahko doseže. Po drugi strani pa je zadovoljstvo 

zaposlenih tudi največ, kar si lahko želi vsak vodja. Le zadovoljni zaposleni so lahko uspešni 

pri svojem delu, posledično pa je uspešna tudi organizacija, če je v njej večina zaposlenih 

zadovoljna (Mihalič 2008, 4). Xiaoming in Junchen (2012, 30) zadovoljstvo zaposlenih štejeta 

kot enega pomembnih nefinančnih kazalnikov uspešnosti organizacije. 

Prav zadovoljstvo pri delu je ena najpogosteje raziskovanih spremenljivk v organizacijski 

kulturi, vedenju zaposlenih in ostalih pojavih pri delu, ki segajo od oblikovanja delovnih mest 

do nadzora. V splošnem lahko rečemo, da zadovoljstvo zaposlenega pri delu zajema njegove 

občutke o delu. Raziskave kažejo, da je zadovoljstvo pri delu multidimenzionalen in 

kompleksen pojav, na katerega vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki, kot so 

posameznikove vrednote, načela, osebnost, pričakovanja ter narava dela in ponujene priložnosti 

ipd. Odvisen je od tistih organizacijskih spremenljivk, npr. strukture, velikosti, plače, delovnih 

pogojev, vodenja ipd., ki konstituirajo organizacijsko klimo in organizacijsko kulturo (Belias 

in Koustelios 2014, 139 –141). 

Belias in Koustelios (2014, 139) ugotavljata, da so organizacijska kultura in stili vodenja 

pomembni predhodniki za zadovoljstvo pri delu in predanost delu. Nadalje ugotavljata (prav 

tam), da rezultati zadnjih raziskav kažejo, da nacionalna kultura lahko pokaže statistično 

značilen vpliv določenih demografskih in vodstvenih (angl. leadership) spremenljivk ter 

spremenljivk organizacijske kulture na zadovoljstvo pri delu in na predanost delu. 

2.9 Pregled dosedanjih raziskav o organizacijski kulturi 

Teoretiki in raziskovalci so v dosedanjem delu zajeli različne vidike organizacijske kulture, ki 

so jih preučevali v različnih panogah, različno velikih organizacijah v javnem in zasebnem 

sektorju.  

V tujini smo zasledili raziskavo (Boerner in Gebert 2005), v kateri je obravnavan pomen 

organizacijske kulture za kreativni proces; v ta namen je bila analizirana odprta in zaprta 
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organizacijska kultura s primerjavo med nemškimi raziskovalnimi institucijami in nemškimi 

gledališči. Odprta organizacijska kultura (npr. povečanje avtonomije posameznika, 

individualizem, oklevanje – v nasprotju z dokončnostjo pri zaprti kulturi) je nujna za 

zagotavljanje kreativnosti v organizaciji, vendar lahko prevelika odprtost organizacijske kulture 

povzroči težave pri koordinaciji procesa, kar lahko ogrozi uspeh organizacije (v smislu 

kakovosti uprizoritev), zato so potrebni dejavniki zaprte organizacijske kulture (npr. 

usmerjanje, soglasje, zaupanje ipd.), ki delujejo, kot jih avtorja (prav tam) imenujeta, kot 

blažilci. Za usklajenost predstave naj bi bila ta individualna kreativnost tudi usmerjena in 

koordinirana.  

Primer gledališča Theatre Cedar Rapids (Shaver 2013) kaže, da je gledališče odprto, zabavno, 

podporno delovno okolje za njegove člane. Ravnatelju gledališča se zdi pomembno skrbeti za 

zaposlene, za uravnoteženost in usklajenost njihovega zasebnega in poslovnega življenja. Iz 

navedenega sklepamo, da tudi v omenjenem gledališču prevladuje organizacijska kultura klana. 

V nadaljevanju povzemamo ugotovitve nekaterih raziskav, ki so bile na področju 

organizacijske kulture izvedene v Republiki Sloveniji. 

Kragelj (2010) je v svoji raziskavi poskušala ugotoviti prevladujoči in želeni tip organizacijske 

kulture ter povezave tipov organizacijske kulture z zadovoljstvom z delom in delovnimi 

razmerami zaposlenih v zdravstveni negi v bolnišnici Celje. Na osnovi analize odgovorov 

ugotavlja, da pri zaposlenih v zdravstveni negi prevladuje organizacijska kultura tipa klan, a 

organizacijska kultura po sklopih ni skladna. Pri prvih treh sklopih (splošne značilnosti, 

vodenje, ravnanje z zaposlenimi) prevladuje organizacijska kultura tipa klan. Takšna 

organizacija je prijazna do osebja, zaposleni si zaupajo, pomagajo in so kot velika družina. 

Ključnega pomena so timsko delo, inovativnost, morala, usposabljanje, sodelovanje pri 

odločanju ipd., česar si zaposleni v prihodnosti želijo še več. Tesno ji sledi organizacijska 

kultura tipa hierarhija (kontrola, učinkovitost, nizki stroški, formalna pravila), ki prevladuje na 

ostalih treh sklopih (lepilo, strateški poudarki, merilo uspeha) in si je zaposleni v prihodnje 

želijo manj. Kragljeva sicer poudari, da tudi tem sklopom v rezultatih tesno sledi organizacijska 

kultura klana. 

Prša (2010) ugotavlja, da v podjetju ES prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija in tipa 

trg, zaposleni pa si, ne glede na starost, v prihodnosti želijo kulturo klana. Zaposleni s krajšo 

delovno dobo (do vključno osem let) dojemajo organizacijsko kulturo drugače kot tisti z daljšo 

delovno dobo v podjetju. Vzrok za to Prša vidi v krajšem času za akumuliranje in poistovetenje 

z vrednotami, prepričanji ter ostalimi sestavinami organizacijske kulture, ki ga imajo tisti s 

krajšo delovno dobo v podjetju. Ravno tako se organizacijska kultura razlikuje med 

organizacijskimi enotami, kar pa Prša pripisuje poslovanju na dveh lokacijah, dejstvu, da je 

uprava sestavljena iz lastnikov in tehničnega direktorja, ter nesorazmerju med preučevanimi 

vzorci. 
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Kravcar (2011) je raziskovala vlogo organizacijske kulture pri menjavi vodstva v izobraževalni 

instituciji. Ugotavlja, da v razrednih skupnostih izobraževalnih institucij prevladuje 

organizacijska kultura, ki temelji na moči, dijaki in razredniki pa si želijo kulture dosežkov 

(timsko delo in sodelovanje, odprta komunikacija med dijaki in razredniki ter ostalim 

strokovnim osebjem v instituciji). Meni, da naj bi vsaka posamezna izobraževalna institucija 

vzpostavila tip organizacijske kulture, ki bi ji najbolj ustrezal, ter v ta namen ugotovila, kakšna 

je sedanja in želena organizacijska kultura.  

Nikić (2012) v svoji raziskavi ugotavlja vlogo organizacijske kulture v sodobni organizaciji. 

Osredotočil se je na gospodarske subjekte, ki delujejo na trgu, in raziskal organizacijsko kulturo 

v podjetju Gorenje, d. d. Iz analize rezultatov vprašalnika OCAI lahko ugotovimo, da 

organizacijska kultura v Gorenju ni skladna na vseh sklopih/dimenzijah. Avtor na osnovi 

analize ameriških in slovenskih podjetij ugotavlja, da ima management velik vpliv na kulturo 

organizacije – pri manjših organizacijah celo ključno vlogo. Večja ko je organizacija, več ravni 
managementa zajema, zato imata pri velikih organizacijah, kot je tudi Gorenje, zelo velik vpliv 

na oblikovanje organizacijske kulture tudi srednji in nižji management. Bolj ko je vrhovni 

management uspešen pri prenašanju temeljnih dejavnikov organizacijske kulture (npr. vrednot, 

način komuniciranja ipd.), večji vpliv ima na organizacijsko kulturo. Ugotavlja tudi, da so v 

podjetju prisotni dejavniki, ki opredeljujejo, da je neka organizacijska kultura sodobna (npr. 

timsko delo, spodbujanje proaktivnosti, dinamičen odziv na spremembe, osredotočenost na 

rezultate in želje kupcev, prenos znanja in sodelovanje med zaposlenimi, uspešno spopadanje 
z medgeneracijskimi in kulturnimi razlikami). 

Sušić s soavtorji (2012) je s pomočjo metodologije OCAI raziskovala sedanjo in želeno 

organizacijsko kulturo v negovalni bolnišnici. Ugotovljeno je bilo, da v nasprotju z ostalimi 

bolnišnicami, kjer prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija (kar je raziskovala Skinder 

Savić 2013), v negovalni bolnišnici prevladuje organizacijska kultura tipa klan; le-te si 

zaposleni v prihodnosti želijo še več. Kot ugotavlja Sušićeva s soavtorji, to pomeni, da si 

zaposleni želijo še več družinskega vzdušja, medtem ko si po drugi strani pri vodenju želijo več 

prisotnosti kulture tipa hierarhija, tj. več organiziranosti in učinkovitosti. Želijo si tudi več 

zvestobe in medsebojnega zaupanja med sodelavci ter več odkritosti in sodelovanja pri 

strateških odločitvah. 

Uršič Kern (2012) je raziskovala organizacijsko kulturo v organizaciji, ki izvaja gospodarsko 

javno službo, ter razkorak med organizacijsko kulturo vodilnih delavcev in ostalih zaposlenih 

ter vzroke zanj. Ugotavlja, da obstaja razkorak med organizacijsko kulturo zaposlenih na 

vodstvenih položajih, kjer prevladuje organizacijska kultura vlog, in ostalimi zaposlenimi, kjer 

prevladuje organizacijska kultura moči, si pa oboji želijo kulture dosežkov. Nadalje ugotavlja, 

da poslovodstvo organizacije potrebuje več znanja in veščin s področja upravljanja 

organizacijske kulture in da komunikacija med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi ni dovolj 

učinkovita. Avtorica zaključuje, da je v organizaciji treba vzpostaviti učinkovito komunikacijo 

in uvesti redno izobraževanje zaposlenih in vodilnih, redne meritve organizacijske kulture, 
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analizirati, primerjati in spremljati stanje ter na osnovi podatkov pripraviti sistemski pristop za 

odpravo neželenega stanja. 

Skinder Savić (2013) v svoji raziskavi prikazuje dejavnike, s katerimi pojasnjuje zadovoljstvo 

zaposlenih na delovnem mestu (zdravniki in medicinske sestre v splošnih bolnišnicah v 

Sloveniji). Preučevala je povezave med neodvisnimi (organizacijska kultura, vodenje, 

odločanje, timsko delo, organizacijsko komuniciranje) in odvisnimi spremenljivkami 

(zadovoljstvo zaposlenih). Skinder Savićeva ugotavlja, da je značilnost slovenskih bolnišnic 

doseganje rezultatov in hierarhična organiziranost, prisotno je tudi timsko sodelovanje. 

Najmanj je prisotna organizacijska kultura, ki spodbuja na dokazih podprto prakso in uvajanje 

sprememb. Take kulture si najbolj želijo zaposleni s prvo stopnjo izobrazbe, najmanj pa 

zaposleni z drugo stopnjo izobrazbe. Pri zdravnikih je več prisotne kulture klana in adhokracije, 

pri medicinskih sestrah pa kulture trga, medtem ko pri kulturi hierarhije ni bilo ugotovljenih 

statistično značilnih razlik. Skinder Savićeva zaključuje, da so dejavniki, s katerimi lahko 

pojasnimo zadovoljstvo zdravnikov in medicinskih sester na delovnem mestu, timsko delo, 

sodelovanje zaposlenih v procesu odločanja, pomembno vlogo imata tudi način vodenja in 

organizacijskega komuniciranja. Na zadovoljstvo zaposlenih statistično značilno pozitivno 

vpliva organizacijska kultura adhokracija, trg in klan, medtem ko organizacijska kultura 

hierarhije nima statistično značilnega vpliva na dejavnike zadovoljstva zaposlenih. 

Bačovnik Komprej (2014) je v svoji magistrski nalogi raziskovala vpliv organizacijske kulture 

na notranje podjetništvo in vpliv notranjega podjetništva na trženje v kulturi v javnih zavodih 

za kulturo v Sloveniji, ki so nepridobitne organizacije. V njeni raziskavi je bilo ugotovljeno, da 

organizacijska kultura pozitivno vpliva na notranje podjetništvo, notranje podjetništvo pa ima 

statistično nepomemben vpliv na trženje v kulturi. Bačovnik Komprejeva ugotavlja, da so 

tovrstne organizacije premalo zainteresirane, da bi konkurenčno prednost, ki jo imajo, skozi 

dobro organizacijsko kulturo in notranje podjetništvo izkoristile za trženje.  

Na osnovi frekvenčne porazdelitve odgovorov še ugotavlja, da organizacijska kultura v javnih 

zavodih na področju kulture večinoma temelji na timskem delu in dobri vodstveni koordinaciji.  

Lučič (2014) je analizirala prevladujoči in želeni tip organizacijske kulture v izbrani 

zavarovalnici s pomočjo metodologije OCAI. Ugotavlja, da v izbrani zavarovalnici prevladuje 

organizacijska kultura tipa trg (naravnanost na poslovne izide, poslovodstvo deluje agresivno, 

tekmovalnost med zaposlenimi), želeni tip pa je organizacijska kultura klana (prijaznejše 

delovno okolje, sodelovanje, mentorsko vodenje). Pri sedaj prevladujočem tipu trga med 

posameznimi demografskimi značilnostmi anketirancev (delovno mesto, področje dela, čas 

zaposlitve v organizaciji, delovne izkušnje v letih, stopnja izobrazbe) ni zaznanih statistično 

značilnih razlik. Zaznane pa so bile statistično značilne razlike med posameznimi 

demografskimi značilnostmi vzorca in želeno organizacijsko kulturo klana pri področju dela. 

Ker je bila ta razlika zaznana predvsem v kadrovski službi, Lučičeva ugotavlja, da se ta zaveda, 

kako pomembna je v organizaciji skrb za zaposlene. 
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Sršen (2014) je v svoji raziskavi analiziral organizacijsko kulturo v Pošti Slovenije po 

metodologiji OCAI. Ugotavlja, da v preučevani organizaciji noben tip organizacijske kulture 

ne prevladuje, rahlo izstopa le organizacijska kultura tipa hierarhija. Sršen nadalje ugotavlja 

(prav tam), da zaposleni niso zadovoljni z obstoječo organizacijsko kulturo, saj si želijo kulture 

klana, kar pa Sršen ocenjuje kot neprimerno organizacijsko kulturo za tako veliko organizacijo, 

kot je Pošta Slovenije. Avtor zaključuje, da naj bi poslovodstvo poznalo organizacijsko kulturo 

svoje organizacije ter prepoznalo, katera organizacijska kultura vodi k finančnemu uspehu, in 

jo v skladu s tem spreminjalo in naj ne bi dopustilo, da se ta spreminja na slepo. 

Otrin (2015) je v svoji raziskavi analizirala organizacijsko kulturo z metodologijo OCAI, na 

osnovi katere je ugotavljala prevladujoči in želeni tip organizacijske kulture v izbrani 

organizaciji. Njena raziskava je pokazala, da menedžerji in ostali zaposleni ne zaznavajo istega 

prevladujočega tipa organizacijske kulture. Opozarja na potrebo po spreminjanju 

organizacijske kulture, pri čemer naj bi aktivno vlogo pri spreminjanju kulture trga, ki so jo 

zaznali zaposleni, in kulture hierarhije, ki so jo občutili managerji, v želeno kulturo klana 

prevzeli managerji v organizaciji, pri čemer naj bi se zavedali, da so prav oni tisti, ki kreirajo 

organizacijsko kulturo, jo obvladujejo in so zanjo odgovorni. Predlaga, naj management svojo 

pozornost od neuporabnih pravil preusmeri k zaposlenim, k spodbujanju sodelovanja, 

komunikacije ter timskega dela in k definiranju novih smotrov in ciljev ter decentralizaciji 

odločanja. 

2.10 Sklepne ugotovitve iz teoretičnega dela raziskave 

V teoretičnem delu smo na osnovi relevantne strokovne literature predstavili pojme kultura, 

organizacija in organizacijska kultura ter opredelili odnose med naštetimi pojmi. S tem smo 

uresničili prvega izmed ciljev magistrske naloge. 

Pojem organizacijske kulture se v strokovni literaturi pojavlja od sredine 20. stoletja, pravi 

pomen pa je dobil od 70. let dalje. Pojmovanje fenomena organizacijske kulture med avtorji ni 

enotno in je odvisno predvsem od vidika, s katerega ga opazujejo in raziskujejo. V literaturi 

lahko zasledimo množico različnih definicij in ne moremo izoblikovati ene splošno veljavne 

definicije, kar kaže na zapletenost in večplastnost tega pojma. 

Kultura obstaja povsod, kjer so ljudje. Ti se svoje kulture običajno zavejo šele ob stiku z drugo 

kulturo. Kultura temelji na skupnih vrednotah, ki si jih člani skupnosti delijo. Ljudje ustanovijo 

skupnosti, tudi organizacije, zaradi uresničevanja interesov, smotrov in ciljev. Za uspešno 

doseganje smotrov in ciljev ter interesov se je treba drug drugemu prilagajati. Ob tem se razvije 

določeno skupno ravnanje in razumevanje, ki naj bi vodilo k uspešnosti, pri čemer se člani 

medsebojno kontrolirajo, opredeljujejo pravila in sankcionirajo nastalo kulturo, ob tem pa se ta 

kultura formalizira. 
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Kulture ne podedujemo, ampak se je priučimo v otroštvu; lahko rečemo, da izhaja iz vrednot 

družine, naroda ipd. Vsi ti vplivi pa rezultirajo v organizacijski kulturi, s katero se srečamo z 

vstopom v organizacijo. Če želimo biti sprejeti med člani organizacije, se nam je treba te 

organizacijske kulture priučiti.  

Organizacijska kultura ima številne in raznolike sestavine in funkcije, ki smo jih natančneje 

opredelili v poglavju 2.2. Avtorji jih razlikujejo predvsem glede na vidne (površinske) in globlje 

(nevidne). Organizacijska kultura se običajno kaže v tipičnem (in enakem) vedenju članov 

organizacije in je pogosto izražena v obliki »tako to delamo pri nas« (Kavčič 2005, 30). 

Posledica različnih opredelitev organizacijske kulture, njenih sestavin in funkcij so tudi številne 

tipologije organizacijske kulture. V poglavju 2.5 predstavljamo nekaj tipologij, ki jih v literaturi 

pogosteje zasledimo: Ansoffova, Handyjeva, Dealova in Kennedyjeva ter še nekatere druge. 

Največji poudarek pa dajemo tipologiji Camerona in Quinna, na kateri temelji naša raziskava. 

V literaturi zasledimo nekatere organizacijski kulturi sorodne pojme, ki pa jih je pomembno 

razlikovati od pojma organizacijska kultura. To so organizacijska klima, filozofija organizacije, 

organizacijska strategija, organizacijska struktura in neformalna organiziranost.  

Organizacijska kultura podpira ali ovira uspešnost organizacije. Zato je bistvenega pomena, da 

se managerji zavedajo pomembnosti organizacijske kulture in jo usmerjajo tako, da jim pomaga 

pri doseganju smotrov in ciljev ter uspešnosti. Pomembno je, da prepoznajo, če organizacijska 

kultura postane nefunkcionalna ter ovira poslovanje in delovanje organizacije pri doseganju 

uspešnosti. Takrat naj bi se odločili za spreminjanje organizacijske kulture, kar lahko storijo na 

več načinov. Ob spreminjanju organizacijske kulture lahko naletijo na odpor posameznikov, 

lahko pa se spremembam upira tudi sam management. Da se odpor zmanjša oz. da do njega 

sploh ne pride, naj poslovodstvo o spremembah seznanja zaposlene pravočasno in na ustrezen 

način. 

Na koncu teoretičnega dela predstavljamo nekatere raziskave, ki so bile na področju 

organizacijske kulture izvedene v Republiki Sloveniji. Raziskovalci (npr. Kragelj 2010; Prša 

2010; Kravcar 2011; Nikić 2012; Sušić idr. 2012; Uršič Kern 2012; Lučič 2014; Mušič 2014; 

Sršen 2014; Otrin 2015 idr.) so zajeli različne vidike organizacijske kulture, ki so jih preučevali 

v različnih panogah, različno velikih organizacijah v javnem in zasebnem sektorju, niso pa 

posebej preučevali organizacijske kulture v gledališču. Le ena raziskava (Bačovnik Komprej 

2014) je analizirala organizacijsko kulturo v javnih zavodih za kulturo, pa še ta se je nanašala 

na vse javne zavode s področja kulture (npr. knjižnice, muzeji, galerije, gledališča ipd.); tako je 

zajela vse vrste kulturnih ustanov, pri čemer je bila osredotočena le na povezavo organizacijske 

kulture z notranjim podjetništvom. Zato smo se odločili za empirično raziskavo organizacijske 

kulture v preučevanih gledališčih, s čimer smo poskusili odpraviti raziskovalno vrzel in na ta 

način prispevali k managerski znanosti in stroki.  
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Empirično raziskavo o organizacijski kulturi v slovenskih gledališčih nacionalnega pomena 

bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju. 



 

59 

3 RAZISKAVA O TIPU ORGANIZACIJSKE KULTURE V SLOVENSKIH 

GLEDALIŠČIH 

V tem poglavju najprej opredelimo populacijo in vzorec ter inštrument, ki smo ga uporabili. V 

nadaljevanju predstavljamo analizo in interpretacijo raziskave: opišemo vprašalnik OCAI in 

način analize izidov raziskave, interpretiramo izide raziskave in predstavimo preverjanje 

hipotez. Na koncu poglavja predstavimo glavne ugotovitve empiričnega dela raziskave in 

podamo predloge za izboljšave. 

3.1 Populacija in vzorec 

Populacija so zaposleni v slovenskih gledališčih, in sicer na dan 31. 12. 20142 je bilo skupaj 

527 zaposlenih (AJPES b. l.). Ker je populacija statistično majhna, se nismo odločili za 

vzorčenje, zajeli smo celotno populacijo. Vprašalnik smo razposlali po elektronski pošti, 

nekaterim pa smo ga razdelili osebno. Na anketo je odgovorilo 166 oseb. Dosegli smo 

povprečno odzivnost, tj. 31 %. Flere (2000, 128) namreč ugotavlja, da se običajno na ankete 

odzove 20–40 % ljudi.  

Demografske značilnosti vzorca 

V nadaljevanju si bomo najprej pogledali demografske značilnosti anketiranih oseb, ki jih 

prikazuje Preglednica 2 na naslednji strani.  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (b. l.) je bilo januarja 2016 v kulturni, 

razvedrilni in rekreacijski dejavnosti v Republiki Sloveniji skupaj zaposlenih 14.281 oseb, od 

tega 50,6 % (7.227) moških in 49,6 % (7.054) žensk. Pri naših anketirancih pa je razmerje v 

prid ženskam, saj se je na anketo odzvalo 54,8 % (91) žensk in 45,2 % (75) moških. 

Gledališča so razdeljena na tri organizacijske enote, sektorje: umetniškega, tehničnega in 

splošnega. Na anketo je odgovorilo 69 zaposlenih iz umetniškega sektorja, kar predstavlja 41,6 

% vseh anketirancev, 55 zaposlenih iz splošnega sektorja, kar je 33,1 % anketirancev, in 42 

zaposlenih iz tehničnega sektorja, kar je 25,3 % anketiranih.  

Največ anketirancev je bilo iz razreda med 40 in 50 let, odgovorilo jih je 65 (39,2 %), sledijo 

tisti med 50 in 60 let, ki jih je odgovorilo 42 (25,3 %), v razredu med 30 in 40 let jih je 

odgovorilo 34 (20,5 %), 12 (7,2 %) jih je odgovorilo v razredu med 20 in 30 let in 13 (7,6 %) 

tistih nad 60 let. 

                                                 

2 Zadnji objavljeni podatki na AJPES-u, povzeti iz Poslovnih poročil posameznih gledališč. 
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Preglednica 2: Demografska struktura anketirancev  

   Frekvenca Delež (%) 

Spol   

ženski 91 54,8 

moški 75 45,2 

Skupaj 166 100,0 

Sektor   

splošni 55 33,1 

tehnični 42 25,3 

umetniški 69 41,6 

 166 100,0 

Starost v letih   

nad 20 do 30 let 12 7,2 

nad 30 do 40 let 34 20,5 

nad 40 do 50 let 65 39,2 

nad 50 do 60 let 42 25,3 

nad 60 let 13 7,8 

Skupaj 166 100,0 

Izobrazba   

I. do IV. stopnja 27 16,3 

V. stopnja 42 25,3 

VI. stopnja 15 9,0 

VII. stopnja ali več 82 49,4 

Skupaj 166 100,0 

Delovna doba v organizaciji v letih   

do 10 let 61 36,8 

nad 10 do 20 let 59 35,5 

nad 20 do 30 let 29 17,5 

nad 30  17 10,2 

Skupaj 166 100,0 

Skoraj polovico (49,4 %) odgovorov smo prejeli od anketirancev z najmanj VII. stopnjo 

izobrazbe, sledijo tisti s V. stopnjo izobrazbe (25,3 %), nato tisti z najnižjo izobrazbo (I. do IV. 

stopnja), ki jih je bilo 16,3 %, VI. stopnjo izobrazbe pa ima 9 % anketirancev. Takšna struktura 

je posledica dejstva, da je bilo največ anketirancev iz umetniškega sektorja, v katerem je visoka 



 

61 

izobrazba pogoj za zaposlitev. Visoko izobrazbo ima tudi veliko zaposlenih iz splošnega 

sektorja, v tehničnem sektorju pa prevladuje nižja izobrazba. 

Glede na delovno dobo, ki so jo anketiranci preživeli v organizaciji, prevladujeta razreda do 10 

let delovne dobe v organizaciji (36,8 %) in nad 10 do 20 let (35,5 %). Iz razreda nad 20 do 30 

let je odgovorilo 17,5 % anketiranih in 10,2 % tistih z več kot 30 let delovne dobe v organizaciji.  

3.2 Opis instrumenta 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili metode, značilne za kvantitativno raziskovanje, kot 

jih opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 163–168). Kot način zbiranja 

kvantitativnih podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik zaprtega tipa, zasnovan na osnovi 

strokovne literature in na osnovi vprašalnikov, uporabljenih v dosedanjih raziskavah, ki ga 

sestavljajo trije vsebinski sklopi. Prvi sklop se je nanašal na demografska vprašanja (spol, 

sektor, starost, izobrazba in delovna doba v organizaciji), ki smo jih predstavili s pomočjo 

deskriptivne statistike. 

V drugem delu vprašalnika smo ugotavljali zadovoljstvo z delom in delovnimi razmerami. 

Poslužili smo se vprašalnika, ki ga je za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih uporabila Kragelj 

(2010), pri čemer smo uporabili 39 od njenih 40 vprašanj. Zanesljivost vprašalnika, natančneje 

njegovo notranjo konsistentnost, smo preverili s Cronbachovim alfa testom. Test je pokazal, da 

je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 0,917, ki pomeni odlično zanesljivost oz. notranjo 

konsistentnost vprašalnika. 

Tretji del pa je bil standardiziran vprašalnik OCAI, ki sta ga razvila Cameron in Quinn (2006), 

s katerim smo analizirali prevladujoči tip organizacijske kulture (prav tam, 23) v izbranih 

gledališčih in ugotovili želeni tip organizacijske kulture (prav tam, 23).  

Zanj smo se odločili predvsem zaradi njegove praktičnosti, časovne ustreznosti in veljavnosti. 

Vprašalnik OCAI nam na osnovi ustreznih merskih karakteristik nudi vpogled v delovanje 

organizacije in njene značilne vrednote ter pokaže razkorak med sedanjo in želeno 

organizacijsko kulturo. Je prosto dostopen in preprost za vrednotenje. Uporabimo ga lahko na 

vseh nivojih organizacije (Zakrajšek in Žuntar 2012/2013). 

Vprašalnik OCAI (Cameron in Quinn 2006, 23–30) je razdeljen na šest sklopov, ki 

predstavljajo šest dimenzij organizacijske kulture: glavne značilnosti organizacije, stil vodenja, 

ravnanje z zaposlenimi, lepilo organizacije, strateški poudarki in merilo uspeha.  

Vsak sklop (dimenzija) vsebuje štiri trditve, ki opredeljujejo določen tip organizacijske kulture 

(Cameron in Quinn 2006, 23–30): 

- A – kultura klana, 

- B – kultura adhokracije, 
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- C – kultura trga in 

- D – kultura hierarhije. 

Anketiranec med te štiri trditve pri vsaki dimenziji razdeli dvakrat po 100 točk, in sicer (v 

skladu s priporočili avtorjev) (prav tam, 25) najprej za sedanje stanje, v drugem koraku pa še 

za želeno stanje. 

Na osnovi seštevka točk posameznih alternativ (posebej za sedanje in posebej za želeno stanje) 

smo ugotavljali povprečje alternativ, ki je določilo prevladujoči tip organizacijske kulture.  

Vprašalnik OCAI temelji na ipsativnem vrednotenju: anketiranci razporedijo točke med 

posamezne alternative, pri čemer je vsota točk (100) točno določena. To pomeni, da so postavke 

soodvisne, kar lahko vpliva na rezultat, zato naj bi bili na to pozorni (Zakrajšek in Žuntar 

2012/2013). 

Teoretično osnovo za standardizirani vprašalnik OCAI (The Organizational Culture 

Assessment Instrument) predstavlja model konkurenčnih vrednot (CVF – The Competing 

Values Framework), ki sta ga Cameron in Quinn razvila na osnovi raziskav 39 pomembnih 

kazalnikov učinkovitosti organizacij (Cameron in Quinn 2006). Posamezne tipe kulture, kot sta 

jih opredelila avtorja (prav tam), podrobneje opisujemo v poglavju 2.5.2. 

Anketo smo izvedli v začetku leta 2016. Anketni vprašalnik smo po gledališčih razposlali po 

elektronski pošti, kjer pa je bilo to mogoče, smo ga še osebno razdelili, pri čemer smo sodelavce 

tudi osebno poprosili, da izpolnijo vprašalnik in s tem zagotovo dosegli večjo odzivnost, kot bi 

jo sicer. Anketo je izpolnilo 166 od 527 zaposlenih.  

Anketi smo priložili tudi spremno besedilo, s katerim smo kratko pojasnili namen raziskave in 

podali navodilo za izpolnjevanje, zagotovili anonimnost in se zahvalili za sodelovanje.  

3.3 Analiza in interpretacija raziskave 

V nadaljevanju magistrske naloge predstavljamo statistično analizo podatkov, ki smo jih zajeli 

s pomočjo ankete. V prvem delu poglavja predstavljamo rezultate odgovorov po metodologiji 

OCAI. V nadaljevanju opišemo način analize izidov raziskave ter nato analiziramo izide in 

preverjanje hipotez. 

3.3.1 Vprašalnik OCAI 

V tem podpoglavju predstavljamo rezultate vprašalnika OCAI. Na osnovi povprečnih vrednosti 

ocenjujemo prevladujoči tip organizacijske kulture za sedanje stanje in želeno stanje, najprej 

po posameznih dimenzijah in na koncu še skupen prevladujoči tip organizacijske kulture. 



 

63 

Dimenzija glavne značilnosti organizacije 

V tem sklopu oz. pri tej dimenziji so zaposleni odgovarjali na vprašanja o glavnih značilnostih 

organizacije. Pri sedanjem stanju prevladuje organizacijska kultura hierarhije, in sicer za 2,6 

točke pred kulturo klana in 4,6 točke pred kulturo trga; to kaže, da zaposleni kot glavno 

značilnost organizacije dojemajo strukturiranost in ravnanje po pravilih. Glede na to, da po 

rezultatih kulturi hierarhije tesno sledi organizacijska kultura klana, zaposleni po drugi strani 

organizacijo dojemajo kot oseben prostor. V prihodnosti si zaposleni želijo še mnogo več 

kulture klana (34,5 točke), tj. da bi bila organizacija v prihodnosti še bolj orientirana k 

zaposlenim in do njih še prijaznejša. Želijo si tudi več kulture adhokracije, tj. bolj dinamične in 

podjetniško naravnane organizacije, mnogo manj pa kulture hierarhije. Na osnovi preučene 

teorije lahko razložimo, da si zaposleni želijo predvsem usmerjenosti kulture navznoter in 

prevladovanja značilnosti, kot so varnost, sodelovanje in zaupanje, ter manj formalnih pravil. 

Preglednica 3: Glavne značilnosti organizacije 

  1. Glavne značilnosti organizacije Sedanje 

stanje 

Želeno 
stanje 

A Organizacija je oseben prostor. Je kot razširjena družina. 
Zaposleni veliko zadev delijo z organizacijo. 

26,7 34,5 

B Organizacija je dinamična in podjetniško naravnana. 
Zaposleni so se pripravljeni izpostaviti in prevzeti tveganje. 

19,3 24,2 

C Organizacija je usmerjena k rezultatom. Glavna skrb je 

opraviti vse naloge. Zaposleni so tekmovalni, stremijo k 

dosežkom. 

24,7 24,2 

D Organizacija ima močen sistem kontrole in je strukturirana. 
Zaposleni se ravnajo po formalnih pravilih. 

29,3 17,1 

  Skupaj 100 100 

Slika 3 nam kaže zelo velik razkorak pri kulturi hierarhije, ki sedaj prevladuje, zaposleni pa bi 

si je v prihodnje želeli mnogo manj. Manj, kot bi si zaposleni želeli, pa sta prisotni kulturi klana 

in adhokracije. Vidimo pa, da ni razkoraka pri kulturi trga. 
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Slika 3: Glavne značilnosti organizacije 

Dimenzija stil vodenja 

Pri dimenziji stil vodenja zaposleni obstoječo organizacijsko kulturo dojemajo kot kulturo trga 

(34,4), ki prevladuje pred kulturo hierarhije. To pomeni, da vodenje temelji predvsem na 

smiselnosti in usmerjenosti k uresničevanju ciljev ter na koordiniranju, organiziranju in 

zagotavljanju tekoče učinkovitosti. Najmanj prisotni pri tej dimenziji sta organizacijska kultura 

adhokracije (14,1) in organizacijska kultura klana (21,2), ki pa je hkrati tudi najbolj zaželena 

organizacijska kultura (33,4); to pomeni, da si zaposleni želijo bolj mentorskega vodenja, 

pomoči in svetovanja. Najmanj zaželena organizacijska kultura za prihodnost je kultura trga, ki 

si je zaposleni želijo bistveno manj.  

Preglednica 4: Stil vodenja 

  2. Stil vodenja Sedanje 

stanje 

Želeno 
stanje 

A Vodenje organizacije temelji na vzgledu, mentorstvu, 

svetovanju, skrbi. 

21,2 33,4 

B Vodenje organizacije temelji na podjetništvu, inovativnosti in 
pripravljenosti prevzemanja tveganja. 

14,1 25,2 

C Vodenje organizacije temelji na smiselnosti. Je agresivno in 

usmerjeno k uresničevanju ciljev. 
34,4 17,5 

D Vodenje organizacije temelji na koordiniranju, organiziranju in 

zagotavljanju gladko tekoče učinkovitosti. 
30,3 23,9 

  Skupaj 100 100 

Iz slike 4 razberemo, da obstaja velik razkorak med sedanjo in želeno organizacijsko kulturo 

pri stilu vodenja, in sicer kar pri treh tipih kulture: kulturi klana in kulturi adhokracije, ki si ju 

zaposleni v prihodnosti želijo več, ter pri kulturi trga, ki si je zaposleni v prihodnosti želijo 

bistveno manj. 
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Slika 4: Stil vodenja 

Dimenzija ravnanje z zaposlenimi 

Zaposleni so odgovorili, da pri dimenziji ravnanje z zaposlenimi prevladuje organizacijska 

kultura klana, kar pomeni, da način vodenja temelji na timskem delu, iskanju soglasja in 

vključevanju. Dokaj tesno sledi organizacijska kultura hierarhije, ki kaže na to, da v organizaciji 

skrbijo za zagotavljanje varnosti zaposlitve, udobnost, predvidljivost in stabilnost medsebojnih 

odnosov. V prihodnosti si zaposleni želijo še več že sedaj prevladujoče organizacijske kulture 

klana in tudi več organizacijske kulture adhokracije, kar pomeni, da si pri načinu vodenja želijo 

več individualnega prevzemanja tveganja in inovativnosti. Želijo pa si mnogo manj prisotnosti 

organizacijske kulture hierarhije. 

Preglednica 5: Ravnanje z zaposlenimi 

  3. Ravnanje z zaposlenimi Sedanje 

stanje 

Želeno 
stanje 

A Način vodenja temelji na timskem delu, iskanju soglasja in 
vključevanju. 

30,0 35,7 

B Način vodenja temelji na individualnem prevzemanju tveganja, 
inovativnosti, svobodi in izvirnosti. 

19,9 25,0 

C Način vodenja temelji na veliki konkurenčnosti, visokih 
zahtevah in dosežkih. 

22,8 20,3 

D Način vodenja temelji na težnjah po zagotavljanju varnosti 
zaposlitve, udobnosti, predvidljivosti ter stabilnosti 

medsebojnih odnosov. 

27,3 19,0 

  Skupaj 100 100 

Iz slike 5 je razvidno, da pri dimenziji ravnanje z zaposlenimi obstaja največji razkorak pri 

kulturi hierarhije, ki si je zaposleni v prihodnosti želijo mnogo manj. Najmanjši razkorak pa se 

kaže pri kulturi trga.  
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Slika 5: Ravnanje z zaposlenimi 

Dimenzija povezovalne sile organizacije 

Pri tej dimenziji prevladuje organizacijska kultura klana (27,0) pred kulturo trga (24,7) in 

kulturo hierarhije (24,7), najmanj prisotna je organizacijska kultura adhokracije (22,0). To 

pomeni, da organizacijo povezujejo lojalnost in medsebojno zaupanje. Zaposleni so 

organizaciji predani. Po drugi strani pa tesno sledi organizacijska kultura trga (26,3), kar 

pomeni, da organizacijo povezujejo tudi pretekli dosežki ter uresničevanje zastavljenih ciljev 

in dosežkov. Nekoliko manj so prisotna formalna pravila in zavezanost k napredku, ki pa bi si 

je zaposleni želeli več.  

Preglednica 6: Povezovalne sile organizacije 

  4. Povezovalne sile organizacije Sedanje 

stanje 

Želeno 
stanje 

A Organizacijo držita skupaj lojalnost in medsebojno zaupanje. 

Zaposleni so organizaciji predani. 

27,0 38,1 

B Organizacijo drži skupaj zavezanost k napredku in 
inovativnosti. 

22,0 28,8 

C Organizacijo držijo skupaj pretekli dosežki ter uresničevanje 
zastavljenih ciljev in dosežkov. 

26,3 21,1 

D Organizacijo povezujejo predvsem formalna pravila in sama 

politika organizacije. V organizaciji je pomembno izogibanje 

nepredvidljivim dogodkom. 

24,7 12,0 

  Skupaj 100 100 

Iz grafa na sliki 6 lahko razberemo, da pri tej dimenziji obstaja velik razkorak med sedanjo in 

želeno organizacijsko kulturo pri vseh dimenzijah, še posebej pa pri kulturi hierarhije, ki si je 

zaposleni v prihodnosti želijo bistveno manj. Vidimo, da si zaposleni želijo več kulture klana 

in kulture adhokracije, kar pomeni več prožnosti in samostojnosti. 
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Slika 6: Povezovalne sile organizacije 

Dimenzija strateški poudarki 

Iz preglednice 7 je razvidno, da pri dimenziji strateški poudarki prevladuje organizacijska 

kultura tipa hierarhija, kar pomeni, da organizacija poudarja stalnost in stabilnost, učinkovitost, 

kontrolo in tekoče izvajanje dejavnosti. Sledi organizacijska kultura trga – poudarjanje 

doseganja visoko zastavljenih ciljev in prevlade na trgu. V prihodnosti si zaposleni pri strateških 

poudarkih močno želijo organizacijske kulture klana, kar pomeni poudarek na razvoju 

zaposlenih, na zaupanju, odprtosti in sodelovanju. 

Preglednica 7: Strateški poudarki 

  5. Strateški poudarki Sedanje 

stanje 

Želeno 
stanje 

A Organizacija poudarja razvoj zaposlenih. V njej prevladuje 

visoka stopnja zaupanja, odprtost in sodelovanje. 

19,9 40,1 

B Organizacija poudarja pridobivanje novih virov in iskanje 

novih priložnosti. Preizkušanje novih stvari in iskanje novih 
priložnosti sta pomembni vrednoti. 

22,5 24,2 

C Organizacija poudarja tekmovalnost in dosežke. 
Najpomembnejše je doseganje visoko zastavljenih ciljev in 
prevladovanje na trgu. 

24,5 17,7 

D Organizacija poudarja stalnost in stabilnost. Pomembna je 

učinkovitost, kontrola in tekoče izvajanje dejavnosti. 
33,1 18,0 

  Skupaj 100 100 

Slika 7 kaže, da pri strateških poudarkih prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija, ki si 

je v prihodnosti zaposleni želijo manj. Največji razkorak med sedanjim in želenim stanjem pa 

se kaže pri kulturi tipa klan (poudarjanje razvoja zaposlenih, zaupanje in sodelovanje), ki si je 

zaposleni močno želijo v prihodnosti. Mnogo manj pa si želijo kulture hierarhije.  
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Slika 7: Strateški poudarki 

Dimenzija merilo uspeha 

Pri tej dimenziji močno prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija (35,5). Sledita 

organizacijska kultura adhokracije (24,4) in organizacijska kultura trga (22,2). Najmanj 

prisotna pa je organizacijska kultura klana (18,3), ki pa si je zaposleni v prihodnosti želijo 

mnogo več. Merilo uspeha naj bo razvoj zaposlenih, timsko delo, pripadnost zaposlenih in skrb 

za zaposlene (kultura klana), manj pa učinkovitost in nizki stroški delovanja (kultura hierarhije) 

in prevlada na trgu (kultura trga). 

Preglednica 8: Merilo uspeha 

  6. Merilo uspeha Sedanje 

stanje 

Želeno 
stanje 

A Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi razvoja 

zaposlenih, timskega dela, pripadnosti zaposlenih ter skrbi za 

zaposlene. 

18,3 36,8 

B Organizacija se opredeljuje kot uspešna, kadar ima unikatne in 
najnovejše storitve. Izmišljuje si nove stvari in je vodilna pri 
razvoju storitev na svojem področju. 

24,1 26,5 

C Organizacija opredeljuje svoj uspeh po prevladi na trgu in 

onemogočanju konkurenčnih organizacij. Ključno je 
prevladovanje na trgu. 

22,2 15,4 

D Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi 

učinkovitosti. Točnost, tekoč urnik in nizki stroški delovanja 
so bistvenega pomena. 

35,4 21,3 

  Skupaj 100 100 

Iz slike 8 razberemo velik razkorak med sedanjo in želeno prevladujočo organizacijsko kulturo 

v organizaciji, saj trenutno pri dimenziji merilo uspeha močneje prevladuje organizacijska 

kultura tipa hierarhija, medtem ko si zaposleni v prihodnosti močno želijo kulture tipa klan.  
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Slika 8: Merilo uspeha 

Skupni rezultat – prevladujoči tip sedanje in želene organizacijske kulture  

V nadaljevanju prikazujemo prevladujoči tip sedanje in želene organizacijske kulture. 

Izračunali smo ga tako, da smo kumulativno povprečje posamezne dimenzije, ki smo ga dobili 

s pomočjo predloge za točkovanje vprašalnika OCAI (Cameron in Quinn 2006, 29), delili s 

številom anketirancev (166). Rezultate smo preverili še z enim izračunom: sešteli smo 

povprečja posameznih odgovorov (A, B, C in D) iz vseh dimenzij, posebej za sedanje stanje in 

posebej za želeno stanje, in vsako dobljeno vsoto delili s šest.  

Na osnovi kumulativne povprečne vrednosti vseh šestih dimenzij sedanjega stanja ugotovimo, 

da v slovenskih gledaliških ustanovah prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija (30,1 

%), sledi organizacijska kultura trga (25,8 %); obeh si zaposleni v prihodnosti želijo bistveno 

manj. Močno pa si želijo kulture klana (36,5 %) in tudi nekoliko več prisotnosti kulture 

adhokracije (25,6 %). 

Preglednica 9: Tip organizacijske kulture – sedanje in želeno stanje v organizaciji 

 Tip organizacijske kulture Sedanje stanje Želeno stanje 

A 
Kultura klana 23,8 36,5 

B 
Kultura adhokracije 20,3 25,6 

C 
Kultura trga 25,8 19,4 

D 
Kultura hierarhije 30,1 18,5 

  Skupaj 100 100 

Slika 9 nam prikazuje velik razkorak med sedanjim in želenim stanjem organizacijske kulture 

pri vseh tipih kulture. Zaposleni si v prihodnosti želijo manj kulture hierarhije in manj kulture 

trga. Močno pa si želijo kulture klana in tudi nekoliko več prisotnosti kulture adhokracije. Iz 
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grafa vidimo, da si zaposleni v slovenskih gledališčih želijo bolj integrirane in navznoter 

usmerjene organizacije. 

 

Slika 9: Prevladujoči tip kulture v organizaciji – sedanje in želeno stanje  

3.3.2 Opis analize izidov raziskave 

Demografske podatke smo analizirali s pomočjo deskriptivne statistike. Predstavili smo jih v 

preglednici 2. Za ugotavljanje sedanjega in želenega tipa organizacijske kulture smo po 

navodilih metodologije OCAI (Cameron in Quinn 2006, 29), s pomočjo predpisane predloge 

za točkovanje, iz trditev izračunali povprečne vrednosti po posameznih dimenzijah, ki so nam 

pokazale sedanji in prevladujoči tip organizacijske kulture. Rezultate smo prikazali v 

preglednicah in grafično s polarnimi grafi. 

Podatki, ki smo jih pridobili na osnovi anketnega vprašalnika OCAI, so spremenljivke, pri 

katerih se, kot posledica uporabe lestvice s konstantno vsoto (anketiranci pri vsaki dimenziji 

razdelijo 100 točk med štiri trditve), pojavlja medsebojna povezanost/soodvisnost med 

spremenljivkami – pokazateljicami prevladujoče organizacijske kulture. Tako smo uporabili 

neparametrični preizkus dvojic – Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov, in sicer pri prvi 

hipotezi na ravni vseh dimenzij hkrati (celovita ocena organizacijske kulture), pri drugi hipotezi 

pa smo postopek ponovili šestkrat – za vsako dimenzijo posebej. Pri tretji hipotezi smo 

preučevali razlike vseh relevantnih spremenljivk naenkrat med sektorji s pomočjo 

diskriminantne analize. 

Ugotavljali smo tudi povezanost tipov kulture z dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi 

razmerami. V ta namen smo pri četrti hipotezi najprej s pomočjo faktorske analize izračunali 

faktorje – dejavnike zadovoljstva. Nato smo za ugotavljanje povezanosti med posameznimi tipi 

organizacijske kulture (za sedanje in želeno stanje) in dejavnikov zadovoljstva z delom in 

delovnimi razmerami izvedli korelacijsko analizo s Pearsonovim korelacijskim koeficientom 

(r). 
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Na osnovi izidov raziskave smo podali predloge, ki bi v prihodnosti lahko prinesli pozitivne 

spremembe organizacijske kulture, saj smo iz odgovorov zaznali, da si zaposleni v prihodnosti 

želijo spremembe organizacijske kulture. Predvsem si želijo več značilnosti kulture klana in 

mnogo manj značilnosti kulture hierarhije.  

3.3.3 Interpretacija izidov raziskave 

Glede na teoretična izhodišča in rezultate naše raziskave po metodologiji OCAI lahko iz analize 

kumulativnih povprečij OCAI zaključimo, da v slovenskih gledališčih prevladuje 

organizacijska kultura tipa hierarhija, kar pomeni, da so slovenska gledališča strukturira in v 

njih prevladuje ravnanje po pravilih. Ustanove poudarjajo stalnost in stabilnost, učinkovitost, 

kontrolo in tekoče izvajanje dejavnosti. Svojo uspešnost opredeljujejo na osnovi učinkovitosti, 

točnosti, tekočega urnika in nizkih stroškov delovanja, kar pa po našem mnenju niti ni tako 

presenetljivo, saj gre za javni sektor.  

Ugotavljamo tudi, da si zaposleni v slovenskih gledališčih želijo, da bi bila organizacija bolj 

usmerjena k zaposlenim, do njih prijaznejša, da bi se v njej počutili kot v neke vrste razširjeni 

družini. Vodenje naj temelji na mentorstvu, vzgledu, timskem delu, iskanju soglasja in 

vključevanju (kultura klana). Želijo si tudi nekoliko bolj podjetniško naravnane organizacije 

(kultura adhokracije). Organizacijo naj bolj kot formalna pravila in sama politika organizacije 

(kultura hierarhije) ter pretekli dosežki in uresničevanje zastavljenih ciljev (kultura trga) 

povezujejo medsebojno zaupanje in predanost zaposlenih (kultura klana) ter inovativnost in 

zavezanost k napredku (kultura adhokracije).  

Zaposleni si želijo, da bi organizacija strateško poudarjala razvoj zaposlenih, zaupanje in 

sodelovanje (kultura klana), manj pa tekmovalnost in dosežke (kultura trga) ter učinkovitost in 

tekoče poslovanje (kultura hierarhije). Merilo uspeha naj bo razvoj zaposlenih, timsko delo, 

pripadnost zaposlenih in skrb za zaposlene (kultura klana) ter manj učinkovitost in nizki stroški 

delovanja (kultura hierarhije) in prevlada na trgu (kultura trga). 

3.3.4 Preverjanje hipotez 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in dosedanjih raziskav smo za doseganje namena in ciljev 

magistrske naloge postavili štiri hipoteze, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Hipoteza 1: V izbranih gledališčih prevladuje organizacijska kultura tipa klan. 

S pomočjo Wilcoxonovega preizkusa predznačenih rangov smo preverjali statistično 

pomembno prevlado kulture tipa klan (A). 
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Najprej smo združili trditve v štiri vsebinske sklope ustrezno s štirimi tipi organizacijskih 

kultur, v skladu z izvirno metodologijo OCAI in s pomočjo programa SPSS izračunali osnovno 

statistiko (preglednica 10) in izračunali povprečne range, pripadajoče posameznemu tipu 

kulture (preglednica 11).  

Preglednica 10: Povprečne vrednosti obstoječih tipov kulture  

Tip 

kulture 

N Povprečje Mediana Modus Stan-

dardni 

odklon 
Veljavni Manjkajoči 

A 166 0 23,83 22,08 31,67 11,27 

B 166 0 20,32 20,00 12,50 6,74 

C 166 0 25,80 25,00 15,00 10,13 

D 166 0 30,05 26,67 20,83a 11,76 

Opomba: a – modusov je več; prikazana je najmanjša vrednost. 

Preglednica 11: Povprečni rangi posameznih tipov kulture 

Rangi 

 N Povprečje rangov Vsota rangov 

B – A Negativni 91 91,09 8289,00 

Pozitivni 66 62,33 4114,00 

Izenačeni 9   

Skupaj 166   

C – A Negativni 68 92,90 6317,00 

Pozitivni 96 75,14 7213,00 

Izenačeni 2   

Skupaj 166   

D – A Negativni 68 72,10 4903,00 

Pozitivni 96 89,86 8627,00 

Izenačeni 2   

Skupaj 166   

Vidimo, da je povprečje rangov tipa kulture B (adhokracija) v 91 primerih nižje od povprečij 

rangov tipa kulture A (klan), 66 jih je višjih in 9 enakih. Pri primerjavi tipa kulture C – A 

vidimo, da je 68 povprečij rangov C (trg) nižjih od povprečij rangov tipa A (klan), 96 je višjih 

in dva sta enaka kot pri tipu kulture A (klan). Pri primerjavi povprečij rangov tipov kulture D – 

A vidimo, da je 68 povprečij rangov tipa D (hierarhija) nižjih, 96 je višjih in dva sta enaka 

povprečjem rangom tipa kulture A (klan). 
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Preverili smo še statistično pomembno prevlado kulture klan (A). Vse druge tipe kulture (B – 

adhokracija, C – trg in D – hierarhija) primerjamo s tipom kulture klana (A). Hipotezo smo 

preverjali z Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov. Preizkus izračuna razlike v 

povprečjih med pari vrednosti. Če je p-vrednost pod 0,05, razlike obstajajo. Hipotezo bomo 

potrdili, če bo p-vrednost manjša od 0,05 pri vseh treh tipih kulture, ki jih primerjamo s tipom 

kulture A. 

Preglednica 12: Testna statistika – prevladujoči tip kulture 

 B – A C – A D – A 

Z –3,662b –,736c –3,058c 

Asomptimatična  
p-vrednost (2-stranska) 

,000 ,462 ,002 

Vidimo, da je p-vrednost le v dveh primerih manjša od 0,05, zato ne moremo govoriti o prevladi 

kulture tipa klan (A). Hipotezo zavrnemo. 

Hipoteza 2: Tip organizacijske kulture je skladen pri večini dimenzij. 

Hipotezo smo prav tako preverjali z Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov, pri čemer 

smo postopek izvedli za vsako dimenzijo posebej. Primerjali smo vse tipe kulture, vsakega 

posebej, z vsemi dimenzijami, in ugotavljali razlike v povprečjih. Če rezultati omenjenega 

preizkusa potrdijo statistično pomembno prevlado izbranega tipa organizacijske kulture pri 

štirih dimenzijah ali več, lahko hipotezo potrdimo.  

Za vsako dimenzijo posebej izračunamo range (preglednice 13, 15, 17, 19, 21 in 23) in 

izvedemo testno statistiko (preglednice 14, 16, 18, 20, 22 in 24). 
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Preglednica 13: Rangi – glavne značilnosti organizacije 

Rangi 

  N Povprečje 
Rangov 

Vsota 

Rangov 

A – glavne značilnosti organizacije Negativni 69 89,96 6207,00 

Pozitivni 97 78,91 7654,00 

Izenačeni 0     

Skupaj 166     

B – glavne značilnosti organizacije Negativni 33 67,45 2226,00 

Pozitivni 129 85,09 10977,00 

Izenačeni 4     

Skupaj 166     

C – glavne značilnosti organizacije Negativni 75 83,31 6248,00 

Pozitivni 82 75,06 6155,00 

Izenačeni 9     

Skupaj 166     

D – glavne značilnosti organizacije Negativni 93 92,95 8644,50 

Pozitivni 67 63,22 4235,50 

Izenačeni 6l     

Skupaj 166     

Iz preglednice 14 vidimo, da pri dimenziji Glavne značilnosti organizacije pri tipih kulture A 

in C razlike v povprečjih ne obstajajo (p > 0,05). Prevladujeta tipa B (p < 0,05, Z = –7,325) in 

D (p < 0,05, Z = –3,760). 

Preglednica 14: Testna statistika – glavne značilnosti organizacije 

 A – 

glavne 

značilnosti 
organizacije 

B –  

glavne 

značilnosti 
organizacije 

C –  

glavne 

značilnosti 
organizacije 

D –  

glavne 

značilnosti 
organizacije 

Z –1,168b –7,325b –,082c –3,760c 

Asomptimatična 
p-vrednost  

(2-stranska) 

,243 ,000 ,935 ,000 

  



 

75 

Preglednica 15: Rangi – stil vodenja 

Rangi 

  N Povprečje 
Rangov 

Vsota 

Rangov 

A – stil vodenja Negativni 97 79,02 7665,00 

Pozitivni 69 89,80 6196,00 

Izenačeni 0     

Skupaj 166     

B – stil vodenja Negativni 129 85,14 10983,00 

Pozitivni 33 67,27 2220,00 

Izenačeni 4     

Skupaj 166     

C – stil vodenja Negativni 82 74,18 6082,50 

Pozitivni 74 83,29 6163,50 

Izenačeni 10     

Skupaj 166     

D – stil vodenja Negativni 67 63,59 4260,50 

Pozitivni 93 92,68 8619,50 

Izenačeni 6l     

Skupaj 166     

Pri dimenziji Stil vodenja pri tipih kulture A in C (preglednica 16) razlike v povprečjih ne 

obstajajo (p > 0,05). Prevladujeta tipa B (p < 0,05, Z = –7,335) in D (p < 0,05, Z = –3,717). 

Preglednica 16: Testna statistika – stil vodenja 

  A –  

stil  

vodenja 

B –  

stil  

vodenja 

C –  

stil  

vodenja 

D –  

stil  

vodenja 

Z –1,185b –7,335b –,072c –3,717c 

Asomptimatična 
p-vrednost  

(2-stranska) 

,236 ,000 ,943 ,000 
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Preglednica 17: Rangi – ravnanje z zaposlenimi 

Rangi 

  N Povprečje 
Rangov 

Vsota 

Rangov 

A – ravnanje z zaposlenimi Negativni 97 78,85 7648,50 

Pozitivni 69 90,04 6212,50 

Izenačeni 0     

Skupaj 166     

B – ravnanje z zaposlenimi Negativni 128 84,71 10843,50 

Pozitivni 33 66,59 2197,50 

Izenačeni 5     

Skupaj 166     

C – ravnanje z zaposlenimi Negativni 82 75,06 6155,00 

Pozitivni 75 83,31 6248,00 

Izenačeni 9     

Skupaj 166     

D – ravnanje z zaposlenimi Negativni 66 63,95 4221,00 

Pozitivni 94 92,12 8659,00 

Izenačeni 6l     

Skupaj 166     

Pri dimenziji Ravnanje z zaposlenimi pri tipih kulture A in C (preglednica 18) razlike v 

povprečjih ne obstajajo (p > 0,05). Prevladujeta tipa B (p < 0,05, Z = –7,304) in D (p < 0,05, Z 

= –3,785). 

Preglednica 18: Testna statistika – ravnanje z zaposlenimi 

  A –  

ravnanje z 

zaposlenimi 

B –  

ravnanje z 

zaposlenimi 

C –  

ravnanje z 

zaposlenimi 

D –  

ravnanje z 

zaposlenimi 

Z –1,159b –7,304b –,082c –3,785c 

Asomptimatična 
p-vrednost  

(2-stranska) 

,247 ,000 ,935 ,000 
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Preglednica 19: Rangi – povezovalne sile organizacije 

Rangi 

  N Povprečje 
Rangov 

Vsota 

Rangov 

A – povezovalne sile organizacije Negativni 97 78,91 7654,00 

Pozitivni 69 89,96 6207,00 

Izenačeni 0     

Skupaj 166     

B – povezovalne sile organizacije Negativni 129 85,09 10977,00 

Pozitivni 33 67,45 2226,00 

Izenačeni 4     

Skupaj 166     

C – povezovalne sile organizacije Negativni 82 75,06 6155,00 

Pozitivni 75 83,31 6248,00 

Izenačeni 9     

Skupaj 166     

D – povezovalne sile organizacije Negativni 67 63,22 4235,50 

Pozitivni 93 92,95 8644,50 

Izenačeni 6l     

Skupaj 166     

Pri dimenziji Povezovalne sile organizacije pri tipih kulture A in C (preglednica 20) razlike v 

povprečjih ne obstajajo (p > 0,05). Prevladujeta tipa B (p < 0,05, Z = –7,325) in D (p < 0,05, Z 

= –3,760). 

Preglednica 20: Testna statistika – povezovalne sile organizacije 

  A – 

povezovalne 

sile 

organizacije 

B – 

povezovalne 

sile 

organizacije 

C – 

povezovalne 

sile 

organizacije 

D – 

povezovalne 

sile 

organizacije 

Z –1,168b –7,325b –,082c –3,760c 

Asomptimatična 
p-vrednost  

(2-stranska) 

,243 ,000 ,935 ,000 
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Preglednica 21: Rangi – strateški poudarki 

Rangi 

  N Povprečje 
Rangov 

Vsota 

Rangov 

A – strateški poudarki Negativni 96 79,67 7648,00 

Pozitivni 70 88,76 6213,00 

Izenačeni 0     

Skupaj 166     

B – strateški poudarki Negativni 129 85,09 10977,00 

Pozitivni 33 67,45 2226,00 

Izenačeni 4     

Skupaj 166     

C –strateški poudarki Negativni 82 74,82 6135,00 

Pozitivni 75 83,57 6268,00 

Izenačeni 9     

Skupaj 166     

D – strateški poudarki Negativni 67 63,21 4235,00 

Pozitivni 93 92,96 8645,00 

Izenačeni 6     

Skupaj 166     

Pri dimenziji Strateški poudarki pri tipih kulture A in C (preglednica 22) razlike v povprečjih 

ne obstajajo (p > 0,05). Prevladujeta tipa B (p < 0,05, Z = –7,325) in D (p < 0,05, Z = –3,761). 

Preglednica 22: Testna statistika – strateški poudarki 

  A –  

strateški 
poudarki 

B –  

strateški 
poudarki 

C –  

strateški 
poudarki 

D –  

strateški 
poudarki 

Z –1,158b –7,325b –,117c –3,761c 

Asomptimatična 
p-vrednost  

(2-stranska) 

,247 ,000 ,907 ,000 
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Preglednica 23: Rangi – merilo uspeha 

Rangi 

  N Povprečje 
Rangov 

Vsota 

Rangov 

A – merilo uspeha Negativni 97 78,91 7654,00 

Pozitivni 69 89,96 6207,00 

Izenačeni 0     

Skupaj 166     

B – merilo uspeha Negativni 129 85,09 10977,00 

Pozitivni 33 67,45 2226,00 

Izenačeni 4     

Skupaj 166     

C – merilo uspeha Negativni 82 75,06 6155,00 

Pozitivni 75 83,31 6248,00 

Izenačeni 9     

Skupaj 166     

D – merilo uspeha Negativni 67 63,22 4235,50 

Pozitivni 93 92,95 8644,50 

Izenačeni 6     

Skupaj 166     

Pri dimenziji Merilo uspeha pri tipih kulture A in C (preglednica 24) razlike v povprečjih ne 

obstajajo (p > 0,05). Prevladujeta tipa B (p < 0,05, Z = –7,325) in D (p < 0,05, Z = –3,760). 

Preglednica 24: Testna statistika – merilo uspeha 

  A –  

merilo  

uspeha 

B –  

merilo  

uspeha 

C –  

merilo  

uspeha 

D –  

merilo  

uspeha 

Z –1,168b –7,325b –,082c –3,760c 

Asomptimatična 
p-vrednost  

(2-stranska) 

,243 ,000 ,935 ,000 

Vidimo, da je tip kulture skladen pri vseh šestih dimenzijah. Pri tipu kulture A in C razlike v 

povprečjih ne obstajajo (p > 0,05). Prevladujeta tipa B in D pri vseh dimenzijah (p < 0,05). 

Hipotezo potrdimo. 
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Hipoteza 3: Obstaja razlika v dojemanju tipa organizacijske kulture med splošnim, tehničnim 

in umetniškim sektorjem. 

S pomočjo diskriminantne analize smo preverili statistično pomembnost razlik v tipu zaznane 

organizacijske kulture med vsemi tremi sektorji.  

Diskriminantna analiza je metoda v multivariatni analizi, s katero se poiščejo linearne 

kombinacije opazovanih spremenljivk, ki ločujejo vnaprej določene skupine tako, da je napaka 

pri uvrščanju v skupine najmanjša. Iskali smo razsežnost podatkov, ki najbolje pojasnjuje 

razlike med skupinami. 

Združili smo vse trditve A, B, C, D v vseh dimenzijah v eno vrednost in izračunali povprečje. 

Preglednica 25: Vrednosti OCAI – sedanje stanje 

Tip 

kulture 

N Povprečje Mediana Modus Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

A 166 0 23,83 22,08 31,67 11,27 

B 166 0 20,32 20,00 12,50 6,74 

C 166 0 25,80 25,00 15,00 10,13 

D 166 0 30,05 26,67 20,83 11,76 

Najvišje povprečje (30,05) je pri kulturi hierarhije, sledi organizacijska kultura trga (25,80), 

nato organizacijska kultura klana (23,83), najnižje povprečje pa se kaže pri organizacijski 

kulturi adhokracije (20,32). Standardni odkloni/odstopanja od povprečja so velika. 

Gledališča so razdeljena na tri organizacijske enote – sektorje: umetniški, tehnični in splošni. 

Ti nastopajo kot faktorji, tipi kulture pa kot neodvisne spremenljivke (preglednica 26). 
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Preglednica 26: Statistika skupin 

Sektor Povprečje Standardni 

odklon 

N 

Brez uteži Uteži 

Umetniški A 20,83 9,07 55 55,00 

B 21,06 4,28 55 55,00 

C 29,79 10,40 55 55,00 

D 28,32 8,78 55 55,00 

Tehnični A 25,40 13,00 42 42,00 

B 19,58 7,77 42 42,00 

C 26,23 11,72 42 42,00 

D 28,79 12,29 42 42,00 

Splošni A 25,25 11,40 69 69,00 

B 20,18 7,66 69 69,00 

C 22,37 7,43 69 69,00 

D 32,20 13,24 69 69,00 

Skupaj A 23,83 11,27 166 166,00 

B 20,32 6,74 166 166,00 

C 25,80 10,13 166 166,00 

D 30,05 11,76 166 166,00 

V preglednici 26 vidimo, da so standardni odkloni/odstopanja od povprečja kar velika. 

Preglednica 27: Test enakosti povprečja skupin 

  Wilks Lambda F df1 df2 p-vrednost 

A ,965 2,972 2 163 ,054 

B ,993 ,594 2 163 ,553 

C ,900 9,081 2 163 ,000 

D ,976 2,014 2 163 ,137 

Idealen rezultat bi bil, da je test Wilks Lambda statistično značilen za vse tipe kulture. P- 

vrednost mora biti manjša od 0,05. To je le pri tipu kulture C. 

Poglejmo še znotrajskupinsko matriko. Višje vrednosti pomenijo, da so tipi kulture med seboj 

močno povezani (preglednica 28). 
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Preglednica 28: Znotrajskupinska matrika 

                             Tip kulture A B C D 

Korelacija A 1,000 ,444 –,608 –,706 

B ,444 1,000 –477 –,607 

C –,608 –,477 1,000 ,028 

D –,706 –,607 ,028 1,000 

Preglednica 29: Log dejavniki 

Sektor Rang Log dejavniki 

Umetniški 3 11,196 

Tehnični 3 12,995 

Splošni 3 12,314 

Znotraj skupin 3 12,410 

Log dejavniki nam kažejo, da so vrednosti med sektorji zelo podobne; vidimo, da med 

skupinami ni bistvenih razlik. 

Testiramo še ničelno hipotezo o enakosti kovariančne matrike. 

Preglednica 30: Testni rezultati 

                                         Kvadrat M 48,05 

F Aproksimatičnost 3,89 

df1 12,00 

df2 91618,77 

p-vrednost 0,00 

Ugotovimo, da je p-vrednost pod 0,05 in potrdimo ničelno hipotezo o enakosti kovariančne 

matrike. Med sektorji ni razlike. Hipotezo zavrnemo. Sektorji nimajo pomembnega vpliva. 

 Preglednica 31: Koeficienti 

  Sektor 

Umetniški Tehnični Splošni 

A ,425 ,464 ,429 

B ,738 ,649 ,641 

C ,862 ,823 ,754 

(Konstanta) –26,139 –24,143 –21,420 

Vidimo pa, da ne moremo govoriti o statistični značilnosti med tipi kulture in sektorji, ker so 

p-vrednosti višje od 0,05. Sektorji nimajo pomembnega vpliva.  
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Hipoteza 4: Obstaja statistično značilna povezanost med tipi organizacijske kulture in dejavniki 

zadovoljstva pri delu in z delovnimi razmerami. 

S pomočjo faktorske analize smo izračunali faktorje – dejavnike zadovoljstva. Za analizo 

povezanosti med posameznimi tipi organizacijske kulture (za sedanje in želeno stanje) in 

dejavnikov zadovoljstva smo izvedli korelacijsko analizo s Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom (r).  

Preglednica 32: Osnovna statistika 

 Trditve Povprečje Standardni 

odklon 

N 

Vodje oddelkov so primerno usposobljeni za svoje delo. 3,64 0,64 165 

Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. 3,32 0,84 165 

Kakovost vodenja je dobra. 3,32 0,83 165 

Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu 

zaposlenih. 

3,18 0,87 165 

Pretok informacij od vodij do zaposlenih poteka dobro. 3,25 0,72 165 

Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj naj bi 

delal(a). 

3,30 0,88 165 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela dajejo 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 
uspešnosti. 

3,14 1,13 165 

Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). 3,02 1,09 165 

Nagrajevanje je pravično. 2,84 1,08 165 

Če naredim kaj narobe, sem opozorjen. 4,32 0,71 165 

Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. 3,08 0,75 165 

Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za 

izboljšave/inovativnost) zna pohvaliti. 
3,32 1,01 165 

S sodelavci se dobro razumem. 3,99 0,63 165 

Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. 3,76 0,86 165 

Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. 3,53 0,99 165 

Z nadrejenim se dobro razumem. 3,65 1,05 165 

Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in 
tovarištvo. 

3,92 0,96 165 

V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere in 
užaljenost. 

2,39 0,98 165 

V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. 2,54 1,03 165 

V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati 
nepripravljenost za sodelovanje. 

2,28 0,90 165 
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 Trditve Povprečje Standardni 

odklon 

N 

V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. 3,54 0,89 165 

Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. 3,59 0,85 165 

Imam možnosti za usposabljanje na področju svojega dela. 2,73 1,20 165 

Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 2,06 0,98 165 

Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku 
zaželene. 

3,32 1,26 165 

Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. 1,98 1,03 165 

Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. 2,41 1,02 165 

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga 

dobro opravim. 

3,71 1,09 165 

Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in 
znanje. 

3,77 0,67 165 

Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. 3,93 0,75 165 

Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj 
dosegel/dosegla. 

3,85 0,84 165 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam sta zame primerna. 3,41 0,84 165 

Razpored delovnega časa je ustrezen. 3,35 1,00 165 

Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljen/zadovoljna. 4,16 0,66 165 

Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in kaj 
bom naredil(a). 

4,00 0,74 165 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja sam. 3,13 0,92 165 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja skupaj s 
sodelavci. 

3,51 0,84 165 

Delovni pogoji za moje delo so primerni. 3,53 0,84 165 

Moja služba negativno vpliva na moje življenje. 2,44 0,98 165 

Skupaj 3,29   

Povprečne vrednosti odgovorov na trditve nam kažejo, da so zaposleni ocenili, da najbolj drži 

trditev, da so opozorjeni, če naredijo kaj narobe (4,32), in da so z delom, ki ga opravljajo, 

zadovoljni (4,16), ter da tam, kjer je mogoče, lahko odločajo o tem, kaj in kako bodo naredili 

(4,00). Najmanj pa držijo trditve, da so premalo usposobljeni za svoje delo (1,98), da je delo 

enolično, dolgočasno in premalo zanimivo (2,06). Ugotovimo lahko, da so zaposleni srednje 

zadovoljni z delom in delovnimi razmerami, saj je povprečna ocena vseh odgovorov 3,29 (na 

lestvici od 1 do 5). 

V faktorsko analizo smo vključili 39 spremenljivk. Zanima nas, če so mogoče indikatorji za 

kakšne latentne spremenljivke. Na osnovi diagrama lastnih vrednosti (slika 10), ki je eden od 
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načinov za določitev števila faktorjev, sklepamo, da gre za tri faktorje. Faktorski model je 

identifikabilen, saj je predpostavljenih faktorjev veliko manj kot spremenljivk. 

 

Slika 10: Diagram lastnih vrednosti (Scree diagram) 

S pomočjo faktorske analize smo spremenljivkam določili skupne faktorje. Faktorska analiza 

določi, katera od 39 vprašanj imajo toliko skupnega, da jih lahko obravnavamo kot en sklop oz. 

en faktor. 

Preglednica 33: Komponentna matrika 

  Komponenta  

Faktor  

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Vodje oddelkov so primerno usposobljeni za svoje delo. ,459 –,439 –,246 

Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. ,599 ,094 –,236 

Kakovost vodenja je dobra. ,779 ,072 –,321 

Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu 

zaposlenih. 

,558 –,278 ,408 

Pretok informacij od vodij do zaposlenih poteka dobro. ,633 –,390 ,322 

Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj naj bi 

delal(a). 

,778 ,019 –,113 
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  Komponenta  

Faktor  

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela dajejo 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 

uspešnosti. 

,711 ,407 –,093 

Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). ,733 ,367 ,052 

Nagrajevanje je pravično. ,497 ,500 –,001 

Če naredim kaj narobe, sem opozorjen. ,195 ,268 ,537 

Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. ,529 ,117 –,213 

Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za 

izboljšave/inovativnost) zna pohvaliti. 
,807 ,075 –,271 

S sodelavci se dobro razumem. ,413 –,696 –,228 

Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. ,647 –,138 –,395 

Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. ,813 ,038 –,377 

Z nadrejenim se dobro razumem. ,758 ,223 –,266 

Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in tovarištvo. ,556 –,269 ,443 

V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere in 
užaljenost. 

,244 –,046 ,646 

V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. ,522 –,236 ,582 

V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati 
nepripravljenost za sodelovanje. 

,416 –,186 ,687 

V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. ,600 –,415 ,327 

Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. ,557 –,520 ,304 

Imam možnosti za usposabljanje na področju svojega dela. ,400 ,664 –,152 

Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. –,325 ,208 ,137 

Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku 
zaželene. 

,680 -,010 ,334 

Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. –,020 ,550 ,260 

Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. ,013 ,676 ,177 

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro 

opravim. 

,364 ,551 ,462 

Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in znanje. ,655 ,177 ,043 

Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. ,372 –,238 –,204 

Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj 
dosegel/dosegla. 

,632 ,075 ,062 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam sta zame primerna. ,241 ,600 ,006 

Razpored delovnega časa je ustrezen. ,189 -,188 –,566 
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  Komponenta  

Faktor  

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljen/zadovoljna. ,488 ,555 –,127 

Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in kaj 
bom naredil(a). 

,723 ,089 –,266 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja sam. ,585 –,399 ,129 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja skupaj s 
sodelavci. 

,622 ,062 ,401 

Delovni pogoji za moje delo so primerni. ,430 –,322 –,525 

Moja služba negativno vpliva na moje življenje. ,226 –,015 –,458 

Dobljene rešitve (preglednica 33) ne moremo dobro interpretirati, zato smo za ocenjevanje 

faktorskih uteži uporabili rotacije. Namen teh je poenostavitev faktorskega modela. Faktorska 

rotacija je postopek, s katerim se določa nove skupne faktorje zaradi pridobitve enostavne 

strukture in poenostavitve razlage skupnih faktorjev. Dobljena rešitev ravno tako dobro 

predstavlja podatke. Uporabimo jo, če skupnih faktorjev ne moremo smiselno interpretirati. 

Izvedli smo pravokotno rotacijo. Rotirane faktorske uteži (po Varimaxu) prikazuje preglednica 

34.  

Preglednica 34: Pravokotna rotacija faktorjev zadovoljstva zaposlenih 

  Komponenta 

Faktor 

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Vodje oddelkov so primerno usposobljeni za svoje delo. ,243 ,232 ,592 

Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. ,608 ,122 ,194 

Kakovost vodenja je dobra. ,772 ,167 ,301 

Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu 

zaposlenih. 

,165 ,716 ,121 

Pretok informacij od vodij do zaposlenih poteka dobro. ,202 ,735 ,275 

Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj naj bi 

delal(a). 

,671 ,341 ,227 

Seznanjen sem s tem, katerim vidikom mojega dela dajejo 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 
uspešnosti. 

,798 ,177 –,108 

Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). ,745 ,312 –,153 

Nagrajevanje je pravično. ,639 ,092 –,283 

Če naredim kaj narobe, sem opozorjen. ,093 ,411 –,470 

Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. ,556 ,092 ,147 
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  Komponenta 

Faktor 

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Vodja me za moj trud pri delu (predlogi za 

izboljšave/inovativnost) zna pohvaliti. 
,778 ,218 ,277 

S sodelavci se dobro razumem. ,076 ,314 ,776 

Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. ,591 ,115 ,480 

Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. ,803 ,157 ,368 

Z nadrejenim se dobro razumem. ,809 ,142 ,146 

Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in tovarištvo. ,155 ,739 ,093 

V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere in 
užaljenost. 

-,059 ,635 –,270 

V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. ,094 ,811 –,019 

V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati 
nepripravljenost za sodelovanje. 

–,004 ,812 –,142 

V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. ,161 ,729 ,285 

Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. ,085 ,727 ,370 

Imam možnosti za usposabljanje na področju svojega dela. ,695 -,134 –,352 

Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. –,208 –,154 –,317 

Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku 
zaželene. 

,419 ,631 –,024 

Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. ,157 –,018 –,588 

Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. ,274 –,108 –,634 

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro 

opravim. 

,391 ,346 –,614 

Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in znanje. ,593 ,331 –,015 

Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. ,255 ,142 ,389 

Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj 
dosegel/dosegla. 

,519 ,371 ,051 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam sta zame primerna. ,481 -,081 –,426 

Razpored delovnega časa je ustrezen. ,263 –,248 ,511 

Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljen/zadovoljna. ,703 –,027 –,258 

Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in kaj 
bom naredil(a). 

,716 ,171 ,244 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja sam. ,229 ,568 ,379 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja skupaj s 
sodelavci. 

,383 ,623 –,131 

Delovni pogoji za moje delo so primerni. ,376 –,035 ,650 
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  Komponenta 

Faktor 

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Moja služba negativno vpliva na moje življenje. ,338 –,210 ,320 

Trditve smo uvrstili v tisto skupino (faktor), kjer je vrednost faktorske uteži največja. 

Prvi faktor smo poimenovali vodenje, nagrajevanje in delovni pogoji. Zanj so razvidne visoke 

faktorske uteži, da moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge (0,608), da je 

kakovost vodenja dobra (0,772), nadrejeni zaposlenim dajejo primerne informacije o tem, kaj 

naj bi delali (0,671), da so zaposleni seznanjeni s tem, katerim vidikom njihovega dela dajejo 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni delovne uspešnosti (0,798), da so zaposleni za 

dobro opravljeno delo ustrezno pohvaljeni (0,745), nagrajevanje je pravično (0,639), za svoje 

delo prejema ustrezno plačilo (0,556), vodja zaposlene za njihov trud pri delu (predlogi za 

izboljšave/inovativnost) zna pohvaliti (0,778), zaposleni svojega nadrejenega cenijo in 

spoštujejo (0,591), predpostavljeni sodelavcem izkazujejo primerno spoštovanje (0,803), z 

nadrejenim se dobro razumejo (0,809), imajo možnosti za usposabljanje na področju svojega 

dela (0,695), pri delu imajo na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro opravijo (0,391), delo 

jim omogoča, da pokažejo svoje sposobnosti in znanje (0,593), po opravljenem delu imajo 

občutek, da so nekaj dosegli (0,519), količina in obseg dela, ki ga opravljajo sta zanje primerna 

(0,481), z delom, ki ga opravljajo, so zadovoljni (0,703), tam, kjer je to mogoče, lahko zaposleni 

sami odločajo o tem, kako in kaj bodo naredili (0,716), služba negativno vpliva na življenje 

zaposlenih (0,338). 

Drugi faktor smo poimenovali sodelovanje in odnosi. Vanj so se uvrstile naslednje 

spremenljivke z visokimi faktorskimi utežmi: vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o 

delu zaposlenih (0,716), pretok informacij od vodij do zaposlenih poteka dobro (0,735), če 

naredim kaj narobe, sem opozorjen (0,411), za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in 

tovarištvo (0,739), v našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere in užaljenost (0,635), 

v našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci (0,811), v našem oddelku je pogosto 

mogoče zaznati nepripravljenost za sodelovanje (0,812), v našem oddelku prevladuje dobro 

razpoloženje (0,729), za naš oddelek je značilno dobro timsko delo (0,727), inovativnost, 

izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku zaželene (0,631), o načinu razrešitve problemov 

odloča vodja sam (0,568), o načinu razrešitve problemov odloča vodja skupaj s sodelavci 

(0,623). 

Tretji faktor smo poimenovali motiviranost za delo. Vanj so se uvrstile naslednje spremenljivke 

z najvišjimi faktorskimi utežmi: vodje oddelkov so primerno usposobljeni za svoje delo (0,592), 

s sodelavci se dobro razumem (0,776), delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo (0,389), 

razpored delovnega časa je ustrezen (0,511), delovni pogoji za moje delo so primerni (0,650). 
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Preglednica 35: Korelacije med faktorji pri pravokotni rotaciji 

Komponenta Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Faktor 1 ,799 ,556 ,229 

Faktor 2 ,483 –,366 –,796 

Faktor 3  –,358 ,746 –,561 

Za testiranje naše hipoteze, da obstaja statistično značilna povezanost med tipi organizacijske 

kulture in dejavniki zadovoljstva pri delu in z delovnimi razmerami, smo izvedli korelacijsko 

analizo s Pearsonovim korelacijskim koeficientom (r). Ugotavljali smo povezanost med 

spremenljivkami: tipi kulture (A – klan, B – adhokracija, C – trg, D – hierarhija) in dejavniki 

zadovoljstva (faktor 1 – vodenje, nagrajevanje in delovni pogoji, faktor 2 – sodelovanje in 

odnosi, faktor 3 – motiviranost za delo), in sicer dvakrat; prvič za sedanje stanje zaznanih tipov 

organizacijske kulture in drugič za želeno stanje tipov organizacijske kulture. 

Iz preglednice 36, ki prikazuje Pearsonov korelacijski koeficient, njegovo stopnjo značilnosti 

in število veljavnih enot, vidimo, da med spremenljivkami dejavniki zadovoljstva z delom in 

delovnimi razmerami in tipi organizacijske kulture – sedanje stanje ni povezanosti. Pearsonov 

koeficient povezanosti je neznačilen, saj p-vrednosti presegajo vrednosti 0,05. 

Preglednica 36: Povezanost dejavnikov zadovoljstva in tipov organizacijske kulture – 

sedanje stanje 

  A B C D 

Faktor 

1 
Pearsonov koeficient 

korelacije 

,038 ,124 –,146 ,018 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

,632 ,113 ,062 ,814 

N 165 165 165 165 

Faktor 

2 
Pearsonov koeficient 

korelacije 

–,070 –,059 ,088 ,025 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

,371 ,455 ,263 ,751 

N 165 165 165 165 

Faktor 

3 
Pearsonov koeficient 

korelacije 

–,031 –,025 –,005 ,048 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

,690 ,747 ,951 ,537 

N 165 165 165 165 

Enak test smo naredili še za ugotavljanje povezanosti med dejavniki zadovoljstva z delom in 

delovnimi razmerami in tipi organizacijske kulture za želeno stanje. 
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Preglednica 37: Povezanost dejavnikov zadovoljstva in tipov organizacijske kulture – 

želeno stanje 

  A B C D 

Faktor 

1 
Pearsonov koeficient 

korelacije 

,016 ,168* –,163 –,014 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

,836 ,032 ,036 ,855 

N 165 165 165 165 

Faktor 

2 
Pearsonov koeficient 

korelacije 

,084 ,056 –,076 –,114 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

,281 ,479 ,334 ,145 

N 165 165 165 165 

Faktor 

3 
Pearsonov koeficient 

korelacije 

,032 –,102 ,027 ,023 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

,681 ,191 ,732 ,771 

N 165 165 165 165 

Pearsonov koeficient je statistično značilen, kjer p-vrednost ne presega vrednosti 0,05. Vidimo, 

da je to pri povezanosti faktorja 1 – vodenje, nagrajevanje in delovni pogoji in tipov kulture C 

(kultura trga) in B (kultura adhokracije), kjer pa gre le za neznatno povezanost (na lestvici od 

0 do 1, kjer 0 pomeni, da ni povezanosti, 0,01–0,019 pomeni neznatna povezanost, 0,02–0,039 

pomeni šibko povezanost, …, 0,09–0,99 pomeni močno povezanost, 1 pomeni popolno 

povezanost). 

Ugotavljamo, da ne obstaja statistično značilna povezanost med tipi organizacijske kulture (A 

– klan, B – adhokracija, C – trg, D – hierarhija) in dejavniki zadovoljstva (faktor 1 – vodenje, 

nagrajevanje in delovni pogoji, faktor 2 – sodelovanje in odnosi, faktor 3 – motiviranost za 

delo). 

Hipotezo, da obstaja statistično značilna povezanost med tipi organizacijske kulture in 

dejavniki zadovoljstva pri delu in z delovnimi razmerami, zavrnemo. 

3.4 Ugotovitve iz empiričnega dela raziskave 

V empiričnem delu raziskave smo na osnovi odgovorov 166 zaposlenih v slovenskih gledališčih 

po metodologiji OCAI ugotavljali sedanji in želeni prevladujoči tip organizacijske kulture. 

Ugotavljali smo, ali je prevladujoči tip organizacijske kulture (sedanji) skladen pri večini 

dimenzij in ali obstajajo razlike v dojemanju organizacijske kulture med posameznimi 

organizacijskimi enotami, sektorji. Ugotavljali smo tudi statistično povezanost med tipi kulture 
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in dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami. S tem smo dosegli drugi cilj naše 

raziskave.  

Ker organizacijska kultura v slovenskih gledališčih še ni bila raziskovana, smo se lahko oprli 

le na nekatere raziskave v drugih inštitucijah javnega sektorja (Kragelj 2010; Sušić idr. 2012; 

Skinder Savić 2013; Bačovnik Komprej 2014), ki so ugotovile prevlado kulture klana. Na tej 

osnovi smo postavili hipotezo, da v slovenskih gledališčih prevladuje organizacijska kultura 

tipa klan. Ugotovili smo, da razlike v povprečjih kažejo, da ne moremo potrditi hipoteze, da 

prevladuje organizacijska kultura tipa klan. Hipotezo smo zavrnili. 

Ugotovili smo, da povprečja, izračunana po metodologiji OCAI, kažejo, da zaposleni zaznavajo 

največ kulture tipa hierarhija (30,05 %), ki si je zaposleni v prihodnosti želijo bistveno manj 

(18,6 %), si pa zaposleni v prihodnosti močno želijo kulture klana (36,5 %). 

Drugo hipotezo, da je organizacijska kultura skladna pri večini dimenzij, smo postavili na 

osnovi raziskav o skladnosti kulture (Prša 2010; Lučič 2014; Sršen 2014), iz katerih smo 

razbrali, da tip kulture ni popolnoma skladen pri vseh dimenzijah, je pa skladen pri večini 

dimenzij. 

Ugotovili smo, da lahko potrdimo hipotezo, da je tip organizacijske kulture skladen pri večini 

dimenzij. 

Tretjo hipotezo, da obstaja razlika v dojemanju organizacijske kulture med sektorji, smo 

postavili na osnovi raziskav, ki so ugotovile, da obstaja razkorak med dojemanjem 

organizacijske kulture med managerji in ostalimi zaposlenimi (Uršič Kern 2012; Otrin 2015) 

oz. obstajajo razlike v dojemanju tipa organizacijske kulture med poklicnimi skupinami 

(Skinder Savić 2013) in tudi med različnimi poslovnimi enotami (Prša 2010). Hipoteza, da 

obstaja razlika v dojemanju organizacijske kulture med sektorji, je bila zavrnjena. Sektorji 

nimajo pomembnega vpliva. 

Ugotavljamo, da so zaposleni v slovenskih gledališčih srednje zadovoljni z delom in delovnimi 

razmerami (3,29 – na lestvici od 1 do 5) in da ne obstaja statistično značilna povezanost med 

tipi organizacijske kulture (A – klan, B – adhokracija, C – trg, D – hierarhija) in dejavniki 

zadovoljstva (faktor 1 – vodenje, nagrajevanje in delovni pogoji, faktor 2 – sodelovanje in 

odnosi, faktor 3 – motiviranost za delo). 

3.5 Predlogi za izboljšave 

Izidi raziskave kažejo, da sta v slovenskih gledaliških ustanovah najbolj prisotni organizacijski 

kulturi tipa hierarhija in tipa trg, medtem ko si zaposleni v prihodnje kot skupno prevladujočo 

organizacijsko kulturo močno želijo organizacijsko kulturo tipa klan in manj prisotnosti zdaj 

prevladujočih tipov organizacijske kulture. Te ugotovitve terjajo razmislek o spreminjanju 
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organizacijske kulture. Ustrezna organizacijska kultura namreč lahko bistveno pripomore k 

povečanju uspešnosti organizacije, medtem ko ji neustrezna organizacijska kultura lahko škodi. 

Prepričani smo, da bi sprememba organizacijske kulture prinesla koristi vsem zaposlenim v 

gledališčih. Izsledki naše raziskave bi lahko bili osnova za spreminjanje organizacijske kulture 

v gledaliških ustanovah. Priporočamo, da se pred spreminjanjem organizacijske kulture 

naredijo še dodatne analize v vsaki posamezni ustanovi (npr. z drugo metodo ali instrumentom, 

da bo možna primerjava izidov s sedanjo raziskavo) in da se na tej osnovi pripravi načrt 

spreminjanja za vsako ustanovo posebej. Pri sami izvedbi spreminjanja pa je pomembno, da se 

spremembe organizacijske kulture uvajajo postopoma in s soglasjem ter da se o spremembah 

sproti in jasno obvešča vse vpletene. Na ta način bo manj možnosti, da se bodo zaposleni upirali 

spremembam ali jih celo onemogočili. 

Spreminjanje organizacijske kulture je možno npr. z zamenjavo simbolov, obredov in zgodb, z 

razbijanjem legend, z rahljanjem subkultur (npr. s kolobarjenjem sodelavcev in managerjev ter 

z načrtnim kadrovanjem) in s podpiranjem tistih sodelavcev, ki poosebljajo želene vrednote 

(Tavčar 2000, 114). 

Ocenjujemo, da je prevladovanje organizacijske kulture tipa hierarhija posledica dejstva, da so 

gledališča del javnega sektorja, kjer so še vedno bolj kot inovativnost in podjetniška 

naravnanost pomembni sistem kontrole, zagotavljanje izvajanja formalnih pravil ter 

izpolnjevanje načrtovanih smotrov in ciljev, kjer vodenje temelji na zagotavljanju gladko 

tekoče učinkovitosti, ravnanje z zaposlenimi pa na varnosti zaposlitve in stabilnosti 

medsebojnih odnosov. Veljalo bi razmisliti o ukrepih za zmanjšanje nepotrebnih formalnih 

pravil, o večji podjetniški naravnanosti gledališč, o spodbujanju timskega dela in o 

zagotavljanju takšnih pogojev, ki bodo spodbujali inovativnost. Ukrepe za spodbujanje 

inovativnosti predlagamo predvsem na področjih delovnih procesov in ponudbe prijaznejših 

storitev za obiskovalce.  

Vodenje ustanov naj temelji na vzgledu, mentorstvu, svetovanju in skrbi za zaposlene in naj bo 

podjetniško naravnano, manj usmerjeno zgolj k uresničevanju smotrov in ciljev organizacije. 

Način vodenja naj temelji na timskem delu, iskanju soglasja in individualnem prevzemanju 

tveganja. 

Ustanove naj poudarjajo vrednote kot so razvoj zaposlenih, zaupanje, odprtost in sodelovanje. 

Manj naj poudarjajo tekmovalnost, dosežke, učinkovitost, in kontrolo. 

Ustanove naj bi pri svojem merilu uspeha uravnovesile zahteve financerjev po učinkovitosti in 

nizkih stroških delovanja ter želje zaposlenih, da bi njihove organizacije opredeljevale svoj 

uspeh na osnovi razvoja zaposlenih in skrbi zanje. Ocenjujemo, da je takšno ravnovesje mogoče 
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doseči, saj se bodo z zmanjšanjem obremenjenosti zaposlenih zmanjšali tudi nekateri stroški v 

ustanovah. 

Gledališče naj bi – kar je tudi želja zaposlenih – povezovali lojalnost, medsebojno zaupanje in 

predanost organizaciji (kultura klana), mnogo manj pa formalna pravila in sama politika 

organizacije (hierarhija). Ustanove naj ustvarijo tako vzdušje, kjer prevladuje zaupanje. 

Lojalnost in predanost zaposlenih organizaciji naj bi ustanove dosegle preko zadovoljstva 

zaposlenih. 

Priporočamo, da se redno izvaja analize zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnimi 

razmerami in da se izvede potrebne ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih. Gledališča 

naj bi z ustreznim kadrovskim načrtom vlagala v razvoj zaposlenih, z ustreznimi ukrepi 

izboljševala delovno okolje zaposlenih (tehnološko in prostorsko posodabljanje) ter 

zagotavljala sredstva za stimulacijo delovne uspešnosti zaposlenih in njihovo motiviranje. 
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4 SKLEP 

V zaključnem poglavju bomo strnili bistvene teoretične ugotovitve s področja organizacijske 

kulture in ugotovitve iz empirične analize magistrske naloge. Na osnovi ugotovitev raziskave 

smo oblikovali predloge za izboljšanje stanja na področju organizacijske kulture in zadovoljstva 

zaposlenih z delom in delovnimi razmerami v slovenskih gledališčih ter podali predloge za 

nadaljnje raziskovanje.  

Pojem organizacijska kultura se v strokovni literaturi pojavlja od sredine 20. stoletja, pravi 

pomen pa je dobil od 70. let dalje. Pojmovanje fenomena organizacijske kulture med avtorji ni 

enotno in je odvisno predvsem od vidika, s katerega ga opazujejo. V literaturi smo zasledili 

množico različnih definicij in množico različnih tipologij; ne moremo izoblikovati ene splošno 

veljavne definicije ali tipologije, kar kaže na zapletenost in večplastnost tega pojma. So pa 

tipologije pomembne predvsem pri prepoznavanju določene organizacijske kulture, saj 

managerji na tej osnovi lahko prepoznajo kulturo svoje organizacije, jo ustrezno usmerjajo in 

po potrebi sprejmejo ukrepe za njeno spreminjanje v smer, da jim pomaga pri zagotavljanju 

uspešnosti organizacije. Naša raziskava o organizacijski kulturi temelji na tipologiji Camerona 

in Quinna ter njunem vprašalniku OCAI. 

V zadnjem obdobju je interes teoretikov, raziskovalcev in praktikov za preučevanje 

organizacijske kulture naglo narasel, posledica pa je porast raziskav organizacijske kulture v 

različnih organizacijah in panogah. Teoretiki in raziskovalci so v dosedanjem delu zajeli 

različne vidike organizacijske kulture, ki so jih preučevali v različnih panogah, različno velikih 

organizacijah v javnem in zasebnem sektorju. Po analizi dosedanjih raziskav o organizacijski 

kulturi v tujini in v Republiki Sloveniji (npr. Boerner in Gebert 2005; Pečnik 2008; Prša 2010; 

Kragelj 2010; Kravcar 2011; Nikić 2012; Sušić idr. 2012; Uršič Kern 2012; Shaver 2013; 

Bačovnik Komprej 2014; Kmetec 2014; Lučič 2014; Mušič 2014; Sršen 2014; Otrin 2015 idr.) 

smo prišli do spoznanja, da domači raziskovalci še niso posebej preučevali organizacijske 

kulture v gledališču. Zaznali smo le eno raziskavo s področja javnih zavodov za kulturo, ki pa 

se je nanašala na vse javne zavode s področja kulture (npr. knjižnice, muzeji, galerije, gledališča 

ipd.); tako je zajela vse vrste kulturnih ustanov in je bila osredotočena le na povezavo 

organizacijske kulture z notranjim podjetništvom.  

Na ta način smo identificirali raziskovalno vrzel, ki se odraža v tem, da ni informacij in znanj 

o organizacijski kulturi, ki so specifično značilna za gledališko ustanovo oz. dejavnost.  

Tudi v izbranih ustanovah organizacijska kultura še ni bila preučevana, zato smo se odločili 

raziskati, kakšen tip organizacijske kulture prevladuje in ali je organizacijska kultura skladna 

pri večini dimenzij ter ali obstajajo razlike v dojemanju organizacijske kulture med 

posameznimi sektorji. Analizirali smo tudi korelacije organizacijske kulture in dejavnikov 

zadovoljstva pri delu. Glede na rezultate smo predlagali potrebne ukrepe za izboljšanje stanja 

in oblikovali predloge za nadaljnje raziskovanje. 
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Zavrnili smo hipotezo, da v slovenskih gledališčih prevladuje organizacijska kultura klana. 

Glede na teoretična izhodišča in rezultate naše raziskave po metodologiji OCAI lahko iz analize 

kumulativnih povprečij OCAI zaključimo, da v slovenskih gledališčih prevladuje 

organizacijska kultura tipa hierarhija, kar pomeni, da so slovenska gledališča strukturirana in v 

njih prevladuje ravnanje po pravilih. Ustanove poudarjajo stalnost in stabilnost, učinkovitost, 

kontrolo in tekoče izvajanje dejavnosti. Svojo uspešnost opredeljujejo na osnovi učinkovitosti, 

točnosti, tekočega urnika in nizkih stroškov delovanja, kar pa po našem mnenju niti ni tako 

presenetljivo, saj gre za javni sektor, za katerega naj bi bila taka organizacijska kultura značilna.  

Ugotavljamo tudi, da si zaposleni v slovenskih gledališčih želijo, da bi bila organizacija bolj 

usmerjena k zaposlenim, do njih prijaznejša, da bi se v njej počutili kot v neke vrste razširjeni 

družini. Vodenje naj temelji na mentorstvu, vzgledu, timskem delu, iskanju soglasja in 

vključevanju (kultura klana). Želijo si tudi nekoliko bolj podjetniško naravnane organizacije 

(kultura adhokracije). Organizacijo naj bolj kot formalna pravila in sama politika organizacije 

(kultura hierarhije) ter pretekli dosežki in uresničevanje zastavljenih smotrov in ciljev (kultura 

trga) povezujejo medsebojno zaupanje in predanost zaposlenih (kultura klana) ter inovativnost 

in zavezanost k napredku (kultura adhokracije). Zaposleni si želijo, da bi organizacija strateško 

poudarjala razvoj zaposlenih, zaupanje in sodelovanje (kultura klana), manj pa tekmovalnost in 

dosežke (kultura trga) ter učinkovitost in tekoče poslovanje (kultura hierarhije). Merilo uspeha 

naj bo razvoj zaposlenih, timsko delo, pripadnost zaposlenih in skrb za zaposlene (kultura 

klana), manj pa učinkovitost in nizki stroški delovanja (kultura hierarhije) in prevlada na trgu 

(kultura trga). 

Ugotovili smo, da je tip organizacijske kulture skladen pri večini dimenzij. 

Ugotovili smo, da organizacijske enote (sektorji) nimajo pomembnega vpliva v dojemanju 

organizacijske kulture. Hipoteza, da obstaja razlika v dojemanju organizacijske kulture med 

sektorji, je bila zavrnjena. 

Ugotovili smo, da ne obstaja statistično značilna povezanost med tipi kulture (A – klan, B – 

adhokracija, C – trg, D – hierarhija) in dejavniki zadovoljstva (faktor 1 – vodenje, nagrajevanje 

in delovni pogoji, faktor 2 – sodelovanje in odnosi, faktor 3 – motiviranost za delo). Tudi četrto 

hipotezo, da obstaja statistično značilna povezanost med tipi organizacijske kulture in dejavniki 

zadovoljstva, smo zavrnili. 

Zaključno lahko povzamemo, da v slovenskih gledališčih prevladuje organizacijska kultura 

hierarhije, da je organizacijska kultura skladna pri večini dimenzij, da ne obstaja razlika v 

dojemanju organizacijske kulture med organizacijskimi enotami (sektorji) in da tipi 

organizacijske kulture niso povezani z dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami. 
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4.1 Prispevek k znanosti 

Naš prispevek k znanosti je viden tako na področju teoretičnih spoznanj kot tudi na področju 

empiričnega raziskovanja. 

Teoretične ugotovitve smo pridobili s pregledovanjem in prebiranjem strokovne domače in tuje 

literature; na tej osnovi smo povzeli znanja s področja kulture, organizacijske kulture, empirične 

ugotovitve pa z analizo organizacijske kulture v preučevanih javnih ustanovah (gledališčih) na 

osnovi anketnega vprašalnika OCAI Camerona in Quinna ter vprašalnika o zadovoljstvu 

zaposlenih z delom in delovnimi razmerami. 

Prispevek k znanosti, ki temelji na empirični raziskavi, je predvsem v tem, da gre za prvo 

raziskavo organizacijske kulture v gledališčih v Republiki Sloveniji. Najbolj bistvene 

ugotovitve so, da organizacijska kultura ni enaka kot v drugih organizacijah, da je skladna, da 

ne obstaja razlika v dojemanju organizacijske kulture med organizacijskimi enotami (sektorji) 

in da tipi organizacijske kulture niso povezani z dejavniki zadovoljstva z delom in delovnimi 

razmerami. V empiričnem delu povzemamo spoznanja, ki so vezana na preučevane ustanove – 

gledališča nacionalnega pomena, ne izključujemo pa možnosti, da naša spoznanja v določeni 

meri veljajo tudi za vsa druga, manjša gledališča in druge ustanove. Na ta način smo prišli do 

novih spoznanj, ki v določeni meri spreminjajo dosedanja spoznanja. Ugotovili smo, da v 

slovenskih gledališčih (za razliko od izidov raziskav, na katere smo se oprli pri postavljanju 

hipotez) prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija in da različne organizacijske enote 

(sektorji) nimajo pomembnega vpliva na zaznani tip organizacijske kulture ter da dejavniki 

zadovoljstva z delom in delovnimi razmerami niso povezani s tipi organizacijske kulture. 

Z zasnovo predlogov za izboljšanje smo prispevali k managerski stroki in praksi na področju 

organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnimi razmerami. Pridobljeni 

rezultati, ugotovitve in sklepi so dobra osnova za preučitev bolj sistematičnega pristopa k 

spreminjanju organizacijske kulture v gledališčih in bi bili lahko osnova pri oblikovanju 

organizacijske kulture in v pomoč poslovodstvom gledališč pri spreminjanju in oblikovanju 

organizacijske kulture. 

4.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Verjamemo, da smo z raziskavo prispevali pomemben kamenček v mozaik razumevanja 

organizacijske kulture v slovenskih gledaliških ustanovah. Za nadaljnje raziskovanje 

predlagamo predvsem naslednje metodološke in vsebinske usmeritve:  

- redno izvajanje raziskav in analiz organizacijske kulture v gledališčih, 

- uporaba druge metodologije zbiranja in analiziranja podatkov in informacij o 

organizacijski kulturi v obravnavanih ustanovah, 

- primerjava izidov posameznih raziskav in evalvacija napredka oz. sprememb, 
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- izvedba raziskave po posameznih slovenskih gledališčih, ki bi omogočila primerjavo med 

samimi gledališči, 

- redno izvajanje raziskav in analiz zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnimi 

razmerami, 

- izvedba raziskave o organizacijski kulturi v tujih/sosednjih državah in primerjava 

rezultatov, 

- primerjalna raziskava organizacijske kulture v zasebnih in državnih gledališčih, 

- raziskava vpliva organizacijske kulture na druge finančne in nefinančne kazalnike 

uspešnosti, 

- večje število anketiranih,  

- uporaba drugega instrumenta, npr. izvedba intervjuja ipd., 

- uporaba kvalitativne metodologije in primerjava dobljenih rezultatov. 
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PRILOGA  

Priloga 1 Vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

Priloga 1: Vprašalnik 

 
1. DEMOGRAFSKI PODATKI 

 

(prekrižajte kvadratek pri ustreznem odgovoru) 

 

SPOL: 

          Ženski                                     Moški 

 

SEKTOR 

          Umetniški         Tehnični           Splošni 

 

STAROST 

          Do 20 let 

          Nad 20 do 30 let 

          Nad 30 do 40 let 

          Nad 40 do 50 let 

          Nad 50 do 60 let 

          Nad 60 let 

 

IZOBRAZBA 

           I. do IV. Stopnja (osnovna šola in manj, nižje in srednje poklicno izobraževanje) 

           V. stopnja (gimnazija, srednje poklicno, tehniško ali drugo strokovno izobraževanje) 

           VI. stopnja (višje strokovno izobraževanje, visokošolski strokovni program, 1. bolonjska st.) 

           VII. stopnja ali več (univerzitetno dodiplomsko izobr., magisterij zn., doktorat, 2. in 3. bol. st.) 

 

DELOVNA DOBA V ORGANIZACIJI 

          Do 10 let 

          Nad 10 do 20 let 

          Nad 20 do 30 let 

          Več kot 30 let 
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2. VPRAŠALNIK OCAI 

Prosim vas, da med trditve porazdelite skupaj 100 točk. Najprej odgovorite na vsa 

vprašanja za »sedanje stanje«, šele nato na vsa vprašanja za »želeno stanje«. 
 

 

 1. GLAVNE ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJE Sedanje  

stanje 

Želeno  
stanje 

A Organizacija je oseben prostor. Je kot razširjena družina. 
Zaposleni veliko zadev delijo z organizacijo. 

  

B Organizacija je dinamična in podjetniško naravnana. 
Zaposleni so se pripravljeni izpostaviti in prevzeti tveganje. 

  

C Organizacija je usmerjena k rezultatom. Glavna skrb je 

opraviti vse naloge. Zaposleni so tekmovalni, stremijo k 

dosežkom. 

  

D Organizacija ima močen sistem kontrole in je strukturirana. 
Zaposleni se ravnajo po formalnih pravilih. 

  

 Skupaj 100 100 

 

 2. STIL VODENJA Sedanje  

stanje 

Želeno  
stanje 

A Vodenje organizacije temelji na vzgledu, mentorstvu, 

svetovanju, skrbi. 

  

B Vodenje organizacije temelji na podjetništvu, inovativnosti 
in pripravljenosti prevzemanja tveganja. 

  

C Vodenje organizacije temelji na smiselnosti. Je agresivno in 

usmerjeno k uresničevanju ciljev. 
  

D Vodenje organizacije temelji na koordiniranju, 

organiziranju in zagotavljanju gladko tekoče učinkovitosti. 
  

 Skupaj 100 100 

 

 3. RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI Sedanje  

stanje 

Želeno  
stanje 

A Način vodenja temelji na timskem delu, iskanju soglasja in 
vključevanju. 

  

B Način vodenja temelji na individualnem prevzemanju 
tveganja, inovativnosti, svobodi in izvirnosti. 

  

C Način vodenja temelji na veliki konkurenčnosti, visokih 
zahtevah in dosežkih. 

  

D Način vodenja temelji na težnjah po zagotavljanju varnosti 
zaposlitve, udobnosti, predvidljivosti ter stabilnosti 

medsebojnih odnosov. 

  

 Skupaj 100 100 
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 4. POVEZOVALNE SILE ORGANIZACIJE  

    (LEPILO ORGANIZACIJE) 

Sedanje  

stanje 

Želeno  
stanje 

A Organizacijo držita skupaj lojalnost in medsebojno 
zaupanje. Zaposleni so organizaciji predani. 

  

B Organizacijo drži skupaj zavezanost k napredku in 
inovativnosti. 

  

C Organizacijo držijo skupaj pretekli dosežki ter 
uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežkov. 

  

D Organizacijo povezujejo predvsem formalna pravila in 

sama politika organizacije. V organizaciji je pomembno 

izogibanje nepredvidljivim dogodkom. 

  

 
Skupaj 100 100 

 

 5. STRATEŠKI POUDARKI Sedanje  

stanje 

Želeno  
stanje 

A Organizacija poudarja razvoj zaposlenih. V njej prevladuje 

visoka stopnja zaupanja, odprtost in sodelovanje. 

  

B Organizacija poudarja pridobivanje novih virov in iskanje 

novih priložnosti. Preizkušanje  novih stvari in iskanje 
novih priložnosti sta pomembni vrednoti. 

  

C Organizacija poudarja tekmovalnost in dosežke. 
Najpomembnejše je doseganje visoko zastavljenih ciljev in 
prevladovanje na trgu. 

  

D Organizacija poudarja stalnost in stabilnost. Pomembna je 

učinkovitost, kontrola in tekoče izvajanje dejavnosti. 
  

 Skupaj 100 100 

 

 6. MERILO USPEHA Sedanje  

stanje 

Želeno  
stanje 

A Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi razvoja 

zaposlenih, timskega dela, pripadnosti zaposlenih ter skrbi 

za zaposlene. 

  

B Organizacija se opredeljuje kot uspešna, kadar ima unikatne 
in najnovejše storitve. Izmišljuje si nove stvari in je vodilna 

pri razvoju storitev na svojem področju. 

  

C Organizacija opredeljuje svoj uspeh po prevladi na trgu in 

onemogočanju konkurenčnih organizacij. Ključno je 
prevladovanje na trgu.  

  

D Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi 

učinkovitosti. Točnost, tekoč urnik in nizki stroški 
delovanja so bistvenega pomena. 

  

 Skupaj 100 100 
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3. ZADOVOLJSTVO Z DELOM IN DELOVNIMI RAZMERAMI 

Prosim ocenite koliko držijo spodnje trditve (obkrožite en odgovor). 

1 – Sploh ne drži, 2 – Večinoma ne drži, 3 – Delno drži, 4 – Večinoma drži, 5 – Močno drži 

Vodje oddelkov so primerno usposobljeni za svoje delo. 1 2 3 4 5 

Moj neposredno nadrejeni dobro opravlja svoje naloge. 1 2 3 4 5 

Kakovost vodenja je dobra. 1 2 3 4 5 

Vodje posredujejo dovolj povratnih informacij o delu 

zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

Pretok informacij od vodij do zaposlenih poteka dobro. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni mi dajejo primerne informacije o tem, kaj naj bi 

delal(a). 

1 2 3 4 5 

Seznanjen(a) sem s tem, katerim vidikom mojega dela dajejo 

predpostavljeni največji poudarek pri oceni moje delovne 
uspešnosti. 

1 2 3 4 5 

Za dobro opravljeno delo sem ustrezno pohvaljen(a). 1 2 3 4 5 

Nagrajevanje je pravično. 1 2 3 4 5 

Če naredim kaj narobe, sem opozorjen(a). 1 2 3 4 5 

Za svoje delo prejemam ustrezno plačilo. 1 2 3 4 5 

Vodja me za moj trud pri delu ( predlogi za 

izboljšave/inovativnost) zna pohvaliti. 
1 2 3 4 5 

S sodelavci se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

Svojega nadrejenega cenim in spoštujem. 1 2 3 4 5 

Moji predpostavljeni mi izkazujejo primerno spoštovanje. 1 2 3 4 5 

Z nadrejenim se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

Za naš oddelek je značilno sodelovanje, pomoč in tovarištvo. 1 2 3 4 5 

V našem oddelku je pogosto opaziti neizrečene zamere in 
užaljenost. 

1 2 3 4 5 

V našem oddelku je pogosto opaziti zavist med sodelavci. 1 2 3 4 5 

V našem oddelku je pogosto mogoče zaznati nepripravljenost 
za sodelovanje. 

1 2 3 4 5 

V našem oddelku prevladuje dobro razpoloženje. 1 2 3 4 5 

Za naš oddelek je značilno dobro timsko delo. 1 2 3 4 5 

Imam možnosti za usposabljanje na področju svojega dela. 1 2 3 4 5 

Delo je enolično, dolgočasno, premalo zanimivo. 1 2 3 4 5 

Inovativnost, izboljšave in ustvarjalnost so na oddelku 
zaželene. 

1 2 3 4 5 
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Menim, da sem premalo usposobljen(a) za svoje delo. 1 2 3 4 5 

Strokovna usposabljanja so dovolj pogosto organizirana. 1 2 3 4 5 

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro 

opravim. 

1 2 3 4 5 

Delo mi omogoča, da pokažem svoje sposobnosti in znanje. 1 2 3 4 5 

Delo me veseli in mi daje osebno zadovoljstvo. 1 2 3 4 5 

Po opravljenem delu imam občutek, da sem nekaj 
dosegel/dosegla. 

1 2 3 4 5 

Količina in obseg dela, ki ga opravljam sta zame primerna. 1 2 3 4 5 

Razpored delovnega časa je ustrezen. 1 2 3 4 5 

Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 5 

Tam, kjer je to mogoče, lahko odločam o tem, kako in kaj 
bom naredil(a). 

1 2 3 4 5 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja sam. 1 2 3 4 5 

O načinu razrešitve problemov odloča vodja skupaj s 

sodelavci. 

1 2 3 4 5 

Delovni pogoji za moje delo so primerni. 1 2 3 4 5 

Moja služba negativno vpliva na moje življenje. 1 2 3 4 5 

 

Hvala za sodelovanje! 

 


