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POVZETEK 

Cilj zasebnih in institucionalnih lastnikov organizacij je, da poslujejo uspešno in da dosegajo 

dolgoročno rast in razvoj. Na poti doseganja zastavljenih ciljev se pojavljajo različne težave 

in prepreke. Znanstveniki, so poleg analiz finančnih kazalnikov pričeli proučevati tudi 

nefinančne kazalnike, ki pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja organizacij. Eden 

izmed teh elementov je organizacijska kultura, ki se oblikuje skozi daljše časovno obdobje. 

Organizacijska kultura pomembno vpliva na uspešnost poslovanja organizacij preko 

zaposlenih, ki delujejo v skladu z vrednotami in načeli, ki so se izoblikovali v okviru 

organizacije. Kakovostni produkti in storitve so nujen, ne pa zadosten pogoj za uspešno 

poslovanje organizacij na dolgi rok. TQM predstavlja medsebojno povezan skupinski pristop 

vseh zaposlenih organizacij pri načrtovanju, proizvajanju in servisiranju proizvedenih 

produktov in storitev. Organizacijska kultura in celovito obvladovanje kakovosti, sta ključna 

elementa uspešnosti poslovanja organizacij. Zlasti to velja, za organizacije v hotelsko 

gostinski dejavnosti, ki svoje storitve istočasno proizvaja in prodaja končnemu odjemalcu. 

Ključne besede: organizacijska kultura, management kakovosti, TQM, EFQM, uspešnost 

poslovanja, hotelsko gostinska dejavnost. 

SUMMARY 

The goal of private and institutional owners of organizations is not just but also operating 

successfully and to achieve long-term growth and development. On the way to achieve the set 

targets, appear different difficulties and obstacles. Scientists are in addition to analysis of 

financial indicators begun to study the non-financial indicators, which have a significant 

impact on the performance of organizations. One of these elements is an organizational 

culture that is formed over a long period of time. Organizational culture has a significant 

impact on the performance of organizations through employee acting in accordance with the 

values and principles that have emerged within the organization. Quality products and 

services are necessary but not sufficient condition for successful business organizations in the 

long term. TQM represents a coherent team approach by any employee in the organization in 

the design, production and servicing of manufactured products and services. Organizational 

culture and total quality management are the key elements of the performance of 

organizations. This is particularly true for organizations in hospitality industry because their 

services simultaneously produced and sold to the costumers. 

Keywords: organizational culture, quality management, TQM, EFQM, performance, 

hospitality industry. 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju opredelimo teoretična izhodišča obravnavanega problema, namen, cilje 

in hipoteze raziskave. Predstavljene so metode raziskovanja ter predpostavke in omejitve 

raziskave. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

Management celovite kakovosti (angl. Total Quality Management - TQM) je medsebojno 

povezan skupinski pristop vseh zaposlenih pri razvijanju, načrtovanju, proizvajanju in 

servisiranju kakovostnih izdelkov in storitev (Ishikawa 1989; Choi in Eboch 1998). TQM je 

sestavni del poslovne strategije organizacije (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 75). 

Številne raziskave (npr. Hendricks in Singhal 2001; El Shenawy, Baker in Lemak 2007 in 

Gimenez-Espin, Jiménez-Jiménez in Martínez-Costa 2013) so pokazale, da je TQM t. i. 

orodje za management, ki organizacijam zagotavlja konkurenčno prednost, na ta način pa jim 

omogoča dosegati višje dobičke, poveča se zadovoljstvo uporabnikov oziroma odjemalcev 

(npr. Choi in Eboch, 1998), in se poveča kakovost produkta ali storitve (npr. Prajogo 2005; 

Prajogo in Sohal 2006; Arumugam, Ooi in Fong 2008). Organizacije na področju hotelske in 

gostinske dejavnosti niso izjema. Glede na to, da hotelska in gostinska panoga temelji na 

izvajanju storitev, ima organizacijska kultura v povezavi s TQM še toliko večji pomen za 

uspešnost poslovanja posamezne organizacije. Zaposleni izvajajo storitve neposredno, ne 

morejo jih izvajati na zalogo. 

Vsak izdelek ali storitev je po načelih TQM rezultat enega ali več procesov (Unterlechner, 

Meško Štok in Markič 2009, 75). Tako je za izboljšano kakovost izdelka ali storitve treba 

izboljšati tudi proces izdelave ali izvajanja (prav tam). Pri tem pa ima pomembno vlogo 

organizacijska kultura (Prajago in McDermott 2005; Valmohammadi in Roshanzamir 2015). 

Prajago in McDermott (2005) postavljata organizacijsko kulturo kot predhodnico TQM 

izvajanja – avtorja menita, da organizacijska kultura določa rezultate izvajanja TQM.  

Poznamo številne definicije organizacijske kulture. Po mnenju Scheina (1985, 9) je 

organizacijska kultura vzorec temeljnih predpostavk, ki so jih člani skupnosti odkrili ali 

oblikovali v procesu razreševanja odprtih zadev, pomembnih za obstoj skupnosti, in so se 

pokazale za dovolj uspešne, da v skupnosti utemeljeno menijo, da jih je treba prenesti na nove 

člane, da bi ti lahko ustrezno dojemali in razmišljali o zadevah, povezanih s prilagajanjem 

zunanjemu okolju in notranjo integracijo. Organizacijska kultura vpliva na izvajanje politike 

organizacije ter vpliva na kakovost odločanja managerjev (Biloslavo 2007; Melchers idr. 

2011). Ko organizacijska kultura ustreza zahtevam organizacije kot celote (ko ustreza vsem 

deležnikom organizacije), prispeva tudi k uspešnosti organizacije (Schein 2010; Robbins in 

Coulter 2012; Edmonds 2014). Tipologij organizacijskih kultur je več. V magistrski nalogi se 

bomo oprli na tipologijo organizacijske kulture, ki sta jo oblikovala Cameron in Quinn (2006, 
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35), model konkurenčnih vrednot, v katerem prevladujeta dve glavni dimenziji organizacijske 

kulture: prva sega od prožnosti in samostojnosti do stabilnosti in obvladovanja, druga pa od 

notranjega okolja in integriranja do zunanjega okolja in diferenciranja. Ti dve dimenziji 

sestavljata kvadrat štirih tipov organizacijskih kultur, in sicer kulturo tipa klan (razvoj 

zaposlenih, timsko delo ter jasno začrtani cilji in strategije), hierarhijo (nadzor in spremljanje 

učinkovitosti poslovanja), adhokracijo (dinamičnost in visoko tveganje, kjer prevladujeta 

individualnost in samoiniciativnost) in trg (osredotočenost trgu, visoka tekmovalnost in 

visoka produktivnost med zaposlenimi) (prav tam).  

Statistično značilno povezanost med različnimi tipi organizacijske kulture in izvajanjem TQM 

so potrdile številne raziskave (npr. Prajogo in McDermott 2005; Zu, Robbins in Fredendall 

2010; Gimenez-Espin, Jiménez-Jiménez in Martínez-Costa 2013; Haffar, Al-Karaghouli in 

Ghoneim 2013). Raziskavi Rad (2006) in Kaluarachchi (2010) pa sta potrdili statistično 

značilno povezanost med dimenzijami organizacijske kulture in izvajanjem TQM. V 

magistrski nalogi bomo tako analizirali povezanost med celotno organizacijsko kulturo (sklop 

kultur in njenih razsežnosti) in izvajanjem TQM. Poudariti velja, da noben tip kulture ni slab 

(Cameron in Quinn 2006; Giritli et al., 2013), če ta ustreza vsem zaposlenim, prav tako v 

organizaciji ni zaznan samo en tip organizacijske kulture, ampak je v vsaki organizaciji 

zaznana organizacijska kultura, ki je sestavljena iz več tipov organizacijske kulture (Cameron 

in Quinn 2006; Zu, Robbins in Fredendall 2010).  

Uspešnost organizacije je pokazatelj, ki meri, kako organizacija dosega svoje zastavljene cilje 

(Schein 2010; Robbins in Coulter 2012). Da lahko celovito ovrednotimo uspešnost 

organizacije, moramo poleg finančne uspešnosti upoštevati tudi pokazatelje nefinančne 

uspešnosti (Janeš 2015; Sneyd in Rowley 2004; Škerlevaj idr. 2007; Škerlevaj in Dimovski 

2007). V magistrski nalogi bomo uspešnost organizacije analizirali z merili uspešnosti po 

rezultatih raziskave MBNQA (angl. Malcolm Baldridge National Quality Award), ki obsega 

merila izidov izdelkov in storitev, odjemalcev/kupcev, zaposlenih, managementa in finančnih 

izidov (Valmohammadi in Roshanzamir 2015, 177).  

O povezanosti med organizacijsko kulturo in uspešnostjo organizacij v Sloveniji smo zasledili 

nekaj raziskav (npr. Škerlevaj et al., 2007; Meško Štok 2008; Kelemina 2009; Prša 2010; 

Kragelj 2010; Križmančič 2011; Skinder Savić 2013, Sršen, 2014; Gams 2014; Lučić 2014). 

Raziskave, ki bi analizirala povezanost med organizacijsko kulturo, TQM in uspešnostjo v 

izbrani organizaciji v hotelski in gostinski dejavnosti v Sloveniji, pa nismo zasledili. V tem 

smo zaznali raziskovalno vrzel, zato menimo, da je bilo raziskavo v izbrani organizaciji v 

hotelski in gostinski dejavnosti v Sloveniji vredno opraviti. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen raziskave je na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne in 
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znanstvene literature teoretično predstaviti in empirično preizkusiti model povezanosti med 

organizacijsko kulturo, TQM in uspešnostjo organizacije v izbrani organizaciji v hotelski in 

gostinski dejavnosti v Sloveniji. 

Cilji magistrske naloge so: 

- Proučiti dosegljivo relevantno domačo in tujo strokovno in znanstveno literaturo s 

področja organizacijske kulture, obvladovanja kakovosti poslovnih procesov (TQM, ISO 

9000, EFQM) in uspešnosti organizacije; 

- z empirično raziskavo oceniti povezanost med organizacijsko kulturo, TQM in 

uspešnostjo v izbrani organizaciji v hotelski in gostinski dejavnosti v Sloveniji; 

- na osnovi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave podati smernice za 

izboljšave stanja. 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze (slika 1): 

 

Slika 1: Hipoteza raziskave 

H1: V izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija. 

Hipotezo smo preverjali z izračunom povprečnih vrednosti posameznih tipov organizacijske 

kulture (klan, hierarhija, adhokracija, trg) glede na vsa vsebinska področja organizacijske 

kulture (prevladujoče značilnosti delovnega okolja, poslovodstvo organizacije, stil vodenja 

zaposlenih, povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji, strateške usmeritve organizacije 

in kriteriji uspešnosti) in Friedmanovim testom.  

Raziskavi Rad (2006) in Kaluarachchi (2010) sta potrdili statistično značilno povezanost med 

dimenzijami organizacijske kulture in izvajanjem TQM, zato v nadaljevanju zastavljamo 

hipotezo: 

H2: Skupna organizacijska kultura je pozitivno povezana z ravnjo izvajanja TQM. 
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S faktorsko analizo (uporaba metode glavnih komponent – PCA) smo iz večjega števila 

spremenljivk dobili novo spremenljivko/glavno komponento Izvajanje TQM in nove 

spremenljivke/glavne komponente organizacijske kulture. Te nove spremenljivke smo 

uporabili kot pojasnjevalne spremenljivke v regresijski analizi.  

Hipotezo smo preverili z multiplo regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo 

določili Izvajanje TQM, kot neodvisne spremenljivke pa nove spremenljivke/glavne 

komponente organizacijske kulture. 

Številne raziskave (npr. Hendricks in Singhal 2001; El Shenawy, Baker in Lemak 2007; 

Gimenez-Espin, Jiménez-Jiménez in Martínez-Costa 2013) so pokazale, da je TQM t. i. 

orodje za management, ki organizacijam zagotavlja konkurenčno prednost, na ta način pa jim 

omogoča dosegati višje dobičke, poveča se zadovoljstvo uporabnikov/kupcev (npr. Choi in 

Eboch 1998), ter kakovost izdelka ali storitve (npr. Prajogo 2005; Prajogo in Sohal 2006; 

Arumugam, Ooi in Fong 2008). Da lahko celovito ovrednotimo uspešnost organizacije, 

moramo poleg finančne uspešnosti upoštevati tudi pokazatelje nefinančne uspešnosti (Sneyd 

in Rowley 2004; Škerlevaj idr. 2007; Škerlevaj in Dimovski 2007). Zaradi tega v 

nadaljevanju zastavljamo hipotezo: 

H3: Izvajanje TQM in skupna organizacijska kultura sta pozitivno povezana z uspešnostjo 

organizacije. 

S faktorsko analizo (uporaba metode glavnih komponent – PCA) smo iz večjega števila 

spremenljivk dobili novo spremenljivko/glavno komponento Uspešnost organizacije, ki smo 

jo uporabili kot pojasnjevalno spremenljivko v regresijski analizi. 

Hipotezo smo preverili z multiplo regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo 

določili Uspešnost organizacije, kot neodvisne spremenljivke pa Izvajanje TQM in nove 

spremenljivke/glavne komponente organizacijske kulture.  

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

z uporabo metode deskripcije, kompilacije in sinteze analizirali vsebine relevantne tuje in 

domače strokovne in znanstvene literature ter druge vire s področja organizacijske kulture, 

obvladovanja kakovosti poslovnih procesov in uspešnosti organizacije. Na ta način smo 

sistematično preučili 100-120 bibliografskih enot znanstvenih člankov, prispevkov iz 

zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih primarnih in sekundarnih 

virov podatkov. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, kot jo 

opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in 
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informacij smo uporabili vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov:  

- Prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, delovno mesto, 

stopnja pridobljene izobrazbe); 

- Drugi sklop: trditve s področja organizacijske kulture, povzetih po modelu Camerona in 

Quinna (2006);  

- Tretji sklop: trditve s področja izvajanja TQM, povzete po modelu MBNQA (2011–

2012); 

- Četrti sklop: trditve s področja uspešnosti organizacije, povzetih po rezultatih raziskave 

MBNQA (2011–2012). 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

drugem, tretjem in četrtem sklopu vprašalnika so anketirani označili na Likertovi ocenjevalni 

lestvici od 1 do 5 (tj. 1 = nikakor se ne strinjam; do 5 = popolnoma se strinjam). Vprašalnik 

smo predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomočjo šestih naključno izbranih v 

vzorcu vključenih oseb. Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje preko elektronske 

pošte (e-vprašalnik). Vodjo kadrovske službe v izbrani organizaciji v hotelski in gostinski 

dejavnosti v Sloveniji smo seznanili s področjem raziskovanja in pojasnili namen raziskave 

ter prosili, da povezavo do ankete posreduje vsem zaposlenim, ki imajo elektronski naslov. Za 

izvajanje raziskave v izbrani organizaciji smo pridobili soglasje predsednika uprave izbrane 

organizacije. 

V raziskavo smo vključili vse zaposlene v izbrani organizaciji v hotelski in gostinski 

dejavnosti v Sloveniji, kjer je bilo na dan, 31. 12. 2014 zaposlenih 487. Na tako pridobljenih 

podatkih smo opravili statistično obdelavo. Izvedli smo opisno statistiko (aritmetična sredina, 

standardni odklon, frekvenca, % frekvence), faktorske analize (uporaba metode glavnih 

komponent PCA), regresijske analize in Friedmanov test. Rezultate smo interpretirali ter jih 

tabelarično in grafično prikazali, preverili hipoteze in oblikovali ustrezne zaključke.  

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavke raziskave so bile: 

- Imeli bomo dostop do relevantnih virov, ki se nanašajo na področja naše raziskave. 

- Relevantni viri bodo ustrezni, točni in objektivni in jih ne bomo posebej preverjali. 

- Z anketiranjem pridobljeni podatki bodo omogočali nadaljnjo statistično obdelavo 

- Pridobljeni odgovori anketirancev so verodostojni in odražajo pravo stanje. 

Omejitev raziskave so bile: 

- V raziskavo smo vključili izbrano organizacijo v hotelski in gostinski dejavnosti v 

Sloveniji, zato izidov iz raziskave ne bo mogoče posploševati na vse organizacije v 

Sloveniji. 

- V vzorec bodo vključeni samo zaposleni v izbrani organizaciji, ki uporabljajo elektronsko 
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pošto, ostali zaposleni so bili pozvani k izpolnjevanju anketnega vprašalnika s strani 

njihovih neposrednih vodij, ki so jim tudi omogočili izpolnjevanje anketnega vprašalnika. 
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA, OBVLADOVANJE KAKOVOSTI POSLOVNIH 

PROCESOV, USPEŠNOST ORGANIZACIJE IN OPIS OPAZOVANE 

ORGANIZACIJE 

Namen poglavja je opredelitev organizacijske kulture, njene sestavine ter predstavitev 

določenih tipov organizacijske kulture posameznih avtorjev. 

2.1 Opredelitev organizacijske kulture 

Posamezni raziskovalci različno opredeljujejo pojem organizacijske kulture. Na omenjeno 

različnost vpliva njihovo različno videnje kulture v organizaciji. Teoretično opredeljevanje 

organizacijske kulture se je pričelo pojavljati v 20. stoletju. Istočasno so se pojavljali še drugi 

pojmi, kot so korporacijska kultura, podjetniška kultura in organizacijska identiteta (Kavčič 

2005). 

Pojem organizacija je opredeljen (Wikipedia 2016) kot sociokulturni sistem, v cilj usmerjena 

skupina ljudi, ali pa na delitvi dela temelječ kolektiv, ki imata enake funkcionalne cilje in 

različne socialne interese. Razlikujemo gospodarske, politične, humanitarne in druge 

organizacije. V sociološkem smislu je organizacija korelacija med sistemom moči in 

sistemom komunikacije. 

Beseda organizacija izvira iz starogrške besede organom, kar je prvotno pomenilo orodje. V 

starem Rimu, se je beseda preimenovala v organizare, kar pomeni preoblikovanje v neko 

celoto. Danes si avtorji niso enotni glede opredelitve organizacije, tako poznamo tri večje 

skupine opredelitev, in sicer (Rozman 2000): organizacija v tehničnem smislu, organizacija 

kot družba in organizacija kot množica medsebojnih razmerij. 

Beseda kultura izhaja iz latinske besede cultura, izpeljane iz colere, kar pomeni gojiti. Na 

splošno se kultura nanaša na oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo taki 

aktivnosti pomen. Različne definicije kulture odražajo različne teoretične osnove za 

razumevanje oziroma merila za vrednotenje človeške dejavnosti. V najširšem pomenu 

označuje izraz kultura vse produkte posameznika, skupine ali družbe inteligentnih bitij. 

Antropologi se z izrazom kultura najpogosteje sklicujejo na univerzalno človeško sposobnost 

simboličnega razvrščanja, kodificiranja in sporočanja izkušenj (Wikipedia 2015). 

Z raziskovalnega vidika organizacijske kulture je zelo pomemben avtor E. H. Schein, ki 

organizacijsko kulturo razlaga kot vzorec temeljnih dvomov, ki jih je kakšna skupina iznašla, 

odkrila ali razvila, ko se je učila spopadati s problemi eksternih adaptacij in interne 

integracije. 

V znanstveni literaturi ne zasledimo poenotenega mnenja o definiciji organizacijske kulture. 

Najbolj uveljavljena definicija organizacijske kulture je Scheinova (1985, 9), ki pravi: 



 

8 

»Kultura je vzorec temeljnih predpostavk, ki so jih člani skupnosti odkrili ali oblikovali v 

procesu razreševanja odprtih zadev, pomembnih za obstoj skupnosti, in so se pokazale za 

dovolj uspešne, da v skupnosti utemeljeno menijo, da jih je treba prenesti na nove člane, da bi 

ti ustrezno dojemali in razmišljali o zadevah, povezanih s prilagajanjem zunanjemu okolju in 

notranjo organizacijo«.  

Človeški kapital je bistvenega pomena za vsako organizacijo, sestavljajo pa ga posamezni 

individuumi. Posamezni zaposleni imajo različne interese, navade, obnašanja, prepričanja in 

hotenja, ki običajno niso predhodno usklajena med seboj in s cilji organizacije. Za doseganje 

zastavljenih ciljev organizacije pa so bistveni prav odnosi med zaposlenimi znotraj 

organizacije (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 107–109). 

Organizacijska kultura prične nastajati z ustanovitvijo skupine. Skupine nastajajo in se 

oblikujejo slučajno ali spontano. Kreiranje skupine je v večini primerov posledica prevzema 

vodilne vloge s strani posameznika. Ta predvidi, da bi usklajeno delovanje posameznikov v 

skupini dosegalo boljše učinke v primerjavi z dosežki posameznika (Schein 1985). 

Organizacijska kultura zajema širok spekter socialnih pojavov, kot so (Habech, Kroeger in 

Tream 2000, 100): vrednote, predpostavke, načini oblačenja, jezik, vedenje, statusni simboli 

in avtoriteta, miti, obredi in svečanosti, načini upoštevanja ostalih in razdiralna vedenja. 

Organizacija je ustanovljena z namenom doseganja ciljev in interesov notranjih in zunanjih 

odjemalcev oziroma deležnikov. Ti se odražajo v kulturah organizacij in okolij, kjer 

organizacije delujejo. Zaradi zgoraj navedenega je poznavanje organizacijskih kultur 

ključnega pomena za uspešno delovanje managementa in posamezne organizacije kot celote 

(Tavčar 2000, 93). 

V storitveni dejavnosti, kjer je vpletenost človeškega dejavnika ključna pri izvajanju storitev, 

je organizacijska kultura izredno pomembna. Jasno opredeljeni vzorci obnašanja in delovanja 

pri proizvajanju in hkratnem prodajanju storitev, omogočajo zaposlenim, da prispevajo k višji 

zaznavni vrednosti storitev. Posamezni avtorji so za takšen vzorec obnašanja uvedli tudi 

termin storitvena kultura (Grönroos 2000).  

V storitvenih organizacijah cenijo in si hkrati prizadevajo za izvajanje kakovostnih storitev. 

Izvajanje kakovostnih storitev za notranje in zunanje odjemalce pa za vse zaposlene pomeni 

naravni način življenja in ključno vrednoto (Grönroos 2000, 360). 

Storitveno naravnani so tisti zaposleni, ki se zavzemajo za zadovoljevanje odjemalcev 

organizacije, poudarjajo pomen medosebnih odnosov pri delu in prilagodljive aplikacije 

delovnih pravil (Bateson 1995, 150). 

V začetku 21. stoletja je postalo raziskovanje povezav med organizacijsko kulturo in 

uspešnostjo poslovanja organizacij vse bolj aktualno. Vpliv organizacijske kulture je 
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pomemben zlasti v primeru soočenja z močnejšo konkurenco na trgu ter spremenljivimi in 

nepredvidljivimi tržnimi razmerami (Ivanko in Stare 2007, 110). 

Na podlagi raziskav številni raziskovalci ugotavljajo, da je uspešnost poslovanja posamezne 

organizacije povezana z močno kulturo. Organizacija ima močno kulturo takrat, ko imajo vsi 

managerji relativno konsistentne vrednote in metode dela, ter ko vsi zaposleni te vrednote 

hitro sprejemajo za svoje (Kotter in Heskett 1992, 16). Kavčič (1994, 97) opredeljuje moč 

organizacijske kulture kot homogenost kolektiva. Čim bolj se zaposleni strinjajo o temeljnih 

usmeritvah, vrednotah in prepričanjih in delujejo v skladu z njimi, ter čim manj je med njimi 

razlik v zvezi s tem, tem močnejša je kultura. 

2.2 Sestavine organizacijske kulture 

Glede na dejstvo, da posamezni avtorji različno definirajo pojem organizacijska kultura, si 

avtorji niso enotni tudi pri opredelitvi sestavin organizacijske kulture. Organizacija lahko ob 

samem začetku delovanja oz. ob ustanovitvi s formalno urejenostjo, cilji in prijemi oblikuje 

kulturo tako, da se zadovoljijo potrebe organizacije, ustanoviteljev organizacije in njihovih 

zaposlenih. Organizacijska kultura je sestavljena iz različnih subkultur. Tako kot organizacije 

sestavljajo posamezni oddelki, enote oziroma področja, tako je tudi organizacijska kultura 

sestavljena iz različnih subkultur. Subkultura je opredeljena kot skupina oseb, ki imajo nekaj 

skupnega in se po tem ločijo od drugih (Ivanko 2000). 

Organizacijska kultura je poleg vizije in poslanstva eden najpomembnejših elementov za 

oblikovanje uspešne strategije vsake posamezne organizacije. V okviru organizacijske kulture 

se prepleta celovit sistem norm, vrednot, prepričanj, predstav in odnosov vseh zaposlenih v 

posamezni organizaciji. Vrednote opredeljujejo elemente pomembnosti organizacije, norme 

pa definirajo pričakovana obnašanja oziroma vedenje organizacije in njenih zaposlenih v 

določeni situaciji. Organizacija determinira slogane in obrede, ki se izražajo v njihovih 

vrednotah, kultura pa je tista, ki narekuje posamezniku, kaj je pomembno v organizaciji, kako 

se obnašati in kako dojemati stvari (Harris in Hartman 2002, 75). Vsebinsko razumevanje 

elementov organizacijske kulture vpliva na vedenje članov organizacije, na njihovo ravnanje 

v okolju delovanja in posledično na uspešnost poslovanja organizacije. 

Robbins (2005, 239) ed elemente organizacijske kulture vključuje zgodbe, rituale, materialne 

simbole in jezik. Zgodbe predstavljajo raznoliki dogodki, ki so v neposredni povezavi z 

ustanovitelji organizacije, v povezavi z njihovo zgodbo o uspehu, z razporejanjem zaposlenih 

in organizacijskimi oblikami delovanja organizacije od ustanovitve naprej. Zgodbe 

predstavljajo dogodki, ki predstavljajo določene mejnike, v delovanju organizacije. Rituali so 

opredeljeni kot ponavljajoči se dogodki, pri katerih je možno določiti vrednote organizacije. 

V okviru materialnih simbolov se člani organizacije spoznavajo s statusom posameznikov in 

načinih obnašanja. Jezik je oblika komunikacije, ki ga uporabljajo zaposleni v organizaciji. 
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Hofstede (2001, 10) poleg bolj ali manj vidnih sestavin organizacijske kulture izpostavi še 

vrednote organizacije ter vplivne posameznike. Te posameznike opredeljuje kot heroje 

organizacije. Ti heroji so posamezni člani organizacije, ki so vzor drugim članom in uživajo 

spoštovanje s strani celotne organizacije. Vrednote so opredeljene kot elementi samega jedra 

organizacijske kulture in se nahajajo na nevidni ravni. 

Schein (2004) opredeljuje elemente organizacijske kulture glede na različno raven vidljivosti. 

Na ta način porazdeli elemente v tri sklope, in sicer v artefakte, v vrednote in prepričanja ter v 

temeljne predpostavke. Glede na vidno raven se na prvem mestu nahajajo artefakti, ki 

predstavljajo zunanjo manifestacijo organizacijske kulture (McShane in Von Glinow 2013, 

410) in se opredeljujejo v obliki produktov, arhitekture stavb, tehnologiji, načinu oblačenja in 

objavljenega seznama vrednot.  

Artefakti vsebujejo vse pojave in pojavne oblike, ki jih je mogoče zaznati, videti, slišati in 

čutiti ob prvem stiku z organizacijo (Schein 2004, 25–26). Schein navaja, da je artefakte 

mogoče hitro zaznati, ker so vidni navzven, vendar pa to dejstvo istočasno ne pomeni, da jih 

je lahko tudi razumeti. Zunanji opazovalec lahko hitro zazna in začuti videno na prvi pogled, 

vendar pa se pojavijo težave pri opredeljevanju in definiranju zaznavnega. V kolikor bi bil 

zunanji opazovalec del skupine dlje časa, bi mu pomen posameznega artefakta postal jasen in 

bi na ta način pričel spoznavati tudi vrednote organizacije. 

Člani organizacije pri delovanju v negotovih okoliščinah in situacijah vodijo in usmerjajo 

vrednote in prepričanja, ki predstavljajo drugi sklop elementov organizacijske kulture (Schein 

2004, 29). Lowe (2010, 111) ta sklop elementov poimenuje kot lepilo, ki povezuje 

posameznike znotraj organizacije in ima šest glavnih funkcij: vplivajo na odnose med 

posamezniki znotraj in zunaj organizacije, predstavljajo temeljne usmeritve pri odločanju, 

predstavljajo povezovalni člen pri kreiranju organizacijske vizije, predstavljajo motivacijski 

element pri delu zaposlencev, predstavljajo temeljni element pri kreiranju organizacijske 

kulture in imajo dolgotrajno vrednost. Posamezne vrednote lahko po eni strani predstavljajo 

organizacijo v zunanjem okolju in ni nujno, da zaposleni dejansko delujejo v skladu z njimi 

tudi v okviru same organizacije. Pomembnejše vrednote oziroma sklop vrednot so tiste, ki jih 

zaposleni vsakodnevno udejanjajo in jih živijo znotraj organizacije in na podlagi katerih 

sprejemajo poslovne odločitve (McShane in Von Glinow 2013, 406). 

Vrednote se nahajajo na nevidni ravni organizacijske kulture, vendar postanejo vidne v 

različnih okoliščinah, ko zaznamo delovanje in obnašanje zaposlenih in njihove reakcije 

(Keyton 2006, 25). Ključno je, da zaposleni v posamezni organizaciji iz dneva v dan in na 

vseh ravneh organizacije udejanjajo sprejeti sistem vrednot. Na ta način bo organizacija 

dosegala večjo uspešnost poslovanja. 

Tretji sklop elementov organizacijske kulture so temeljne predpostavke, ki predstavljajo 

najpomembnejšo raven organizacijske kulture posamezne organizacije. Ta sklop elementov se 
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nahaja na najmanj vidni ravni in predstavlja temeljna prepričanja zaposlenih. Temeljne 

predpostavke so ključnega pomena, kajti opredeljujejo zvezo do zunanjega okolja, naravo 

časa in prostora ter razmerja med ljudmi. Temeljne predpostavke so tako samoumevne, da se 

o njih niti ne razpravlja (Keyton 2006, 26). Vsebina predpostavk se nanaša na vprašanje 

zunanjega prilagajanja organizacije in vprašanje notranje integracije. Predpostavke, ki se 

nanašajo na zunanje prilagajanje organizacije okolju, so predpostavke o viziji, strategiji in 

poslanstvu organizacije. V sklopu omenjenih predpostavk notranje integracije se temeljne 

predpostavke nanašajo na kriterij vključevanja in izključevanja iz skupine, opredelitev in 

porazdelitev moči in pozicij v organizaciji ter razvijanje norm glede zaupanja in sistema 

nagrajevanja (Schein 2004, 112). 

Z namenom doseganja zastavljenih ciljev posamezniki ustanavljajo skupine oziroma 

organizacije. V organizacije vgradijo svoja lastna prepričanja in vrednote. V kolikor se ta 

izkažejo za uspešna glede na rast in razvoj organizacije, sčasoma postanejo samoumevna. 

Odstopanje od sprejetih vrednot in prepričanj je nesprejemljivo. V samem začetku 

opredeljena organizacijska kultura preide v podzavest zaposlenih in ti jo udejanjajo pri 

vsakodnevnem izvajanju svojih delovnih procesov. 

Glede sestavin organizacijske kulture lahko povzamemo, da elemente lahko raziskujemo na 

treh nivojih, in sicer na nivoju artefaktov, nivoju sprejetih odločitev in vrednot ter na nivoju 

temeljnih predpostavk. V kolikor pri proučevanju organizacijske kulture ne prepoznamo 

vzorca temeljnih predpostavk, nam ne bo uspelo pravilno obrazložiti niti artefaktov niti 

vrednot organizacije. 

2.3 Tipi organizacijskih kultur 

V organizacijah, ki uspešno delujejo na konkurenčnem trgu, ima organizacijska kultura velik 

pomen. Glede na različne definicije oziroma opredelitve organizacijskih kultur s strani 

različnih avtorjev, ti različno determinirajo tudi tipologije organizacijskih kultur. Zaznavanje 

in opredelitev tipologije organizacijske kulture v določeni organizaciji je pomembno z vidika 

definiranja tipologije organizacijske kulture, ki prevladuje v proučevani organizaciji.  

Opredelitev tipologije je ključna, v kolikor v organizaciji želijo pričeti s postopkom 

spreminjanja organizacijske kulture. V kolikor se organizacija nahaja v stanju krize vrednot, 

in si želi ponovno dosegati zastavljene strateške cilje, je prvi in osnovni korak opredelitev tipa 

organizacijske kulture. Z vidika managementa predstavlja tipologija orodje, s katerim 

management vodi in upravlja zaposlene. Prav tako predstavlja orodje pri izvajanju delovnih 

procesov s ciljem doseganja načrtovanih rezultatov poslovanja. 

Greenberg (2011, 514) pravi, da se vrednote lažje in hitreje izmenjujejo v organizacijah, kjer 

je prisotna močna kultura, saj se v tem primeru s spremembami običajno strinja večina 
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zaposlenih v organizaciji. 

2.3.1 Ansoff-ova tipologija organizacijske kulture 

Za začetnika opredeljevanja tipologije organizacijske kulture velja Igor H. Ansoff, ki je leta 

1979 prvi opredelil tipologijo organizacijske kulture. Opredelitev temelji na dveh sklopih. 

Prvi sklop predstavlja ekstravertiranosti oziroma introvertiranosti zaposlenih v organizaciji. 

Gre za vprašanje usmerjenosti zaposlenih v podjetje oziroma v okolje. Drugi sklop predstavlja 

časovna usmerjenost zaposlenih v preteklost, sedanjost ali prihodnost. Časovna usmerjenost 

se navezuje na pripravljenost oziroma nepripravljenost na spremembe. V nadaljevanju je 

navedenih pet različnih tipologij organizacijske kulture (Ansoff 1979, 175–195; Biloslavo 

2008): 

Stabilni tip kultur – zaposleni so usmerjeni v okolje, s časovnega vidika pa v preteklost in 

niso naklonjeni spremembam. Želijo si ohranjanja obstoječe organizacijske kulture. Delovanje 

teh oblik oziroma tipov organizacij je usmerjeno v obstoječe proizvode in trge. 

Reaktivni tip kulture – zaposleni so ravno tako usmerjeni v podjetje, s časovnega vidika so 

usmerjeni v sedanjost, s tem, da je prisotna minimalna pripravljenost na spremembe. 

Delovanje organizacije je usmerjeno v širjenje tržišč in nove proizvode. 

Anticipativni tip kulture – zaposleni te oblike organizacij so usmerjeni tako navznoter k 

organizaciji kot tudi navzven v okolje. Ob predpostavki velike stopnje zaupanja v uresničitev 

zamisli, projektov ali proizvodov so pripravljeni prevzeti tveganja. Delovanje organizacij je 

osredotočeno v širjenje poslovanja na bližnje trge in v inoviranje z znano tehnologijo. 

Eksplorativni tip kulture – zaposleni so usmerjeni navzven, v okolje in vseskozi iščejo 

spremembe. Njihov cilj je s spremembami zmanjšati nepričakovane nevarnosti. Značilnosti 

teh tipov organizacij je, da si prizadevajo osvojiti nove trge in nove tehnološke inovacije. 

Ustvrjalni tip kulture – zaposleni so usmerjeni v okolje in prihodnost. Organizacije razvijajo 

nove produkte, uvajajo najnovejšo tehnologijo in širijo obseg poslovanja na nove trge. 

2.3.2 Handyjeva tipologija organizacijske kulture 

Handy (1993) organizacijsko kulturo razvršča na štiri tipe, in sicer: kulturo moči, kulturo 

vlog, kulturo nalog in kulturo osebnosti. Navedeni tipi organizacijske kulture ponazarjajo 

povezavo med strukturo in kulturo. Nobeden izmed zgoraj navedenih tipov organizacijske 

kulture ni negativen oziroma slab, temveč je vsak primeren za določeno vrsto oziroma obliko 

poslovnih procesov. Handy-jeva definicija tipologije je ena izmed najbolj enostavnih in 

preglednih.  
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Kultura moči ali podjetniška kultura je najbolj nazorno opredeljena v grafični obliki pajkove 

mreže. Pojavlja se v malih podjetjih s standardno tehnologijo in rutinskimi nalogami. Prav 

tako pa se pojavlja tudi v velikih konglomeratih, ki izkazujejo značilnosti centralizirane moči. 

Ta kultura je odvisna od centra moči, ki ga predstavljata posameznik ali organizacija. Gre za 

avtokratsko organizacijsko kulturo in centralizirano oblast z močnim osrednjim likom. 

Organizacija temelji na zaupanju in empatiji med zaposlenimi. Prednost kulture moči je v 

tem, da dokaj hitro in učinkovito odreagira na interne in eksterne spremembe pri poslovanju 

organizacije. V kolikor ob rasti razvoju organizacije poteka več istočasnih in različnih 

aktivnosti, se pojavi nevarnost, da se pajkova mreža pretrga. 

 

Slika 2: Prikaz strukture organizacije, v kateri prevladuje kultura moči 
Vir: Handy 1993, 183. 

Kultura vlog je grafično ponazorjena v obliki grškega templja, ki je sestavljen iz stebrov in 

strehe, kar predstavlja zaposlene in njihove vodje. Ta kultura je značilna sestavina 

birokratskega tipa organizacije, kjer imajo posamezniki vlogo nosilcev. Ta oblika organizacije 

je sestavljena iz hierarhičnih položajev, kjer moč temelji na vlogi posameznika. V tej obliki 

organizacije se delovni procesi izvajajo v okviru opredeljenih postopkov in pravil. Takšen tip 

kulture posamezne organizacije je uspešen oziroma učinkovit v stabilnem gospodarskem 

okolju. Proizvodi tega tipa organizacij imajo dokaj dolgo življenjsko dobo. Nevarnost tega 

tipa organizacij je v tem, da se niso sposobne hitro in učinkovito odzvati na spremembe v 

okolju. Z vidika posameznika, mu ta oblika organizacije nudi stabilno, varno in dolgoročno 

zaposlitev. Po drugi strani pa ta oblika organizacije ni primerna za posameznike z ambicijo, 

inovativnostjo in z željo doseganja ambicioznih poslovnih rezultatov. 
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Slika 3: Shema kulture organizacije, v kateri prevladuje kultura vlog 

Vir: Handy 1993, 185. 

Kultura nalog je grafično opredeljena, kot matrična / mrežasta organizacija, kjer se vpliv in 

moč nahajata na presečiščih. Organizacija kulture nalog predstavlja timsko organizacijo, kjer 

imajo zastavljeni cilji večjo težo oziroma prednost kot cilji posameznikov. Kultura nalog je 

sinonim za projektne organizacije oziroma organizacije s projektno strukturo. Glavni 

poudarek te vrste organizacij je doseganje rezultatov. Poglavitni vir moči te vrste organizacije 

predstavlja strokovno znanje posameznika. Ti imajo visoko stopnjo kontrole nad izvajanjem 

delovnih procesov, njihova uspešnost pa se opredeljuje na podlagi doseženih rezultatov. Ta 

oblika organizacije je učinkovita v hitro se spreminjajočih gospodarskih okoliščinah, ob tem, 

da je življenjski cikel njihovih proizvodov dokaj kratek. 

 

Slika 4: Shema strukture organizacije, v kateri prevladuje kultura nalog 

Vir: Handy 1993, 187. 

Kultura osebnosti je slikovno opredeljena kot galaktična meglica, kjer izstopajo posamične 

svetleče zvezde. Ključno vlogo v tej obliki organizacije ima posameznik. Organizacija je 

konstituirana z namenom zagotavljanja pogojev, v katerih bo posameznik uresničil svoje cilje. 

Ti cilji se nahajajo na višjem nivoju, kot cilji organizacije. Posameznik je motiviran z lastnimi 

cilji in opravlja dela na področju, kjer je sam ekspert (Handy 1993). Nadzor in oblika 

hierarhije sta mogoča le ob predhodnem strinjanjem z obeh strani. V realnem gospodarskem 

okolju le redko najdemo organizacijo s kulturo osebnosti (odvetniške pisarne, projektni 

biroji), saj je v večini primerov kolektivni organizacijski interes pomembnejši od 

individualnih ciljev oziroma interesov (Handy 1993). 



 

15 

 

Slika 5: Shema strukture organizacije, v kateri prevladuje kultura osebnosti 

Vir: Handy 1993, str. 184. 

2.3.3 Deal in Kenedy-jeva tipologija organizacijske kulture 

Deal in Kenedy-jeva (1999, 12) tipologija organizacijske kulture temelji na dveh kriterijih. 

Prvi kriterij predstavlja stopnjo tveganja in je v neposredni povezavi s poglavitnimi 

aktivnostmi organizacije. Drugi kriterij, pa predstavlja hitrost, s katero organizacija pridobiva 

povratne informacije glede stopnje uspešnosti njihovih odločitev in izvajanja strategij. 

Omenjenima kriterijema, na katerih sloni njuna opredelitev organizacijske kulture, sta dodala 

dve značilnosti, in sicer v obliki velike ali majhne stopnje tveganja ter hitro ali počasno 

pridobivanje povratnih informacij. Na podlagi navedenih kriterijev sta opredelila štiri tipe 

organizacijskih kultur, ki so opredeljena v nadaljevanju. 

Špekulacijska kultura ali imenovana močo kultura je značilna za individualiste, ki so pri 

poslovanju nagnjeni k tveganju in hitro pridobivajo povratne informacije o posledicah 

oziroma učinkovitosti svojih sprejetih odločitev v preteklosti. Za to obliko kulture je značilen 

rek vse ali nič. Zaradi usmerjenosti k hitremu zaslužku je kompetitivnost med posamezniki 

del vsakdanjika. Ta oblika kulture omogoča uveljavitev karizmatičnih in temperamentnih 

posameznikov, kjer je vsak sodelavec okarakteriziran kot tekmec. Prednosti špekulacijske 

kulture sta hitrost in konkurenčna kreativnost, medtem ko je slabost te kulture v nepoznavanju 

timskega dela, ter da ni možno učenje iz napak.  

Prodajna (poslovna) kultura je opredeljena kot tip organizacijske kulture, kjer zaposleni 

sprejemajo majhno / nizko raven tveganja in kjer dokaj hitro pridobivajo povratne informacije 

iz poslovnega okolja. Značilnosti kulture sta velika pripadnost organizaciji in zavedanje 

pomena timskega dela. Poudarjena je kvantiteta pred kvaliteto. Običajno je ta oblika 

organizacijske kulture prisotna v organizacijah, kjer je uspeh posledica delovne zavzetosti in 

vztrajnosti.  

Sistemska kultura je oblika organizacijske kulture, kjer je raven tveganja velika in so povratne 

informacije dosegljive šele po preteku daljšega časovnega obdobja. Tipične organizacije te 

oblike organizacijske kulture so farmacevtske, naftne organizacije ipd. Zastavljeni cilji 

organizacij so dolgoročni in tveganje ni v domeni posameznika, temveč na ravni celotne 
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organizacije. Značilnosti sistemske kulture so v timskem delu, spoštovanju avtoritete, 

vzajemnosti in izgrajevanju sistema vrednot na dolgi rok. 

Procesna kultura je tipologija organizacijske kulture, ki je značilna za bančne in zavarovalne 

organizacije. Značilnosti te oblike kulture sta nizka stopnja tveganja in dejstvo, da je dinamika 

povratnih informacij nizka. Zaradi počasnega pridobivanja povratnih informacij se zaposleni 

osredotočajo na kvaliteto in tehnično dovršenost izvajanja delovnih procesov. Sprejemanje 

odločitev v teh oblikah organizacij je natančno opredeljeno in dokaj počasno. 

 

Slika 6: Tipi organizacijskih kultur po Dealu in Kennedyju 

Vir: Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 172–173. 

2.3.4 Cameron in Quinn-ova tipologija organizacijske kulture 

Cameron in Quinn-ova opredelitev tipologije organizacijske kulture temelji na teoretičnem 

delu, ki se imenuje Competing Values Framework (CVF) in predstavlja model konkurenčnih 

vrednot. Model konkurenčnih vrednot je bil razvit na podlagi raziskav o indikatorjih 

učinkovitosti podjetij, katerih glavna vprašanja so bila: Katera so glavna merila o 

učinkovitosti organizacijske kulture? Kateri ključni dejavniki določajo organizacijsko 

učinkovitost? Katere dejavnike organizacijske učinkovitosti imajo ljudje pri ocenjevanju v 

mislih (Cameron in Quinn 2006, 33–34)? Model konkurenčnih vrednot lahko poimenujemo 

tudi model nasprotujočih si silnic, ki temelji na dveh glavnih dimenzijah organizacijske 

kulture (Zabukovec 2008, 29). Prva dimenzija opisuje stopnjo fleksibilnosti in preudarnosti 

nasproti stabilnosti in kontroli. Druga dimenzija pa opisuje stopnjo osredinjenja navzven in 

diferenciacije nasproti notranjemu osredinjenju in integraciji. 

Pri prvi dimenziji opredeljujemo organizacije, ki so učinkovite, v kolikor so notranje 
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usklajene in organizacije, ki predpostavljajo, da so učinkovite, v primeru da so konkurenčno 

usmerjene. Na podlagi druge dimenzije pa ločimo organizacije, ki so učinkovite, v kolikor so 

se sposobne hitro in učinkovito prilagajati notranjemu in zunanjemu okolju. Navedeni 

dimenziji predstavljata okvir modela konkurenčnih vrednosti, kot je prikazano v spodnji sliki. 

Iz modela konkurenčnih vrednosti so izpeljani tudi štirje tipi organizacijske kulture, in sicer: 

kultura klana, kultura adhokracije, kultura hierarhije in kultura trga, ki so opredeljeni v 

nadaljevanju. 

 

Slika 7: Model konkurenčnih vrednosti 
Vir: Cameron in Quinn 2006, 35.  

Izdelani model konkurenčnih vrednot predstavlja teoretično podlago vprašalniku The 

Organization Culture Assesment (OCAI), ki predstavlja merilni inštrument organizacijske 

kulture. Vprašalnik OCAI smo uporabili za proučevanje tipologije organizacijske kulture v 

izbrani organizaciji. 

Kultura hierarhije je opredeljena na temelju birokratske organizacijske nemškega sociologa 

Maxa Webra. Organizacija je strukturirano okolje s formaliziranimi delovnimi procesi. Opisi 

del in nalog podrobno opisujejo, kaj, kako in na kakšen način delujejo zaposlenci. V 

organizaciji deluje hierarhična ureditev med ravnmi. Vodja ima vedno prav, zaposleni so 

specializirani za opravljanje določenih delovnih procesov in ne morejo solastniško delovati. 

Vodje menijo, da so dobri organizatorji in poglavitno pozornost posvečajo učinkovitosti. 

Kultura hierarhije je značilna za velike organizacije in državne inštitucije. Značilna skrb 

zaposlenih je vprašanje varne zaposlitve. Razvoju kadrov se v teh tipih organizacij ne posveča 

posebnega poudarka, temveč le izpolnjevanju formalnih pogojev oziroma pravil (Biloslavo 

2006, 130). Organizacija je uspešna kolikor je učinkovita, dosega zastavljene dobave in 
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proizvodnjo z nizkimi stroški (Cameron in Quinn 2006, 37–39). 

Kultura trga – organizacije s to vrsto organizacijske kulture so usmerjene navzven, istočasno 

pa zaposleni še vedno stremijo k stabilnosti in kontroli. Organizacije so usmerjene 

tekmovalno. Zaposleni tekmujejo med seboj in si prizadevajo doseči zastavljene cilje, 

povečevati ugled in uspešnost organizacije. Dolgoročno sta pomembna konkurenčno 

delovanje, ki se odraža v konkurenčnih cenah produktov in storitev ter merljivih ciljih, kar se 

odraža v obsegu tržnega deleža (Biloslavo 2006, 130). Vodstvo v teh organizacijah je strogo 

in zelo zahtevno. Njihova vizija uspeha je poleg visokega tržnega deleža na domačem trgu, 

tudi prodor na nove trge. Konkurenčne cene in prevlada na trgih je za te vrste organizacij zelo 

pomembna. Osnovno vodilo vseh zaposlencih je izražena v tekmovalnosti in produktivnosti. 

V teh organizacijah ne sprejemajo hierarhije, pravil, skupinskega dela, specializacije dela, 

centralizacije odločanja, temveč je pomemben le trg in kupci na njem (Cameron in Quinn 

1999, 39).  

Kultura klana – je značilna za organizacije, kjer je prijazno delovno okolje in ko organizacija 

deluje kot velika družina. Za organizacijo je značilno, da je usmerjena navznoter in da je med 

zaposlenimi odprt in prijateljski odnos. Managerji v organizaciji delujejo kot mentorji in 

imajo v določenih trenutkih celo vlogo očetovske osebnosti. Pomembne značilnosti teh vrst 

organizacij so dolgoročna koristnost osebnega razvoja zaposlenih, složnost in pozitivno 

vzdušje. Največje vrednote so timsko delo, sodelovanje in soglasje, medtem ko sta kot merili 

uspešnosti izpostavljena posluh za odjemalce in skrb za zaposlene (Biloslavo 2008, 130). 

Značilno za to obliko kulture je tudi, da je delo v teh organizacijah prijetno. Organizacija je 

grajena na lojalnosti in tradiciji. Med zaposlenimi vlada visoka stopnja zaupanja in 

pripravljenosti za sodelovanje, kar se odraža v timskem delovanju. Zaposlene se vzpodbuja k 

sodelovanju s predlogi za izboljšanje delovnih procesov in poslovanja organizacije. Uspeh 

organizacije je odvisen od notranje klime in ljudi, ki v njej delujejo. Velik pomen je namenjen 

morali in vrednotam (Cameron in Quinn 1999, 42–43). 

Kultura adhokracije – je značilna za organizacije, ki so usmerjene v zunanje okolje, kjer je 

prisotna visoka stopnja prilagodljivosti, organizacija je dinamična in podjetniško inovativno 

naravnana. Zaposleni so pripravljeni prevzeti nase dokaj visok nivo tveganja. Organizacije so 

usmerjene k razvoju novih inovativnih produktov in storitev in so usmerjene v prihodnost. 

Vzpodbujajo osebno pobudo in samostojnost (Biloslavo 2006, 130). Obliko adhokracijske 

kulture organizacij, je pogosto zaslediti v letalski industriji (Pipistrel), razvijanju računalniške 

in programske opreme itd. Za te vrste organizacij velja rek, da ni nič stalnega, saj se zunanje 

okolje dnevno spreminja. Ta oblika kulture vzpodbuja pri posamezniku prilagodljivost, 

fleksibilnost in inovativnost. Delovanje v takšnih organizacijah je opredeljeno kot dinamično, 

ustvarjalno in podjetno. Na dolgi rok je za organizacijo pomembna hitra rast in doseganje 

novih virov, kar dosegajo z inovativnimi in patentiranimi proizvodi in storitvami (prav tam, 

43–45). 
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2.3.5 Hofstede – ova opredelitev organizcijske kulture 

Geert H. Hofstede je v letih 1967–1971 izvedel najbolj obsežno raziskavo na področju 

raziskovanja organizacijskih kultur. V raziskavi je sodelovalo več kot sto tisoč oseb. 

Sodelujoči v raziskavi so bili zaposleni v multinacionalnem podjetju IBM in so prihajali iz 

štiridesetih držav. Hofstede je analiziral nacionalne kulture, ki pa so se razlikovale od 

organizacijskih kultur. Skušal je odkriti, zakaj nekateri koncepti motivacije v različnih 

kulturnih okoljih ne delujejo na enak način. Na podlagi omenjene raziskave je oblikoval sklop 

petih dimenzij vrednot, na katerih lahko komercialisti na mednarodnih trgih analizirajo in 

interpretirajo značilnosti nacionalnih kultur. Značilnosti posamezne dimenzije so navedene v 

nadaljevanju: 

Dimenzijo distance moči Hofstede opisuje kot odnos do enakosti in hierarhije v družbi. Moč 

je bila v zgodovini vedno porazdeljena neenakomerno. V sodobnem času se je izoblikovalo 

prepričanje, da moč ne predstavlja vrednote same po sebi, temveč jo je potrebno legitimirati 

in upravičiti. Organizacije predstavljajo delovno okolje, kjer prihaja do izraza kulturna 

dimenzija distance moči. V tem okolju se odnos nadrejenosti in podrejenosti na določen način 

nadaljuje iz družinskega in šolskega okolja (Hofstede 2001, 45). Dimenzija distance moči se 

nanaša na komunikacijsko kulturo, odnose med ljudmi, na sistem odločanja, centralizacijo, 

itd. 

V državah z visoko dimenzijo oziroma indeksom distance moči imajo podrejeni in nadrejeni 

drug drugega za danost. V državah z nizko dimenzijo distance moči pa imajo podrejeni in 

nadrejeni bolj enakovredne relacije in je sistem hierarhije opredeljen le kot funkcionalna 

razporeditev.  

Dimenzija individualizem / kolektivizem opredeljuje odnos, ki prevladuje med posameznikom 

in družbo in ima pomemben vpliv na sistem vrednot. Pove nam, kako posamezne družbe 

vrednotijo individualizem, usmerjenost človeka k sebi, k zasledovanju lastnih ciljev in 

interesov. Individualizem je nasprotni pojem kolektivizma, ki se nanaša na pozitivno 

vrednotenje privrženosti, lojalnosti in vključenosti posameznika v kolektiv (Hofstede 2001, 

410–411). 

V kolektivno opredeljenih družbenih kulturah pogosto obstaja emocionalna navezanost na 

organizacijo, primernejše so skupinske odločitve in delovno mesto je stabilnejše. V 

individualističnih družbenih kulturah pa je v ospredju posameznik, ki je sam sposoben 

sprejemati odločitve, posamezniki želijo o svojih nalogah in njihovem načinu opravljanja 

odločati sami in si obenem iščejo zahtevnejša delovna mesta. Od zaposlenih v 

individualistični kulturi se pričakuje, da bodo delovali v okviru svojih interesov, ki pa morajo 

biti usklajeni z interesi organizacije. V kolektivistični družbi pa organizacije ne zaposlujejo 

posameznika kot takega, temveč posameznika, ki pripada organizaciji. 
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Dimenzija preprečevanja negotovosti se nanaša na različne odzive določene kulture na 

negotove okoliščine v prihodnosti. Organizacije delimo na tiste, ki dopuščajo le racionalno 

vedenje zaposlencev in na tiste, ki dopuščajo tudi neracionalne oblike delovanja zaposlenih 

glede na negotove gospodarske okoliščine izven organizacij.  

Nizka stopnja indeksa preprečevanja negotovosti se izraža v večji pripravljenosti zaposlenih 

do sprememb, pri izvajanju delovnih procesov je manj pisnih protokolov oziroma standardov 

delovanja, v organizacijah je večje število izobraženih zaposlenih in so bolj tekmovalni in 

ambiciozni, ter dovzetni do novih tehnologij in produktov. Poslovodstvo organizacij se 

primarno ukvarja s strateškimi nalogami in v manjši meri z operativnim izvajanjem delovnih 

procesov. Dimenzija preprečevanja negotovosti izraža stopnjo, do katere se posamezniki v 

okviru določene kulture počutijo ogrožene pred nepoznanimi, nezaželenimi in nezanesljivimi 

okoliščinami (Hofstede 2001, 411). 

Dimenzija ženskosti / moškosti; nizka stopnja dimenzije ženskosti nakazuje na relativno 

majhne razlike med spoloma, medtem ko visoka stopnja dimenzije moškosti nakazuje, da je 

razlikovanje med spoloma v določeni državi, kulturi ali organizaciji dokaj veliko (Hofstede 

2001, 286). 

V kulturah z visoko stopnjo dimenzije ženskosti v družbi prevladujejo ženske vrednote, kot so 

na primer kakovostni odnosi med ljudmi, izkazuje se pomoč drugim, in namenja se velik 

pomen ohranjanju narave in kulture. V kulturah s prevladujočo dimenzijo moškosti pa so 

poudarjene tradicionalne moške vrednote, kot so, na primer, doseganje vidnih uspehov, 

razkazovanje uspešnosti in pridobivanje materialnih dobrin (Treven 2001, 59). 

Moškost je kulturna komponenta, ki je značilna za družbe, kjer so razporeditve med spoloma 

dokaj ostro opredeljene. Moški naj bi bili ambiciozni, uspešni in usmerjeni v doseganje 

materialnih dobrin, medtem ko naj bi bile ženske občutljivejše, skromne in usmerjene v 

kvaliteto življenja (Hofstede 2001, 412). 

Dimenzijo kratkoročne in dolgoročne usmeritve je Hoofstede dodal k svoji opredelitvi 

tipologije organizacijske kulture naknadno. Pri dimenziji kratkoročne usmeritve gre za proces 

ohranjanja vrednot, ki so v neposredni povezavi s sedanjostjo in preteklostjo. Gre za vprašanje 

spoštovanja tradicij, izpolnjevanje socialnih dolžnosti in ohranjanje ugleda (Hofstede 2001, 

411). Pri dimenziji dolgoročne usmeritve pa gre za vprašanje bodočih uspehov na podlagi 

varčnosti in vztrajnosti (Hofstede 2001, 412). Pri prvi dimenziji je v ospredju ambicija 

pridobitve dobrin v relativno kratkem časovnem okviru, medtem ko gre pri drugi dimenziji za 

vprašanje pridobivanja dolgoročnejših dobrin.  

Kratkoročna usmeritev se navezuje na vprašanje osebne stanovitnosti, ohranjanje 

pridobljenega ugleda, spoštovanjem tradicij in prijaznost. Dolgoročna usmeritev, pa se 
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navezuje na vzdržljivost, upoštevanje urejenosti, varčnost in čut za sramežljivost (Hofstede 

2001, 237). 

2.4 Kakovost in management kakovosti poslovnih procesov 

Kakovost in management kakovosti poslovnih procesov sta ključna dejavnika uspešnosti 

poslovanja organizacij. V nadaljevanju smo ta dva segmenta tudi podrobneje opisali. 

2.4.1 Opredelitev kakovosti 

V znanstveni in strokovni literaturi ni mogoče zaslediti enotne definicije kakovosti. Kakovost 

je širok pojem, ki se razteza preko racionalne razprave. Opredeljevanje kakovosti se 

spreminja skozi čas in je odvisna tudi od družbenih značilnosti okolja. Kakovost ima za 

posameznika različen pomen, običajno pa se nanaša na ceno ali stroške. S tehničnega vidika 

ima kakovost dvojni pomen, in sicer se nanaša na značilnosti produkta ali storitve, ki 

oblikujejo pričakovane sposobnosti za zadovoljevanje določenih pričakovanj in potreb kupca, 

ali pa se kakovost nanaša na produkt ali storitev, ki je brez napak (Piskar in Dolinšek 2006, 

35–36). 

ISO standard kakovosti opredeljuje kakovost kot nivo, v katerem zmnožek posameznih 

karakteristik izpolnjuje pričakovanja in zahteve kupca. Pri definiranju kakovosti se pogosto 

navaja Garvin (1998), ki je opredelil pet vidikov definiranja kakovosti: 

Opredelitev kakovosti glede na proizvod – kakovost se nanaša na določene karakteristike, ki 

jih proizvod poseduje. Kakovostnejši proizvod poseduje višji nivo in večji obseg določenih 

kvalitativnih karakteristik. 

Opredelitev kakovosti glede na kupca – kakovost je opredeljena glede na pričakovanj in želja 

kupca in ne le s predpisanimi karakteristikami proizvoda s strani proizvajalca. Kupci imajo 

različna pričakovanja in zahteve glede produkta oziroma storitve, zato je za posameznega 

kupca najbolj kakovosten tisti produkt oziroma storitev, ki presega njegova pričakovanja. V 

tem primeru je kakovost premo sorazmerna z zadovoljstvom kupca. 

Opredelitev kakovosti glede na proizvodnjo – z vidika proizvodnih procesov, je kakovostni 

proizvod tisti, ki zadostuje standardom in opredeljenim karakteristikam. V procesu razvoja 

produkta oziroma storitve se natančno definirajo lastnosti produkta oziroma storitve ter 

dovoljena odstopanja, ki se spremljajo v okviru izvajanja proizvodnih delovnih procesov. 

Opredelitev kakovosti glede na vrednost – opredelitev temelji na stopnji doseganja in 

preseganja pričakovanj kupca glede na ceno produkta oziroma storitve. Glede na navedeno, je 

kakovosten produkt oziroma storitev tista, ki presega pričakovanja kupca in je cenejši v 

primerjavi s konkurenčnimi produkti oziroma storitvami. Navedena opredelitev kakovosti je v 
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praksi vse bolj razširjen koncept, kajti konkurenca na trgu proizvaja produkte s primerljivimi 

karakteristikami po vedno bolj konkurenčnih cenah. 

Transcedentni pogled kakovosti – v okviru te opredelitve kakovosti je kakovosten proizvod 

tisti, ki predstavlja odličnost oziroma vrhunskost v primerjavi z ostalimi produkti na trgu. 

Kupec si običajno oblikuje takšno mnenje na podlagi preteklih izkušenj in te ne temeljijo na 

realno merljivih značilnostih produkta oziroma storitev. 

2.4.2 Vidiki kakovosti 

Pri opredeljevanju različnih vidikov kakovosti prehajamo iz enega v drugo znanstveno 

področje. Kakovost je opredeljena iz različnih znanstvenih zornih kotov in je ne moremo 

opredeliti le kot ekonomsko, temveč tudi kot tehnološko, ekološko, družbeno, pravno in 

filozofsko kategorijo. Urad za standardizacijo in meroslovje RS definira štiri vidike 

kakovosti, in sicer: 

- Kakovost produktov oziroma storitev pomeni skladnost z referenčnimi dokumenti, 

preverjeno in označeno z znaki za kakovost. 

- Kakovost procesov pomeni celoto procesov – skrbno načrtovani in racionalno izpeljani 

zagotavljajo stabilnost proizvodnih oziroma storitvenih operacij. 

- Kakovost organizacij, ki poleg procesov posvečajo pozornost tudi družbenim področjem, 

ki vodijo do odličnosti poslovanja oziroma celovitega obvladovanja kakovosti. 

- Kakovost življenja, ki obsega vse aspekte vsakodnevnega življenja. 

Kakovost storitev 

Pomembnost storitvenih dejavnosti znotraj bruto domačega proizvoda RS je vse večji – npr. 

slovensko turistično gospodarstvo je v letu 2014 k slovenskemu BDP prispevalo 13 odstotnih 

točk in zaposlovalo 13 odstotkov zaposlenih oseb in ustvaril 7,1 odstotka celotne vrednosti 

slovenskega izvoza (STO 2015), zato je vprašanje kakovosti storitev vse bolj pomembno. 

Kakovost storitev je ključni element uspešnosti poslovanja storitvenih organizacij (Marolt in 

Gomišček 2005, 138). 

Crosby (1990) povezuje kakovost s kupci in jo opredeli kot skladnost s pričakovanji kupcev, 

in sicer ne glede na to ali gre za proizvodno ali storitveno dejavnost. Navaja pet nepravilnih 

vidikov razmišljanj, ki povzročajo težave na relaciji kupca in prodajalca. Ti nepravilni vidiki 

so: 

- Kakovost je sinonim za razkošje in dobroto. To je po mnenju Crosby-ja obrabljena fraza, 

zato je potrebno kakovost opredeliti kot skladnost z zahtevami, ki jih lahko merimo in 

razumemo. 

- Trditev, da kakovosti ni mogoče opredeliti in standardizirati, je napačna. Kakovost lahko 
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natančno izmerimo, tudi z višino stroškov, ki so posledica neskladnosti produkta oziroma 

storitve. 

- Obstoj ekonomike kakovosti – Crosby meni, da je to pogost izgovor poslovodstva in da je 

potrebno stvari opraviti pravilno že prvič, ker je tako ceneje. 

- Vse težave nastanejo zaradi zaposlenih. Zaposleni lahko le delno prispevajo k 

preprečevanju težav, poglavitna vloga pri tem je na strani poslovodstva. 

- Kakovost je v domeni oddelka za kakovost. Zaposleni v oddelku za kakovost le merijo 

skladnost z zahtevami, medtem ko produkt oziroma storitev nastaja v okviru 

proizvodnega procesa, kjer so vključeni vsi zaposleni v tem procesu (Crosby 1990,         

15–17). 

V znanstveni literaturi in v raziskavah o kakovosti storitev v turistični dejavnosti se kakovost 

storitev s strateškega vidika opredeljuje kot eno izmed spodaj naštetih alternativ (Harrington 

in Lenehan 1998; Dube in Reneghan 1999; Harrington in Akerhurst 1996 in 2000; Harrington 

1999): 

- Kot funkcionalno strategijo, pri čemer se upošteva potreba po funkciji upravljanja s 

kakovostjo v okviru organizacije. 

- Kot samostojno diferenciacijo s poudarkom na relativnih in absolutnih nivojih kakovosti, 

s čimer se ugotavlja podoba organizacije in njenih storitev. 

- Kot eno izmed dimenzij strategije konkurenčne diferenciacije na način, da se ji dodeli 

nivo oziroma segment strateške spremenljivke. 

- Kot organizacijska kultura, ki je del strategije vsake organizacije. 

Pri izvajanju storitev prihaja do neposrednega stika med proizvajalcem in kupcem storitev, 

zato je odnos proizvajalca storitev izredno pomemben. Storitve se ne proizvajajo na zalogo, 

temveč gre za neposredno proizvodnjo in v mnogih primerih za hkratno prodajo. Pri 

proizvajanju storitev je pomembna emocionalna komponenta – t.i. mehki dejavniki storitev, 

kot so: prijaznost, empatija, komunikativnost, fleksibilnost ipd. Pomembnost emocionalne 

dimenzije je odvisna od vrste storitve in časa vzpostavljenega stika med proizvajalcem in 

kupcem storitev. 

2.4.3 Razvojne značilnost managementa kakovosti 

Okrog leta 1890 so se organizacije zavestno pričele ukvarjati z vprašanjem kakovosti 

proizvodov (Evans in Lindsay 1999, 6). Še večji razcvet pa je dobilo vprašanje kakovosti 

poslovanja v dvajsetih letih dvajsetega stoletja in sicer predvsem v ameriški avtomobilski 

industriji. Organizacije so večjo pozornost posvečale proizvodnim procesom in posledično 

produktivnosti ter internim standardom. Po drugi svetovni vojni vprašanje kakovosti ni bilo 

na prvem mestu, temveč je bila v ospredju kvantiteta, kajti trgi so bili v povojnem obdobju 

nenasitni in so se prodajali praktično vsi proizvodi. V kolikor se je v tem obdobju pojavljalo 
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vprašanje kakovosti, se je to navezovalo na vprašanje kakovosti končnega proizvoda.  

Marolt in Gomišček (2005, 11) ločita razvojne značilnosti managementa kakovosti glede na 

način proizvodnje, in sicer na neindustrijsko in industrijsko obliko proizvodnje. Avtorja 

navajata tri pomembne značilnosti managementa kakovosti, ki jih vključuje industrijska 

oblika proizvodnje. Vsaka posamezna značilnost ima svoja načela, specifična orodja in ciljno 

usmeritev.  

Kontrola kakovosti – QC (Quality Control) 

Začetek obdobja kontrole kakovosti sega v začetek dvajsetega stoletja in je trajal nekje do leta 

1960. Za industrijsko obliko proizvodnje je značilna delitev dela in velika količinska 

proizvodnja identičnih produktov. Industrijska oblika proizvodnje temelji na specifikaciji 

produktov, ki zahteva numerično karakteristično opredelitev kakovosti produkta v merljivi ali 

ocenjeni obliki (Marolt in Gomišček 2005, 12–13). Karakteristična opredelitev produkta je 

njegova sprejeta specifikacija, na podlagi katere se izvaja kontrola kakovosti. Preverjanje, ali 

so produkti proizvedeni v skladu z zahtevanimi karakteristikami, pa imenujemo kontrolo 

kakovosti. Na podlagi kontrole kakovosti so produkti porazdeljeni na ustrezne – kakovostne 

in neustrezne – nekakovostne. 

Kot navajata Marolt in Gomišček (2005, 13) je imela funkcija kontrole kakovosti v 

organizacijah tako pozitivno kot negativno stran. Kot pozitivno stran navajata vzpostavitev 

oddelkov kakovosti v organizacijah, določitev parametrov kakovosti produktov in posledično 

razvoj in uporabo merilnih inštrumentov in tehnologije. Negativna stran pa se je izražala v 

prepričanju zaposlenih, da je vprašanje kakovosti produktov domena oddelka za kontrolo 

kakovosti. Pri tem je potrebno poudariti, da diferenciacija produktov na kakovostne in 

nekakovostne ne pripomore k opredelitvi vzrokov nastajanja nekakovostnih oziroma 

neustreznih produktov. 

Zagotavljanje kakovosti – QA (Quality Assurance) 

Okrog leta 1960 je prišlo do spoznanja, da vprašanja kakovosti ni mogoče reševati le s 

kontrolo kakovosti. Ob velikih proizvodnih količinah produktov so bili stroški, na omenjen 

način zagotavljanja kakovosti previsoki. 

Kontrola kakovosti je delovala na pasiven način in je zabeležila stanje proizvedenega 

produkta, ko je bil ta že proizveden in je le ugotavljala, ali je produkt ustrezen ali ne. Kontrola 

kakovosti je podala poročilo o preteklem izvajanju proizvodnih procesov. Dotedanji pasivni 

pristop je bil nadgrajen v aktivni pristop, ki se osredotoča na odpravo vzrokov proizvodnje 

neustreznih produktov. Na ta način proizvedeni produkti naj bi posedovali načrtovane 

kakovostne karakteristike (Marolt in Gomišček 2005, 14). Vprašanje odgovornosti 
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proizvajanja ustreznih produktov se je porazdelilo med vse oddelke in vse zaposlene v 

organizaciji. 

Stalno izboljševanje kakovosti – CQI (Continuous Quality Improvement) 

Predhodna pristopa zagotavljanja kakovosti sta bila osredotočena predvsem na kakovost 

proizvedenega produkta, medtem ko se je sistem stalnega izboljševanja kakovosti osredotočil 

na procese, ki se izvajajo v organizacijah. Ta način zagotavljanja kakovosti je bil poimenovan 

kot procesni pristop h kakovosti, ki se je izoblikoval kot posledica globalizacije trgov. Ta 

proces naj bi pripomogel k večji uspešnosti poslovanja organizacij. Proces stalnega 

izboljševanja kakovosti se je nanašal na različna področja, in sicer na: večjo dobičkonosnost 

poslovanja, stroškovno optimizacijo poslovanja, večjo vključenost zaposlenih pri 

izboljševanju delovnih procesov, dvig organizacijske kulture, povečanje izkoristka vhodnih 

procesnih virov, itd. (Marolt in Gomišček 2005, 15). 

Opredeljena oblika zagotavljanja kakovosti procesov in posledično produktov oziroma 

storitev zajema različna načela, ki so poznana pod imenom managementa celovite kakovosti 

oziroma TQM – Total Quality Management. TQM predstavlja orodje v rokah poslovodstva 

organizacije pri njihovi zavezanosti doseganja planiranih rezultatov poslovanja. TQM 

identificira uspešnost poslovanja oziroma delovnih procesov znotraj posamezne organizacije, 

in sicer na področju raziskav in razvoja, prodaje, nabave, računovodstva in financ, 

upravljanja, itd. (Marolt in Gomišček 2005, 16). 

2.4.4 Management poslovnih procesov 

V literaturi lahko najdemo več definicij managementa poslovnih procesov (angl. BPM – 

Business Process Management), vendar so si med seboj dokaj podobne. Management 

poslovnih procesov, v nadaljevanju MPP, je managerski pristop pri managiranju poslovnih 

procesov in je namenjen poslovnim uporabnikom. Analiziranje in uvajanje sprememb 

poslovnih procesov je v domeni poslovodstva organizacij, pri čemer pa orodja MPP 

omogočajo razumljivost sprememb vsem, ki so vpeti v prenovo in informatizacijo poslovnih 

procesov (Smith in Fingar 2003). 

Pučko in Rozman (2000) opredeljujeta poslovni proces organizacije kot opravljanje 

dejavnosti, kar je pogoj za uresničevanje temeljnega cilja organizacije. Poslovni proces ali 

proces reprodukcije avtorja delita na tri stopnje, in sicer: nabava vseh potrebnih poslovnih 

sestavin, proizvodnja in prodaja. Vse tri stopnje poslovnega procesa morajo biti podprte s 

procesom financiranja (Pučko in Rozman 2000, 30–42). 

Miers in Harmon (2005, 4) opredeljujeta MPP kot obliko prenove poslovanja, ki vsebuje 

prenovo poslovnih procesov in istočasno minimalizira oziroma izničuje napake v okviru 
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poslovnih procesov. 

Kovačič et al. (2004) opredeljuje MPP kot metodo managementa sprememb poslovnih 

procesov. Metoda zajema celoten spekter sprememb poslovnih procesov, in sicer od 

analiziranja, informatizacije, optimizacije do opustitve posameznih poslovnih procesov. 

Metoda ni omejena le na poslovne procese v okviru organizacije, temveč se nanaša tudi na 

poslovne partnerje. 

Poslovni procesi so medsebojno povezani, saj izhod iz enega procesa predstavlja vhod v nek 

drug proces. Takšen sistematičen način, s katerim opišemo poslovanje organizacije, 

imenujemo procesni pristop. Bistven element prednosti je v tem, da omogoča nenehno 

spremljanje posameznih procesov in njihovih povezav. Pomembna je tudi podpora procesnega 

pristopa pri štirih osnovnih dejavnostih organizacije ki so: načrtovanje, organiziranje, vodenje 

in nadziranje, kar lahko opredelimo kot proces managementa, ki zagotavlja načrtovanost 

doseganja cilja organizacij (Janeš 2015).  

Avtorji Gryna, Chua in DeFeo (2007) so poslovni proces opredelili kot zbir aktivnosti, ki 

pretvarjajo vhode v izhode ali rezultate na področju proizvodnje ali storitev. Praktične 

izkušnje kažejo, da je izpolnjevanje poslovnih ciljev odvisno predvsem od obsežnih in 

kompleksnih procesov, ki potekajo prek različnih poslovnih funkcij organizacij. Kot primarni 

proces so avtorji definirali nabor medfunkcijskih aktivnosti, ki so nujne za zadovoljstvo 

zunanjih odjemalcev in izpolnjevanje poslanstva organizacij. Pri tem je naloga managementa, 

da med primarnimi procesi izbere ključne procese, določi lastnike in time procesov ter 

poslanstvo in cilje procesov. Pri izbiri ključnih procesov se upošteva tudi ključne dejavnike 

uspeha organizacije, s katerimi se razvrsti procese po pomebnosti (Grna, Chua in DeFeo, 

2007, 195–199, 627). 

2.4.5 Zgodovina managementa poslovnih procesov 

Zgodovina MPP je dokaj kratka, saj se je tematika pričela obravnavati na znanstveni ravni 

pred približno dvajsetimi leti, vendar je zaslediti naraščajoče zanimanje za to področje 

(Mendling 2008; Harmon 2010). 

Leta 1986 so kot standard predstavili projekt šest sigma v podjetju Motorola, z namenom 

zmanjševanja števila napak v proizvodnji. S prvotnega cilja zmanjševanja napak so standard 

nadgradili s skrajševanjem pretočnega časa. Projekt oziroma standard šest sigma predstavlja 

začetek zavedanja pomembnosti poslovnih procesov. Junija 1990 sta bila objavljena odmevna 

članka s strani Hemmer-ja in Champy-ja, z naslovom Don't automate, obliterate - Ne 

avtomatizirajte, spremenite in Začetki prenove poslovnih procesov (angl. Business Process 

Reengineering, BPR).  

Vzrok, da je vprašanje MPP postalo eno izmed najpomembnejših vprašanj managementa je 
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izid knjige Smith-a in Finger-ja, leta 2002, z naslovom The Third wave (Jeston in Nelis 2006, 

4–5). 

Prenova poslovnih procesov je način oziroma strategija upravljanja organizacij, ki se je razvil 

v začetku 90 let prejšnjega stoletja. Strategija temelji na analizi in oblikovanju proizvodnih in 

poslovnih procesov. Cilj strategije prenove poslovnih procesov se izraža pri asistiranju 

poslovodstvu organizacij, da se definirajo poslovni procesi z namenom izboljšanja produktov, 

zmanjševanja operativnih oziroma produkcijskih stroškov in da postanejo visoko 

konkurenčne organizacije na mednarodnih trgih. Metoda prenove poslovnih procesov 

omogoča radikalno prestrukturiranje poslovnih procesov s poudarkom na njihovem 

oblikovanju oziroma kreiranju od spodaj navzgor. Metoda poudarja celovito osredotočenost 

poslovnih procesov na doseganje zastavljenih poslovnih rezultatov. Termin prenove 

poslovnih procesov je poimenovan tudi kot proces poslovne prenove, preoblikovanje 

poslovanja ali kot upravljanje sprememb poslovnih procesov. V današnjem času se je najbolj 

uveljavil termin management poslovnih procesov (Kovačič et al. 2004, 58–59). 

Smith in Fingar (2003) sta definirala tri sklope managementa poslovnih procesov oziroma tri 

razvojne ravni. Za prvo obdobje je značilno, da so si organizacije prizadevale najti način za 

doseganje večje produktivnosti, v okviru obstoječih proizvodnih procesov. Poslovodstvo je 

bilo odgovorno za koordinacijo in organizacijo proizvodnih procesov. Za drugo obdobje je 

značilen velik napredek informatizacijske tehnologije. V okviru tega napredka so organizacije 

skušale prenoviti njihova poslovanja in posledično dosegati večjo učinkovitost. V tem 

primeru gre predvsem za celovite programske rešitve, kar je pripomoglo k velikim 

spremembam v poslovanju, vendar pa ni prišlo do sprememb pri organiziranosti poslovnih 

procesov. V tretjem obdobju so se organizacije fokusirale na poslovne procese, ki so 

predstavljali temelj nadaljnje prenove in informatizacije poslovanja. Poslovni procesi 

postajajo prilagodljivi s tem, da jih poslovodstvo lahko nadzoruje in jih optimizira. To 

obdobje danes imenujemo management poslovnih procesov. 

2.4.6 Življenjski cikel managementa poslovnih procesov 

Na spreminjanje in prilagajanje poslovnih procesov vplivajo elementi življenjskega cikla 

poslovnih procesov. Vom Brocke in Rosemann (2010, 425) navajata šest poglavitnih faz v 

okviru življenjskega cikla poslovnega procesa, in sicer: načrtovanje, analizo, oblikovanje in 

modeliranje procesov ter uskladitev in vpeljavo. Izvajanje procesov se nadzira s kontrolami in 

meritvami, njihovi rezultati pa se uporabijo za prilagoditve in optimizacijo procesov.  
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Slika 8: Življenjski cikel managementa poslovnih procesov 

Vir: Vom Brocke in Rosemann, 2010, 425. 

Procesi se merijo z namenom ugotavljanja njihoveusklajenosti s strategijo organizacije in če 

dosegajo zastavljene cilje.  

Z namenom pridobitve odgovorov na ta vprašanja se vzpostavi sistem merjenja procesov 

(angl. Process Performance Measurement System). Eden izmed načinov merjenja procesov je 

t. i. BSC (angl. Balanced Scorecard) – sistem uravnoteženih kazalnikov. Zaposlene se 

ocenjuje in posledično nagrajuje na podlagi ključnih kazalnikov poslovanja KPI (angl. Key 

Performance Indicators) v okviru katerega se mora odražati notranja učinkovitost in 

zadovoljstvo kupcev. V kolikor se ugotovi, da poslovni procesi ne dosegajo želene 

učinkovitosti jih je potrebno optimizirati. Osnovo za optimizacijo poslovnih procesov 

predstavljajo KPI, ki jih organizacija zbere v času izvajanja merjenja poslovnih procesov. 

Realno vrednost optimizacije je priporočljivo preveriti tudi z izvajanjem simulacij. Vse 

spremembe je potrebno nato popraviti v poslovnem modelu in implementaciji ter lansirati v 

uporabo novo verzijo procesov. Prav tako pa je potrebno spremljati zadnjo verzijo poslovnih 

procesov in v kolikor se izkaže potreba, se cikel ponovi (Križevnik in Jurič 2009, 2; Janeš 

2014; Janeš 2015). 

Korošec (2006, 29) navaja devet stopenj življenjskega cikla poslovnih procesov, in sicer: 

odkrivanje, definiranje, modeliranje, simuliranje, namestitev, izvajanje, nadzorovanje, 

analiziranje in optimiziranje. Podrobnejša opredelitev posameznih faz življenjskega cikla 

poslovnega procesa je navedena v nadaljevanju: 

- Odkrivanje; življenjski cikel izboljševanja poslovnih procesov je potrebno natančno 

opisati oziroma opredeliti. Podatke pridobimo z zbiranjem dokumentacije, merjenjem in 

opazovanjem. Zabeležiti je potrebno vse opcije izvajanja poslovnih procesov, v kolikor te 

izvaja več zaposlenih, na različnih lokacijah, na različne načine in z različno tehnologijo. 

- Definiranje; zelo natančno je potrebno opredeliti zahteve poslovnega procesa, ki ga 
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želimo modernizirati oziroma preoblikovati. Potrebno je oblikovati skupino, v kateri 

delujejo uporabniki, organizatorji dela in informatiki. Uporabniki zelo podrobno poznajo 

svoje specializirano delo, organizatorji imajo pregled nad prepletanjem dela v oddelku in 

med oddelki, informatike pa je potrebno vključiti že v zgodnjo fazo preoblikovanja 

poslovnih procesov, v kolikor želimo procese avtomatizirati. 

- Modeliranje; z načinom modeliranja pregledno prikažemo poslovne procese z 

obstoječimi aktivnostmi in definiranim načinom izvajanja. Grafičnemu prikazu dodamo 

zaposlene, vhodne in izhodne informacije ter pravila in povezave v okviru aktivnosti 

poslovnih procesov. 

- Simuliranje; na simulacijskem modelu preverjamo posamezne aktivnosti v okviru 

poslovnih procesov. Gre za eksperimentiranje poslovnih procesov z namenom vpeljave 

najbolj optimalne opcije v procesno izvajanje. 

- Izvajanje; pri izvajanju novosti v okviru poslovnih procesov moramo ustrezno pripraviti 

vse zaposlene in prilagoditi delovne pogoje. Ob tem moramo posvetiti pozornost tudi 

vhodnim materialom, tehnologiji, dobaviteljem in drugim. 

- Nadzorovanje; po uvedbi spremenjenih poslovnih procesov moramo te spremljati in 

nadzorovati. V določenih primerih istočasno izvajamo nove in stare oblike poslovnih 

procesov in ob tem evidentiramo odstopanja od simulacij in druge posebnosti, z 

namenom kasnejših izboljšav. 

- Analiziranje; za analiziranje uspešnosti uvedenih sprememb v poslovne procese je 

potrebno predhodno opredeliti merljive kriterije na podlagi katerih ugotavljamo, ali so 

bile uvedene spremembe doprinesle pozitivne učinke ali ne. V fazi analiziranja je podana 

možnost, da se prilagajajo dodatne izboljšave. Za uspešno posodabljanje poslovnih 

procesov je ključnega pomena, da so njihovi neposredni izvajalci vključeni v proces 

posodabljanja s svojimi predlogi in idejami. Na ta način bodo zaposleni spremembe vzeli 

za svoje, kar bo posledično pozitivno vplivalo na vpeljavo in rezultate posodobljenih 

poslovnih procesov. 

- Optimiziranje; na podlagi rezultatov analiz je odvisno, na kakšen način bmo optimizirali 

procese. Optimizacija je stalen proces v času in prostoru, ki se neprestano spreminja in 

kjer se pričakuje neprestano prilagajanje. 

2.5 Pristopi obvladovanja kakovosti 

2.5.1 Management celovite kakovosti - TQM 

Meroslovna funkcija je funkcija upravne in strokovne odgovornosti za opredelitev in izvajanje 

sistema vodenja merjenja (SIST 2005, 31). Definicija presoje pravi, da je presoja 

sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in njihovega 

objektivnega vrednotenja, da bi določili obseg, v katerem so izpolnjeni dogovorjeni kriteriji 

presoje (SIST 2003, 8; Janeš in Faganel 2008). 



 

30 

Management celovite kakovosti (angl. Total Quality Management), je oblika poslovnega 

vodenja, čigar namen je uporabiti zmožnosti in materialne dobrine za doseganje ciljev 

poslovanja na učinkovit način (Potočnik 1996, 20). Paradigma TQM temelji na principih 

celovitega zadovoljstva odjemalcev, vključenosti zaposlenih v organizaciji, nenehnega 

izboljševanja in dolgoročnega partnerstva z dobavitelji (Juran idr. 1999, 146–147). 

Nenehno prizadevanje k spremembam, ki vodijo k večji kakovosti produktov oziroma 

storitev, determiniramo kot celovito ravnanje kakovosti. Odločitev za tak pristop je lahko 

opredeljena kot tektonska sprememba, ki pa po začetku delovanja sistema, gradi na stalnih 

evolucijskih spremembah (Rozman 2000, 131). 

Uveljavljanje temeljnih načel TQM je brezpredmetno, brez fundamentalne spremembe 

razmišljanja poslovodstva, redefiniranja načrtovanja dela, spremembe organiziranosti 

organizacij, izobraževanja zaposlenih na vseh ravneh in celo ponovne redefinicije ciljev 

organizacije (Marolt in Leskovar 1999, 89). TQM je naravnan k opredelitvi in vrednotenju 

uspešnosti in učinkovitosti vseh poslovnih procesov, ki se izvajajo v organizaciji, in sicer od 

procesov v razvoju, nabavi, prodaji, proizvodnji do procesov informatike, računovodstva itd. 

(Marolt in Gomišček 2005, 16). 

TQM lahko razumemo tudi kot eno izmed več dimenzionalnih oblik poslovodstva, ki je 

usmerjeno predvsem h kakovosti kot dejavniku, ki največ doprinese k uspešnosti poslovanja 

organizacij. K uveljavljanju TQM so največ prispevali avtorji Deming, Juran, Crosby, 

Feigenbaum in Ishikawa. Glavna Demingova teza je bila, da z izboljševanjem kakovosti 

povečamo produktivnost in posledično konkurenčnost. Najbolj pozitiven odziv je Deming 

doživel na Japonskem, saj so po njem poimenovali tudi prestižno nagrado (Deming Prize), ki 

jo vsako leto prejme najbolj uspešna organizacija na področju obvladovanja kakovosti na 

Japonskem (Krüger 2001, 146). Juran je zagovarjal oblikovanje sloganov in postavljanje 

časovnih okvirov za doseganje kvalitativnih ciljev. Juranova tipologija pojasnjuje odnose med 

tremi procesi, s katerimi obvladujemo kakovost, in sicer: planiranje kakovosti, kontrole 

kakovosti in izboljšanja kakovosti (Petersen 1999, 468). Feigenbaum je poudarjal, da so za 

kakovost odgovorni vsi zaposleni, od delavca do direktorja. Vsak zaposleni si mora 

prizadevati za izboljšanje kakovosti, saj kakovost ne nastaja le v proizvodnji, temveč tudi pri 

trženju, prodaji, razvoju itd. Le popolna povezava vseh zaposlenih in tehničnih virov vodi k 

želenemu dolgoročnemu dosežku oziroma cilju (Krüger 2001, 151). Bistvo Crosby-jevih idej 

se skriva v izjavi »...kakovost je zastonj. Ni darilo vendar je prostor na razpolago. Tisto kar je 

drago so nekakovostne stvari – vse dejavnosti, ki so posledice tega, da posel ni opravljen 

pravilno že prvič« (Crosby 1990, 1). Ishikava je poudarjal geslo, »naslednji proces je tvoj 

potrošnik«. Vsi oddelki v organizaciji si namreč prizadevajo zadovoljiti tistega končnega 

potrošnika, zato morajo med seboj veliko komunicirati in sodelovati. Vsakdo se mora 

potruditi, da opravi svoje delo brez napak, da bo tudi končni produkt brez napak (Krüger 

2001, 154). 
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Sestavine managementa celovite kakovosti 

Sestavine managementa celovite kakovosti so (Vonderembse in White 1996, 86–94): 

osredotočenost na kupca, vsak zaposleni je odgovoren za kakovost, skupinsko reševanje 

problemov, izobraževanje in urjenje zaposlenih, poslovno vodenje na osnovi dejstev in stalno 

izboljševanje procesov. Vse navedene sestavine vplivajo na vidike poslovanja organizacij, in 

sicer od procesa razvoja produktov pa vse do procesa poprodajnih aktivnosti. V poslovni 

proces managementa celovite kakovosti morajo biti vključeni vsi oddelki organizacije kot tudi 

vsi zaposleni. 

Osredotočenost na kupca 

Razumevanje in izpolnjevanje pričakovanj kupca je poglavitna usmeritev TQM in predstavlja 

dolgoročno sposobnost doseganja rezultatov poslovanja organizacij na konkurenčnem trgu. 

Vsi zaposleni imajo v skladu z načelom TQM svoje kupce. Organizacija ima svoje zunanje 

kupce, katerih želje in potrebe je potrebno zadovoljiti, vendar ima tudi vsak zaposleni oziroma 

vsak oddelek znotraj organizacije svoje kupce. Načelo naslednjega kupca, tako notranjega kot 

zunanjega, izraža pomembnost kakovosti tako posamezne faze izdelka kot tudi končnega 

izdelka. Vrhnji nivo TQM paradigme se izraža v tem, da je načelo naslednjega kupca prevzeto 

s strani vseh zaposlenih v organizaciji. Glede na spreminjajoče se zahteve notranjih in 

zunanjih kupcev je potrebno, da posamezni oddelki zaznavajo te zahteve in pričakovanja in da 

na podlagi teh izboljšujejo in proizvajajo produkte, ki bodo ponovno zadovoljevali zahteve 

kupcev. 

Vsak zaposleni je odgovoren za kakovost 

V preteklosti so imele organizacije posebne oddelke, ki so skrbeli za kakovost produktov in 

storitev, ki jih je organizacija prodajala na trgu. V tem primeru je bila domena in odgovornost 

izključno na strani oddelka za kakovost, kar se je sčasoma izkazalo za negativen dejavnik te 

organiziranosti. Drugi nivo TQM paradigme pravi, da so vsi zaposleni odgovorni za kakovost 

produktov in storitev, ki jih proizvaja organizacija. Ključno je zavedanje prevzemanja te 

odgovornosti, s strani vseh zaposlenih v organizaciji, tako s strani poslovodstva pa vse do 

najnižje ravni. 

Skupinsko reševanje problemov 

Ključno spoznanje tega načela je, da je pri izvajanju poslovnih procesov potrebno reševati vse 

bolj zahtevna in kompleksna vprašanja oziroma probleme. Te težave presegajo sposobnosti 

posameznega zaposlenega v organizaciji. To je razlog, da se ti problemi rešujejo v okviru 

skupine zaposlenih in da se jih obravnava z različnih zornih kotov. 
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Izobraževanje in urjenje zaposlenih 

Glede na okoliščine poslovnega okolja se v današnjem času pričakuje in zahteva neprestano 

izobraževanje in urjenje zaposlenih z namenom zadovoljevanja potreb TQM. Dodatna 

izobraževanja zaposlenih so potrebna predvsem na področjih skupinskega delovanja, 

obvladovanja orodij za kontrolo statističnega procesa in na področju skupinskega reševanja 

problemov. 

Poslovno vodenje na osnovi dejstev 

Temelji TQM paradigme so na podatkih, dejstvih in analizah. Organizacije morajo opredeliti 

dejanske potrebe in pričakovanja. Eno izmed najpomembnejših načel TQM je, da organizacije 

ne smejo ničesar prepuščati naključjem. Rezultate opravljenih analiz organizacije uporabljajo 

za sprejemanje strateških odločitev, za načine in vrste obravnavanja problemov in podobno. 

Na podlagi dejstva, da je ustrezne odločitve možno sprejemati le na podlagi dejstev in 

podatkov, je v organizacijah prišlo do spoznanja, da si le stvari, ki jih je možno meriti, 

zaslužijo pozornost pri obravnavanju problemov. 

Stalno izboljševanje procesa 

Paradigma TQM predpostavlja, da je vsak produkt rezultat določenega procesa. Z namenom 

izboljševanja produkta je potrebno v izboljšati proces načrtovanja in proizvodni proces. 

Produkti predstavljajo rezultate predhodno izvedenih procesov. Zaradi zahtevnejših 

pričakovanj kupcev, je potrebno neprestano posodabljati in izboljševati procese, katerih 

posledica so kvalitetnejši produkti. Procese izboljšujemo s planiranjem izboljšav, 

analiziranjem in razumevanjem stanja, planiranjem in udejanjanjem solucij in analiziranjem 

učinkov. Vse te aktivnosti je potrebno neprestano ponavljati. 

Sistem stalnih izboljšav je opredeljen kot PDCA (angl. Plan – Do – Check – Act Cycle) 

ciklus, ki ga poznamo kot shewhart demingov oziroma Demingov krog in ga je potrebno 

neprestano ponavljati. Omenjen cikel je sestavljen iz: 

- P - planiraj (angl. Plan); analitično in kvantitativno opredelimo ključne pomanjkljivosti 

oziroma težave izvajajočih se poslovnih procesov in definiramo možnosti njihovih 

izboljšav. 

- D – izvedi (angl. Do); izvedemo načrtovane izboljšave in zabeležimo vse izvedene 

spremembe. 

- C – preveri (angl. Check); analiziramo noveliran proces in ugotavljamo, ali so bili 

doseženi zastavljeni cilji. Na podlagi opravljenih analiz potrdimo ali zavržemo uspešnost 

izboljšanih procesov. 

- A – ukrepaj (angl. Act); v kolikor so bili zastavljeni cilji doseženi, zabeležimo vse 

novosti in nadaljujemo z izvajanjem poslovnih procesov. V kolikor pa zastavljeni cilji 
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niso bili doseženi, pa je potrebno definirati vzroke odstopanj in ponoviti cikel. 

Informacijski sistem pomembno vpliva na uspešnost poslovanja organizacije. Ima zelo 

pomembno vlogo pri doseganju kakovosti odločitev, in sicer tako pri vsakodnevnih kot tudi 

pri strateških odločitvah. Sicer pa najpomembnejši kapital vsake organizacije predstavljajo 

njeni zaposleni. 

2.5.2 Standardi kakovosti 

Predhodniki mednarodnih standardov kakovosti so bili standardi panog (letalski, vojaški, 

avtomobilski), ki so izšli med leti 1950 in 1970 in so se uporabljali v okviru posamezne 

panoge (Ho 1999, 201). Organizacije vgradijo oziroma vpeljejo sistem vodenja kakovosti v 

svoje poslovanje z namenom izboljševanja učinkovitosti poslovnih procesov, sistemske 

ureditve poslovanja ter izboljšanja zadovoljstva odjemalcev. ISO (angl. International Standard 

Organizzation) razume organizacijo kot več med seboj povezanih poslovnih procesov, katerih 

rezultati so produkti oziroma storitve, ki jih kupujejo kupci (Dolinšek in Piskar 2006, 50). 

Sama uvedba standardov kakovosti ISO v poslovanje organizacij ne zagotavlja njene 

konkurenčnosti in uspešnosti poslovanja, vendar pa organizaciji omogoča, da opredeli njene 

prednosti in slabosti in da s preventivnimi in korektivnimi ukrepi izboljšuje svoje poslovne 

procese. 

Skupina standardov ISO 9000 

Standardi kakovosti ISO 9000 so osnovni standardi, namenjeni obvladovanju kakovosti. 

Nastali so leta 1987 na podlagi posvetovanj z uporabniki, kar se je odražalo v preprostejši 

uporabi standarda. Sprejetje šestih standardov (pet standardov serije ISO in en terminološki 

slovar ISO 8402), ki jih je izdala mednarodna organizacija za standardizacijo ISO, je 

pomenilo velik napredek pri opredeljevanju kakovosti v organizacijah, saj so dosegli 

poenotenje različnih nacionalnih načinov vodenja in zagotavljanja kakovosti (Strle Viidali 

1998, 28). Z uvedbo standarda ISO 9000 se omogoči oziroma zagotovi stabilna urejenost 

poslovanja organizacije na dolgi rok (Artač, Kočar in Prislan 2000, 8). 

Standardi, ki sestavljajo skupino standardov ISO 9000 so (SIST 2005, ISO:2005, 5):  

- ISO 9000 opredeljuje osnove sistemov kakovosti. 

- ISO 9001 opredeljuje zahteve za sisteme kakovosti, v primerih, ko mora organizacija 

dokazati svojo sposobnost, da dobavlja produkte, ki izpolnjujejo karakteristične zahteve 

kupcev in hkrati zahteve ustrezne regulative. 

- ISO 9004 navaja smernice, ki se nanašajo na uspešnost in učinkovitost sistema kakovosti. 

Namen standarda je izboljšanje delovanja organizacije, povečanje zadovoljstva kupcev in 

ostalih zainteresiranih deležnikov organizacije. 
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- ISO 19011 opredeljuje navodila za presojanje sistemov kakovosti in sistemov ravnanja z 

okoljem. 

Najbolj nazorno opredelitev standardov ISO 9000 je podal Eberhard Mollimmana, ki pravi, da 

ti predstavljajo mednarodni konsenz dobrega poslovanja organizacij, ki zagotavlja, da je 

organizacija vedno sposobna dobaviti proizvode, ki izpolnjujejo zahteve in pričakovanja glede 

kakovosti (Pavlin 1997, 10). 

Izgradnja sistema kakovosti glede na zahteve standarda ISO 9000 v posamezni organizaciji 

poteka v štirih fazah (Artač, Kočar in Prislan 2000, 8), in sicer: 

- Izobraževanje, usposabljanje, analiziranje obstoječega stanja in uvajanje v skupinsko 

delo. 

- Definiranje postopkov in določitev prioritet. 

- Izdelava dokumentov sistema kakovosti in uvajanje postopkov. 

- Opredelitev nabora priložnosti za izboljšanje sistema. 

Standard ISO 9001 

Standard ISO 9001, 205 je izdala mednarodna organizacija za standardizacijo, in sicer 

septembra 2015. To je peta izdaja standarda, ki nadomešča izdajo iz leta 2008 in je v 

sedanjem času v fazi uvajanja v organizacijah, za kar jim je na voljo prehodno obdobje. 

Zaradi omenjenega smo se v magistrski nalogi vsebinsko posvetili predhodni različici 

standarda iz leta 2008. Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih uporabljajo 

uspešne organizacije tako v proizvodnih kot v storitvenih panogah. 

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti in je primeren za katerokoli 

organizacijo iz različnih gospodarskih panog. Standard temelji na osmih načelih vodenja 

kakovosti, ki so bistvena za kvalitetno izvajanje poslovnih procesov. Ta načela so: 

osredotočenost na odjemalca, vodenje, vključevanje ljudi, procesni pristop, sistemski pristop 

k vodenju, nenehno izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev in vzajemno koristni odnosi z 

dobavitelji (Bureau Veritas 2015). 

Standard ISO 9001 vsebuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, v kolikor želijo 

omenjeni standard. Standard notranji in zunanji zagotavlja in sporoča, da organizacija izvaja 

svoje poslovne procese v okviru standardiziranega sistema kakovosti (Dolinšek in Piskar 

2006, 49). Sestavni deli standarda ISO 9001 so: 

- Sistem vodenja kakovosti; organizacija mora opredeliti poslovne procese, ki jih izvaja, 

kako ti medsebojno delujejo in kako jih bo merila in nadgrajevala. 

- Odgovornost vodstva; vodstvo je odgovorno, da opredeli politiko in cilje organizacije. 

Vodstvo je odgovorno tudi, za obveščanje zaposlenih o učinkovitosti sistema kakovosti v 

okviru organizacije. 
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- Vodenje virov; standard poudarja pomen virov, ki jih mora organizacija zagotoviti za 

izvajanje poslovnih procesov, s ciljem, da bo odjemalec lahko dobil, kar je bilo 

dogovorjeno. 

- Realizacija proizvoda; ta del standarda sestavljajo proizvodni procesi, v okviru katerih se 

proizvajajo produkti oziroma storitve. 

- Merjenje, analize in izboljšave; zelo pomemben del standarda za vodenje sistema 

kakovosti. 

Uspešne organizacije so tiste, ki jih »poganja« kakovost, od načina njihovega delovanja, prek 

standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, do produktov, ki jih 

nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje 

usposobljena za osvajanje novih trgov. V kolikor organizacija pridobi certifikat standarda ISO 

9001, je to dokaz predanosti organizacije h kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki ji z 

uvajanjem stalnih izboljšav omogoča dosegati čedalje boljše rezultate poslovanja (ISO 2015). 

Kot je bilo omenjeno zgoraj, je bila septembra 2015 sprejeta novelirana različica standarda 

ISO 9001. Izdaja 2015 omogoča organizacijam, da se lažje prilagajajo spreminjajočim se 

zahtevam sodobnega poslovnega okolja in vse večjim okoljskim in tehnološkim izzivom. 

Sistem poslovanja po ISO 9001 krepi sposobnost organizacij, da zadovoljuje potrebe in 

pričakovanja svojih kupcev. Standard zagotavlja trdne temelje za nenehno rast in uspeh 

organizacij (ISO izdaja 2015). 

ISO 9001:2015 ima pomembne spremembe v primerjavi s predhodno izdajo. Nigel Croft, 

predsednik pododbora ISO, ki je revidiral standard, pravi, da standard ni revolucionarna 

temveč evolucijsko procesna nadgradnja. Omenjena izdaja standarda je manj zavezujoča kot 

predhodna izdaja. Bolj se posveča procesni učinkovitosti in upravljanju procesov kot pa na 

izpolnjevanju in urejenosti dokumentacije. To so dosegli z združitvijo procesnega pristopa, 

tveganega razmišljanja in uvedbo PDCA cikla na vseh ravneh organizacije. 

2.5.3 Model odličnosti EFQM 

Organizacija EFQM (angl. European Foundation for Quality Management) je bila zasnovana 

s pismom o nameri, ki je bilo podpisano 15.09.1988 v Bruslju. Najvišjo prioriteto, med 

strateškimi cilji organizacije je imela vzpostavitev evropske nagrade za kakovost, po vzoru 

ameriške nagrade za kakovost MBNQA (Conti 2007, 113). 

Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga vzpostaviti sistem in z 

merjenjem ugotavljajo kako daleč so prišle na poti k odličnosti. Organizacijam pomaga 

razumeti kje so vrzeli v njihovem poslovanju in jim nakaže mogoče rešitve. EFQM svoj 

model neprestano preverja in ga posodablja z zgledovanjem po dobri praksi tisočerih 

organizacij v Evropi in zunaj nje. Na ta način se zagotavlja dinamičnost in skladnost s 
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sodobnimi pogledi na poslovodenje (Kvas 2006, 3). 

Model odličnosti EFQM predstavlja poenoten vsebinski okvir. Služi kot osnova za doseganje 

poslovne odličnosti, v kateri so navedena področja oziroma vidiki poslovanja, ki jih je 

smiselno, na primeren način upoštevati, pri iskanju organizaciji lastne poti v odličnost 

poslovanja. Organizacije vzpodbujajo, da te vidike prilagodijo svojemu načinu delovanja. 

Ravno zaradi omenjenega je model zelo uspešen pri implementaciji v posamezno 

organizacijo. Vsak posameznik model prilagodi sebi, situaciji ter načrtom. Je splošen in 

neobvezujoč okvir (Janjetovič 2009). 

Evropski model odličnosti EFQM omogoča organizacijam vzpostavitev celovitega sistema 

merjenja in stalnega izboljševanja vseh ključnih področij in segmentov delovanja organizacij. 

Organizacijam omogoča vzpostavitev celovitega sistema merjenja napredka v delovanju 

preko metodologije RADAR matrike. V okviru modela poslovne odličnosti omogoča 

organizacijam primerjavo z najboljšimi organizacijami, med organizacijsko učenje ter prenos 

dobrih praks, tako v zasebnem kot javnem sektorju (MIRS 2004, 4; Kovač in Kern Pipan 

2005, 3). 

Model odličnosti EFQM omogoča zaposlenim razumeti vzorčno – posledične povezave, med 

delovanjem njihove organizacije in rezultati, ki jih dosega. Za doseganje trajnega uspeha 

poslovanja organizacija potrebuje močno vodstvo in jasne strateške usmeritve. Za 

zagotavljanje dodane vrednosti produktom in storitvam za odjemalce je potrebno razviti in 

izboljšati partnerstva in poslovne procese. V kolikor so v organizaciji učinkovito izvedeni 

pravi pristopi, bodo doseženi takšni rezultati, ki jih zainteresirani deležniki organizacije 

pričakujejo. 

Model EFQM je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz meril dejavnikov, ki predstavljajo vzroke 

in meril rezultatov, ki so posledice izvajanja dejavnikov. Merila dejavnikov so: vodstvo, 

strategija, zaposleni, partnerstva in viri, ter procesi, produkti in storitve. Merila rezultatov pa 

so: rezultati povezani z odjemalci, rezultati povezani z zaposlenimi, rezultati povezani z 

družbo in rezultati poslovanja. 

Na spodnji sliki je preko puščic nakazana dinamika narave modela in inovativnosti ter učenja, 

ki podpira izboljšave dejavnikov, ki posledično vplivajo na boljše dosežene rezultate 

organizacije. 
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Slika 9: Model EFQM 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2016. 

Pomemben del modela EFQM je logika RADAR, s katero se organizacije (samo) ocenjuje 

skladno z merili modela. Kratica RADAR je okrajšava za štiri elemente ocenjevanja, in sicer: 

Results – rezultati, Approach – pristop, Deployment – razširjenost pristopa, Assesment – 

ocenjevanja in Review – pregled. Pri tem je potrebno opozoriti na prekrivanja koncepta 

RADAR z Demingovim krogom. Znameniti Demingov krog, ki ga imenujemo tudi PDCA 

cikel, najdemo v večini orodij za management sistemov kakovosti, saj so vsa namenjena 

izboljševanju poslovanja na strukturiran način. Orodja, ki jih lahko označimo za managerska, 

pa pomenijo strateški pristop k organizaciji in so praktično holistična, saj obsegajo vsa 

ključna področja delovanja (Kovač in Kern Pipan 2005, 2, 5–6; Janeš in Faganel 2008, 12; 

Janeš 2008). 

 

Slika 10: Logika RADAR 

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje 2011, 9. 

Logika RADAR določa (slika spodaj), da mora vodstvo organizacije (Ministrstvo za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo 2011, 22–23): 

- V svoji strategiji opredeliti, katere rezultate želi doseči. Opredeljeni rezultati morajo biti 

celoviti ter ustrezno razčlenjeni, da bodo imeli uporabno vrednost. Prikazati morajo 

gibanje, primerjavo s opredeljenimi cilji, konkurenco, panogo, z namenom, da bi lahko 

ugotovili resnično stanje v organizaciji. 
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- Načrtovati in razvijati povezano množico celovitih pristopov, da bi dosegla želene 

rezultate v sedanjosti in prihodnosti. 

- Sistematično udejanjati in razširjati pristope, da bi zagotovili izvedbo. 

- Ocenjevati in izboljšati pristope na podlagi spremljanja in analiziranja doseženih 

rezultatov in na podlagi učenja, ustvarjalnosti in inoviranja. 

2.6 Uspešnost poslovanja organizacije 

Pojem uspešnosti je v tesni povezavi s pojmom učinkovitosti poslovanja organizacij in se 

velikokrat celo zamenjujeta med seboj. Učinkovitost poslovanja Turk (2000, 761–762) se 

opredeljuje kot lastnost poslovanja, da se cilji uresničujejo hitro in z utemeljenimi stroški. 

Pojem je podobno opredeljen v anglo saksonskih virih in praktično vse definicije navajajo 

racionalno poslovanje organizacij. 

Turk (2000, 791) opredeljuje uspešnost poslovanja organizacij kot »...lastnost, značilnost, 

izvirajoča iz izložkov iz poslovanja, razmerje med doseženimi cilji, izraženimi iz izložkov 

poslovanja in postavljenimi cilji. Rejčeva (2002) navaja, da je uspešnost poslovanja 

organizacije z določenim merilom izmerjeni poslovni uspeh organizacije, ter da se sodobno 

razumevanje uspešnosti poslovanja organizacije vsebinsko navezuje tako na namen kot na 

cilje (prav tam 66). V anglo saksonski literaturi s področja sodobnega spremljanja uspešnosti 

poslovanja organizacij se vse bolj pogosto uporablja izraz »performance« in z njim povezani 

pojmi, kot so, »performance measurement« in drugi. V slovenskem jeziku se »performance« 

najpogosteje prevaja kot uspešnost. 

Poglavitni cilj vsake organizacije je ustvarjanje poslovnega uspeha, vendar se pojavi težava 

pri opredeljevanju navedenega termina. Obstaja razlika med ekonomskim uspehom 

poslovanja in tistim, ki ga tradicionalno ugotavlja računovodstvo organizacij (Pučko 2001, 

146). Računovodsko izkazan poslovni uspeh, ki se praviloma nanaša na krajše časovno 

obdobje, je le del slike o dosežkih organizacije in sam ne pove vsega o stvarnem ekonomskem 

uspehu poslovanja organizacije. Ekonomski uspeh poslovanja organizacije je razlika med 

končno vrednostjo lastniškega kapitala ter začetno vloženo vrednostjo tega kapitala in ga je 

načeloma mogoče popolnoma pravilno ugotoviti le v obdobju, ki se ujema s celotno 

življenjsko dobo organizacije. V krajših časovnih obdobjih, bi bilo mogoče ekonomski uspeh 

ugotavljati le v organizacijah, ki kotirajo na borzi, saj razlika med tržno vrednostjo lastniškega 

kapitala na koncu in začetku poslovnega obdobja ponazarja dosežen ekonomski uspeh 

poslovanja (Pučko 1995, 64). 

2.6.1 Razvojne značilnosti merjenja uspešnosti poslovanja 

Začetki izgradnje meril uspešnosti poslovanja organizacij segajo v leto 1925, v obliki takratne 

računovodske prakse. Poslovodstvo organizacij se je v tem obdobju posvečalo kratkoročnemu 
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vidiku poslovanja in upoštevanju podatkov iz preteklosti (Bititci 1994). 

V prvi polovici 20. stoletja so poslovodstva organizacij posvečala pozornost le finančnim 

vidikom, v obliki nadzora prihodkov in odhodkov. Ti finančni kazalniki so poslovodstvu 

prikazovali ekonomske posledice aktivnosti, vendar v času, ko so bile te že izvedene. V tem 

obdobju se poslovodstvo ni posvečalo merilom, kot so razvoj kompetenc zaposlenih, 

inoviranju, managementu notranjih poslovnih procesov v obliki nadzora ključnih procesov 

itd. (Bose in Thomas 2007). 

Kot pionirski model sistemov uravnoteženih meril je t.i. nadzorna plošča (fran. Tableau de 

bord) (Peset 2009). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je upoštevanje različnih vidikov 

poslovanja s pripadajočimi finančnimi in nefinančnimi kazalniki postala pomembna tema 

uporabnikov, strokovnjakov in raziskovalcev, na področju sistemov merjenja uspešnosti 

poslovanja organizacij. 

Kaplan in Norton (1992) sta ugotavljala, da je spremljanje poslovanja v okviru računovodskih 

meril pomanjkljivo in sta razvila sistem uravnoteženih meril z angleškim izrazom Balanced 

Scorecard. V sistem uravnoteženih meril sta uvrstila štiri vidike poslovanja, in sicer: finančni 

vidik, vidik kupcev, vidik notranjih procesov in vidik učenja in rasti. Na osnovni vzorčno 

posledičnih povezav med naštetimi vidiki pa se izvede aktivnosti za izpopolnitev dolgoročnih 

strateških ciljev organizacije (Janeš in Faganel 2008). To je lahko dosegljivo z nadgradnjo 

vizije in strateških ciljev organizacije na posamična vzorčno povezana merila in pripadajoče 

kazalnike poslovanja. Tako postavljeni kazalniki poslovanja podpirajo razumevanje in 

izpolnjevanje ciljev organizacije z vidika poslovodstva in vseh zaposlenih (Agostino in 

Arnafoldi 2011; Duta in Reichlestein 2003). 

Uspešnost organizacije je pokazatelj, ki meri, kako organizacija dosega svoje zastavljene cilje 

(Schein 2010; Robbins in Coulter 2010). Z namenom celovitega ovrednotenja uspešnosti 

organizacije moramo poleg finančne uspešnosti upoštevati pokazatelje nefinančne uspešnosti 

(Škerlevaj in Dimovski 2007).  

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo v ZDA do političnih pobud, za nastanek 

modela poslovne odličnosti. Analitiki so ocenjevali, da so nekateri dejavniki, ki vplivajo na 

produktivnost, obvladljivi, drugi pa ne. Iskali so dejavnike, s pomočjo katerih bi lahko 

pospešili nadaljnjo rast produktivnosti in posledično prišli do večje uspešnosti poslovanja 

organizacij. Prišli so do ugotovitev, da so rezerve skrite v organiziranosti organizacij (Kozina 

1998). 

Uspešnost izbrane organizacije bomo analizirali z merili MBNQA (angl. Malcom baldrige 

National Quality Avard), ki obsegajo merila izidov produktov in storitev, odjemalcev, 

zaposlenih, managementa in finančnih izidov. 
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V leto 1990 segajo začetki BSC (angl. Balanced Scorecard) – sistem uravnoteženih 

kazalnikov (v nadaljevanju SUK), ki sta jih zasnovala Kaplan in Norton. SUK v osnovi 

pomeni nadgradnjo t. i. vodenja s pomočjo ciljev (angl. Management by objectives MBO), ki 

jih je v začetni fazi odkril že Drucker (Biloslavo 2006, 176). Menila sta, da tradicionalni 

finančno računovodski model, ki temelji na merjenju preteklih dogodkov, ni več primeren za 

merjenje uspešnosti organizacij v informacijski dobi. Tradicionalni model ni podal odgovora 

na vprašanje, katere aktivnosti morajo izvesti organizacije, da bodo dolgoročno uspešne. 

Računovodskim in finančnim merilom sta dodala nefinančna merila in jih integrirala v 

področja, ki so bistvena za uspešnost organizacij in jih med seboj uravnotežila v celovit, 

zaokrožen sistem (Janeš 2008). 

2.6.2 Merjenje uspešnosti organizacij po sistemu uravnoteženih kazalnikov 

Začetki postavljanja sistema meril in kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti poslovanja segajo 

v obdobje od leta 1903 do leta 1925, s takratnim finančnim spremljanjem poslovanja in 

računovodsko prakso. Primer razvoja finančnih kazalnikov v prvih desetletjih dvajsetega 

stoletja sta kazalnik donosnosti investicij, ki sta ga razvili družbi DuPont in General Motors 

(Bititci 1994, 16–17; Kaplan in Norton 2001, 37–39; Janeš 2015). V tem obdobju je 

poslovodstvo organizacij posvečalo pozornost kratkoročnim vidikom poslovanja in 

upoštevanju podatkov iz preteklega poslovanja. V prvi polovici dvajsetega stoletja je bila 

pozornost poslovodstva usmerjena predvsem/samo v finančni vidik, ki so ga merili za nadzor 

prihodkov in odhodkov. Pri tem so spremljali kazalnike poslovanja, kot so dobičkonosnost 

naložb, prihodki od prodaje, spreminjanje cen, prodaja na zaposlenega, produktivnost in 

dobičkonosnost na proizvedeno enoto ter skupni stroški. Ob tem so bili zapostavljeni ostali 

vidiki poslovanja, na primer vidik učenja (inoviranja) in rasti za nadzor kompetenc ter vidik 

notranjih poslovnih procesov za nadzor ključnih poslovnih procesov (Janeš 2015). 

Eden prvih sistemov uravnoteženih kazalnikov je bila, v petdesetih letih dvajsetega stoletja, v 

Franciji vzpostavljena t.i. nadzorna plošča (fran. tableau de bord). Nadzorna plošča je sistem 

kazalnikov, katerih namen je spremljanje in vodenje ekonomskih dejavnosti in vedenja 

posameznikov na način, ki je skladen s poslovno strategijo (Kaplan in Norton 2000, 41; Pezet 

2009; Janeš 2015). Nadzorna plošča je omogočala povezovanje vizije, poslanstva in strategije, 

zajemala dolgoročne in kratkoročne cilje ter vzorčne povezave med kazalniki.  

V osemdesetih letih dvajsetega stoletja sta tudi Kaplan in Norton (1992) ugotovila, da je 

spremljanje poslovanja v računovodstvu pomanjkljivo, saj je vrednotenje podjetij na podlagi 

opredmetenih sredstev popolnoma spregledalo vrednost, ki jo je dodajalo poslovodstvo 

organizacije kot celoto. Razvila sta sistem uravnoteženih kazalnikov (v nadaljevanju SUK) in 

ga poimenovala z angleškim izrazom »balanced scorecard«, pod katerim ga poznamo tudi 

danes. Prvotni SUK je bil osnovan na sistemu strategije, ki poganja dodano vrednost v 

organizacijah. Dixon, Nanni in Vollmann (1990) so razvili integrirani sistem merjenja 
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poslovanja, ki je s pomočjo vprašalnika omogočal poslovodstvu organizacij identificirati 

priložnosti za izboljšave, določiti obseg uporabnosti obstoječih kazalnikov in osnovati 

program izboljšav za kazalnike poslovanja (Dixon, Nani in Vollmann 1990; Janeš 2015). 

SUK je managersko orodje poslovodstva organizacij, ki se osredotoča na tiste vidike 

poslovanja, ki organizaciji pomagajo doseči nadpovprečne rezultate. Organizacijam omogoča, 

da se hitro in uspešno odzovejo na spreminjajoče se okoliščine v okviru poslovnega okolja. 

SUK lahko opredelimo tudi kot merilni inštrument, ki v vsakem trenutku natančno definira 

položaj organizacije glede na končni cilj, z zagotavljanjem kvalitativnih povratnih informacij 

pa omogoča tudi pridobivanje novih znanj in spoznanj, ki so izhodišče za korekcije končnega 

cilja in strategije, ki vodi do tega cilja (Kaplan in Norton 2000, 4). SUK zagotavlja celovit 

okvir, ki prevaja strateške cilje organizacije v skladen sistem meril delovanja (Tavčar 2002). 

Največja prednost SUK, v primerjavi z drugimi pristopi, je v njegovi sposobnosti povezati 

zmogljivosti med različnimi vidiki poslovanja organizacij – finančnimi in nefinančnimi ter 

notranjimi in zunanjimi vidiki. 

Sistem uravnoteženih kazalnikov finančne kazalnike pretekle uspešnosti dopolnjuje s 

kazalniki vzvodov prihodnje uspešnosti. Finančni kazalniki determinirajo dosežke preteklih 

poslovnih odločitev, vendar pa ne ponujajo ustreznih usmeritev, ki jih je potrebno izvesti v 

sedanjem času, za ustvarjanje prihodnje finančne vrednosti. SUK ohranja finančne kazalnike, 

kot osnovno merilo managerske in poslovne uspešnosti, vendar poudarja bolj splošen in 

celovit skupek kazalnikov, ki trenutno uspešnost poslovanja s strankami, področje notranjih 

procesov in področje zaposlenih povezujejo z dolgoročnim finančnim uspehom (Kaplan in 

Norton 2000, 33–36). 

SUK izhaja iz strategije organizacije na način, da se preoblikuje strateški poslovni načrt 

organizacije iz pasivnega dokumenta v sistem dnevnih nalog. Določa okvir, ki ne zagotavlja 

le meritev, temveč omogoči poslovodstvu opredeliti, kaj je treba narediti in kaj meriti. Sistem 

zagotavlja povratne informacije o notranjih poslovnih procesih in zunanjih rezultatih, da bi na 

ta način lahko stalno izboljševali uspešnost poslovanja in strateške izide organizacije. 

Teoretični koncept SUK, kot izhodišče sistema postavlja temeljne podmene organizacij, ki se 

odražajo v poslanstvu, viziji, strateških ciljih in strategiji organizacij. Iz svojega jedra pa se 

sistem širi na štiri področja, ki so poglavitnega pomena za doseganje uspešnosti poslovanja 

organizacij, in sicer: vidik učenja in rasti, vidik poslovnih procesov, vidik odjemalcev in 

finančni vidik. V ta štiri področja, pa so umeščeni vzročno – posledično povezani kazalniki 

oziroma vzvodi uspešnosti. Vsak od štirih vidikov SUK zajema od štiri do sedem kazalnikov, 

kar pomenijo, da je v organizaciji sistem z do 25 kazalniki. 
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Slika 11: Sistem uravnoteženih kazalnikov 

Vir: Kaplan in Norton 2000, 21. 

V nadaljevanju se opredeljeni posamezni vidiki SUK (Kaplan in Norton 2000): 

- Vidik učenja in rasti; vidik vključuje navade organizacij pri usposabljanju zaposlenih in 

pri samo-izboljšavah. Zaposlenci so poglavitni vir znanja organizacije. V času hitrih 

tehnoloških sprememb in napredka je nujno, da se zaposleni neprestano izobražujejo. 

Meritve lahko osredotočijo aktivnosti poslovodstva tja, kjer je pomoč pri izobraževanju 

najbolj potrebna. Učenje in rast predstavljata temelj, za uspeh vsake na znanju temelječe 

organizacije. Kaplan in Norton poudarjata, da je učenje več kot usposabljanje, saj 

vključuje tudi mentorje znotraj organizacij, kot tudi komunikacije med zaposlenimi, ki 

jim omogoča, da zaposleni hitro dobijo pomoč pri eventualnih težavah. Vidik učenja in 

rasti vključuje tudi uporabo tehnoloških orodij. 

- Vidik poslovnih procesov; ta vidik se nanaša na managiranje notranjih procesov. Meritve 

potekajo z namenom ugotavljanja kakovosti izvajanja poslovnih procesov in ali njihove 

produkte in storitve proizvajajo v skladu s tehničnimi karakteristikami in zahtevami 

kupcev. Te meritve morajo biti skrbno načrtovane, in sicer v sodelovanju s tistimi 

zaposlenimi, ki natančno poznajo izvajanje delovnih procesov. 

- Vidik odjemalcev; zadovoljstvo odjemalcev s produkti oziroma storitvami organizacije je 

ključnega pomena. V kolikor odjemalci niso zadovoljni s produkti oziroma proizvodi 

organizacije, si bodo sčasoma poiskali druge dobavitelje. Slaba učinkovitost na tem 

področju nakazuje, da se bodo razmere v prihodnje poslabšale, čeprav finančni kazalniki 
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trenutno stanje prikazujejo drugače. Pri razvoju meritev za oceno zadovoljstva 

odjemalcev moramo odjemalce razvrščati po poslovnih učinkih, ki jim jih nudimo. 

- Finančni vidik; Kaplan in Norton ne zanikate tradicionalne potrebe po prikazu finančnih 

podatkov. V organizacijah, je običajno več kot dovolj dobrih in obdelanih finančnih 

podatkov. Težava je v tem, da prevelik poudarek finančnim kazalnikom vodi do 

neuravnoteženega položaja drugih vidikov. Pogosto se izpostavi potreba po vključitvi 

dodatnih finančnih podatkov, kot so, na primer, ocena tveganja in razmerje med stroški in 

koristi. 

2.6.3 Merjenje uspešnosti organizacij po modelu MBNQA 

MBNQA se priznava veliko pomembnosti pri prispevku k izboljšanju uspešnosti poslovanja 

organizacij. To prestižno nagrado so ustanovili leta 1987 in predstavlja nacionalno ameriško 

nagrado za kakovost. V skladu s svojimi kategorijami MBNQA nagrada promovira zavedanje, 

da kakovost pomembno vpliva na konkurenčnost in produktivnost, razumevanje zahtev za 

odličnost in kakovost ter razširjanje informacij o uspešnih strategijah kakovosti in koristi 

izvajanja teh strategij (Loomba in Johannessen 1997, 61–63). Organizacije, ki so prejele 

MBNQA nagrado, so bile dolžne deliti in posredovati svoje znanje, kot primer dobre prakse, 

ki jih je pripeljala do odličnosti. Mnoge organizacije uporabljajo model MBNQA kot orodje 

za izboljšanje svoje splošne učinkovitosti, ko skušajo doseči poslovno odličnost (Bemowski 

in Stratton 1995) in ko želijo biti bolj konkurenčni na trgu (Knotts, Parrish in Evans 1993). 

Temeljna strategija nagrade, je bila ustvariti nacionalne prvake, stimulirati tekmovalni duh in 

širiti kulturo poslovne odličnosti. Obstajajo tri kategorije nagrade, in sicer: za proizvodne, 

storitvene in neprofitne organizacije.  

Nagrada vsebuje osnovne vrednote in koncepte, ki so integrirani v kategorijah modela 

MBNQA: (1) kakovost določajo odjemalci, (2) vodstvo, (3) nenehne izboljšave in učenje, (4) 

zaposleni so premoženje, (5) odzivnost, (6) načrtovanje kakovosti in preventiva, (7) 

dolgoročna usmerjenost, (8) management na podlagi dejstev, (9) razvoj partnerstev, (10) 

družbena odgovornost in (11) usmerjenost na rezultate (Juran idr. 1999, 14–19, 21). 

V nadaljevanju so vsebinsko opredeljene vrednote, ki so implementirane v MBNQA model 

(Porter in Tanner 1996, 58–61): 

- Kakovost določajo odjemalci; za organizacije je ključnega pomena, da poznajo 

zakonitosti trga, na katerem delujejo in hkrati zakonitosti na potencialnih novih trgih. V 

konkurenčnem boju na trgu si organizacije prizadevajo, da bi s svojimi produkti v 

največji možni meri zadovoljile želje, potrebe in pričakovanja kupcev. 

- Voditeljstvo; management organizacije, mora opredeliti jasne smernice, ki so usmerjene 

h kupcu. Razviti mora moralno etične norme in visoka pričakovanja. Management mora 

biti s svojim delovanjem in ravnanjem zgled vsem zaposlencem v organizaciji. 

Management mora skrbeti za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih ter jih motivirati z 
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obliko osebne integriranosti v okviru poslovnih procesov. 

- Nenehne izboljšave in učenje; s ciljem konkurenčnosti na trgu, na dolgi rok mora 

organizacija neprestano stremeti k napredku, in sicer ne le v okviru njenih produktov in 

storitev, temveč tudi na področju odzivnosti in učinkovitosti. Leta 1995 je bila ta 

kategorija prvič vključena v okvir meril, ki jih morajo organizacije, ki kandidirajo za 

nagrado zadostiti. 

- Zaposleni so premoženje; uspešnost poslovanja organizacije je v največji meri odvisna od 

znanja in motiviranosti zaposlenih. Potrebna so vlaganja v zaposlene, izobraževanje in 

njihov razvoj. Zaposleni predstavljajo premoženje oziroma bogastvo organizacije, zato je 

pomembno, da ugotavljajo zadovoljstvo, znanje motivacijo in varnost zaposlenih. 

- Odzivnost; napredek pri odzivnosti organizacije, ki ga zahteva konkurenčna dimenzija 

trga in odjemalcev, se pogosto izraža v poenostavljenih poslovnih procesih. 

- Načrtovanje kakovosti in preventiva; strošek eliminiranja napak v začetni fazi 

proizvodnje produktov in načrtovanju produktov, je nedvomno pomembno manjši v 

primerjavi z odpravo napak nekvalitetnih produktov, ki ne zadostujejo tehničnim 

karakteristikam in pričakovanjem odjemalcev. 

- Dolgoročna usmerjenost; v kolikor si organizacija zastavi cilj, doseči največji tržni delež, 

mora izpostaviti element dolgoročne usmerjenosti. V okviru dolgoročne strategije, mora 

predvidevati veliko sprememb v okviru odjemalčevih preferenc. 

- Management na podlagi dejstev; managiranje organizacij mora temeljiti na osnovi 

dejstev, informacij, meril in analiz. Podatki oziroma dejstva lahko vsebujejo različna 

merila, kot so: zadovoljstvo odjemalcev, podatki analiz prodajnih aktivnosti, 

konkurenčne primerjave na trgu ipd. 

- Razvoj partnerstev; organizacije z namenom doseganja zahtevanih ciljev poslovanja 

sklepajo poslovna partnerstva, na primer z dobavitelji, odjemalci, organizatorji 

izobraževanj itd. 

- Družbena odgovornost; območje družbene odgovornosti je zelo široko in se razprostira 

od organizacijske etike pa vse do zaščite in ohranjanja okolja. Managiranje organizacij v 

okviru meril družbene odgovornosti prav tako vpliva na konkurenčni položaj, predvsem z 

vidika percepcije oziroma zaznavanja organizacij s strani odjemalcev. 

Usmerjenost na rezultate; sistem merjenja uspešnosti organizacij se mora nanašati na 

dosežene rezultate. Rezultati naj bi bili uravnoteženi glede na deležnike organizacij: 

odjemalce, zaposlence, lastnike, partnerje in okolico.  

V spodnji preglednici je navedena porazdelitev točk in deležev glede na posamezno 

kategorijo. 
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Preglednica 1: Točke in deleži vrednot modela MBNQA 

Kategorija Točke Delež v % 

1. Vodenje 120 12,0 

2. Strateško načrtovanje 85 8,5 

3. Usmerjenost na odjemalce 85 8,5 

4. Merjenje, analiziranja in management znanja 90 9,0 

5. Usmerjenost na zaposlene 85 8,5 

6. Management procesov 85 8,5 

7. Rezultati 450 45,0 

Skupaj 1.000 100 

Vir: Povzeto po Baldrige 2015, 3. 

 

Slika 12: MBNQA sistemski pregled 

Vir: Povzeto po Baldrige 2015, IV. 

Razgibanost modela je prikazana na sliki 12, iz katere je razvidna triada vodenja s 

kategorijami 1. voditeljstvo, 2. strateško načrtovanje in 3. Usmerjenost na odjemalce in trg. 

Poleg navedene, pa vsebuje model še triado rezultatov: 5. usmerjenost na zaposlene, 6. 

management procesov in 7. rezultate. Vse dejavnosti organizacije, opredeljene kot splet 

rezultatov v zvezi z odjemalci, finančnih in nefinančnih rezultatov, z rezultati v zvezi z 

zaposlenimi in družbeno odgovornostjo so usmerjene v rezultate dejavnosti (Juran idr. 1999, 

14, 21). 

Organizacije merijo svojo uspešnost poslovanja. Merjenje omogoča pridobivanje povratnih 

informacij in posledično vpliva na odločanje, delovanje in obnašanje zaposlenih. Merjenje 

omogoča primerjavo uspešnosti poslovanja glede na konkurente na trgu, nakazuje področja 
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možnega izboljšanja poslovanja in opredeljuje potencialna razvojna področja poslovanja 

(Janeš 2015). 

2.7 Opis organizacije Hoteli Bernardin, d. d. 

Organizacija Hoteli Bernardin d.d. (v nadaljevanju HB, d. d.) je organizirana kot delniška 

družba, ki je bila ustanovljena 09.02.1990. Organizacija glede na standardno klasifikacijo 

dejavnosti izvaja dejavnost 55.100 – dejavnost hotelov z restavracijo. Osnovna dejavnost so 

hotelske, gostinske in druge dejavnosti, povezane z vsemi temi. Organizacija ima dvotirni 

sistem upravljanja. V spodnji preglednici je predstavljena lastniška struktura organizacije na 

dan 31.12.2014. 

Preglednica 2: Lastniška struktura opazovane organizacije na dan 31.12.2014 

Družba Delež delnic 

Nfd Holding d. d. 66,2% 

Zvon Ena Holding d. d. v stečaju 9,4% 

Sava d. d. 

Nfd 1 d. d. 

9,1% 

5,9% 

Triglav Naložbe d. d. 3,4% 

Semita d.o.o. 

Nlb d.d. 

Banka Koper d. d. 

Nova Kbm d. d. 

Dzs d. d. 

Ostali Delničarji 

Skupaj 

1,5% 

0,9% 

0,8% 

0,5% 

0,3% 

1,9% 

100% 

Vir: AJPES 2015. 

Organizacijo HB d.d. so v letu 2014 sestavljali štirje hotelski resorti, in sicer: resort 

Bernardin, Metropol, Salinera in resot San Simon. Organizacija, glede na raznovrstno 

ponudbo, zajema širok nabor dejavnosti – hotelsko, kongresno in gostinsko. 

Poslanstvo organizacije je izraženo v ustvarjanju kakovostnih storitev ter nudenju možnosti 

preživljanja počitnic na več različnih načinov. Tradicija, znanje in prepoznavnost na trgu ji 

omogočajo, da tudi v kriznih razmerah uvaja nove turistične produkte za kakovostno 

preživljanje prostega časa. 

V okviru vizije si organizacija prizadeva razviti unikatne in kakovostne hotelske komplekse, 

na najatraktivnejšem delu slovenskega primorja (AJPES 2015). 

Ključni prodajni segmenti organizacije so: segment agencijskih gostov, gostje organiziranih 
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skupin, individualni gostje, kongresni gostje MICE (angl. Meetings, Incentives, Conventions 

and Exhibitions) in segment »on – line« gostov. Največji delež nočitev v letu 2014 je 

ustvarjen v segmentu agencijskih gostov, in sicer približno 30 odstotkov, sledijo gostje skupin 

in individualni gostje s 24 odstotki, gostje »on – line« segmenta predstavljajo 9 odstotkov in 

gostje segmenta MICE 6 odstotkov vseh nočitev. 

Na kadrovskem področju oz. ravnanju z zaposlenimi, organizacija za svoje zaposlene izvaja 

in organizira različne vrste izobraževanj na temo vodenja, operativne odličnosti in prodaje ter 

druge oblike strokovnih izobraževanj, kot tudi izobraževanja zakonsko obvezne tematike. V 

spodnji preglednici je predstavljena izobrazbena struktura zaposlenih v HB, d. d. na dan 31. 

12. 2014. 

Preglednica 3: Izobrazbena struktura zaposlencev v organizaciji Hoteli Bernardin, d. d. 

Kategorija Stopnja Število zaposlencev 

1. Nedokončana/končana OŠ I in II 76 

2. Pol kvalifikacija/kvalifikacija III in IV 119 

3. Srednja šola V 111 

4. Višja šola VI 4718 

5. Visoka strokovna / univerzitetna VII 747 

6. Magisterij VII 7 

Skupaj 185 378 

Vir: AJPES 2015 

Organizacija Hoteli Bernardin, d. d., je v letu 2014 nadaljevala s pridobivanjem polnega 

certifikata Družini prijazno podjetje. Prav tako so pričeli z izobraževanjem in izvajanjem 

projekta ciljnega vodenja, ki se je v letu 2014 izvajal do nivoja strokovnih kadrov oz. 

operativnih vodij. Osnovni namen uvajanja in izvajanja projekta ciljnega vodenja je, da se 

strateški cilji organizacije iz uprave sistematično prenesejo na nivo srednjega managementa in 

strokovnih vodij. 

2.8 Pregled dosedanjih raziskav na obravnavanem področju v Sloveniji 

O korelaciji med organizacijsko kulturo in uspešnostjo organizacij v Sloveniji smo zasledili 

nekaj raziskav (Škerlevaj idr. 2007; Meško Štok 2008; Kelemina 2009; Prša 2010; Kragelj 

2010; Križmančič 2011; Skinder Savič 2013; Sršen 2014; Gams 2014; Lučić 2014). 

Raziskave, ki bi opredelila in analizirala korelacijo med organizacijsko kulturo, celovitim 

obvladovanjem kakovosti in uspešnostjo poslovanja v izbrani organizaciji v Sloveniji, v 

hotelski dejavnosti pa nismo zasledili. V okviru te ugotovitve je bila zaznana raziskovalna 

vrzel, zato smo bili mnenja, da je smiselno izvesti pričujočo raziskavo. 
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2.9 Sklep iz teoretičnega dela 

Zaposleni so srce organizacije in njeno največje bogastvo. Organizaciji ne zadostujeta 

najmodernejša tehnologija in oprema, v kolikor nima ustrezno usposobljenih, izobraženih in 

motiviranih zaposlenih, ki operirajo s to tehnologijo. Od zaposlenih je odvisno, ali bo 

organizacija poslovala uspešno ali ne. V kolikor organizacija želi biti danes uspešna, mora biti 

drugačna, prepoznavna na trgu in konkurenčna. Drugačnost, s ciljem doseganja odličnosti, pa 

ustvarjajo zaposleni in njihovo poslovodstvo (Jankovič 2012, 73–84). 

Danes je pomembno s produkti ali storitvami na trgu ustvariti konkurenčno prednost. 

Kompetence posamezne organizacije so zelo različne. Prašnikar in Rajkovič (2009) 

povzemata po Grantu, da se kompetence nanašajo na trajnostno uporabo vseh virov, ki se 

širijo čez več funkcij in trgov. Med seboj se kompetence razlikujejo, vendar je glavna 

sestavina zmogljivost, ki je ponovljiv vzorec ukrepov pri uporabi sredstev, proizvodnji in 

ponudbi produktov na trgu. Kodrič, Markič in Verle (2012, 1–12) navajajo, da uspešnost 

organizacije ne določajo le finančni kazalniki, ampak zadovoljstvo zaposlenih, njihovi 

medosebni odnosi in prepoznavanje pomena lastnega dela.  

Pregled znanstvene in strokovne literature nakazuje, da uspešnost oz. kakovost poslovanja 

lahko dosežemo z različnimi metodami oz. pristopi. Najpomembnejši člen v verigi je 

posameznik, ki s svojim pristopom in s svojim znanjem pripomore k boljšemu poslovanju 

celotne organizacije. Poslovodstvo organizacije mora vpeljati inovativne pristope v okviru 

poslovnih procesov ter z osebnim zgledom in medsebojnim sodelovanjem vseh zaposlenih 

dosegati najvišjo kakovost poslovanja. 
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3 RAZISKAVA POVEZANOSTI MED ORGANIZACIJSKO KULTURO, TQM IN 

USPEŠNOSTJO V IZBRANI ORGANIZACIJI 

V empiričnem delu so navedeni: opis vzorca, metode zbiranja podatkov, metode analize 

podatkov, organizacijska kultura, kakovostni profil izbrane organizacije po modelu TQM in 

uspešnost izbrane organizacije. V zaključku poglavja podamo sklep iz empiričnega dela ter 

predloge za izboljšanje. 

3.1 Opis vzorca 

V raziskavo smo vključili vse zaposlene v izbrani organizaciji v hotelski in gostinski 

dejavnosti v Sloveniji, kjer je bilo na dan 31. 12. 2014 487 zaposlenih. Prejeli smo 105 

popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (21,56 % odzivnost).  

Največ anketiranih je ženskega spola (59,0 %). Minimalna starost anketirane osebe je 20 let, 

maksimalna starost je 63 let. Največ anketiranih je zaposlenih v hotelski operativi (58,1 %), 

zaposlenih v podjetju do 5 let (53,2 %), z delovnimi izkušnjami nad 5 do 15 let (38,1 %), s 

končano srednješolsko izobrazbo (38,1 %) – preglednica 4. 

Preglednica 4: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor  f % 

Spol Ženski 62 59,0 

 Moški 43 41,0 

Starost Minimalna starost (v letih) 20  

 Maksimalna starost (v letih) 63  

 Povprečna starost (v letih) 40,2  

Delovno mesto Vodstvo, kadrovski sektor, pravno splošni sektor 10 9,5 

 Hotelska operativa 61 58,1 

 Prodajni in nabavni sektor 18 17,1 

 

Tehnični sektor, finančni sektor in sektor za 

podporo poslovanja 
16 15,2 

Čas zaposlitve  Do 5 let 37 35,2 

 Nad 5 do 15 let 31 29,5 

 Nad 15 do 25 let 18 17,1 

 Nad 25 do 35 let 12 11,4 

 Več kot 35 let 7 6,7 

Delovne izkušnje Do 5 let 6 5,7 

 Nad 5 do 15 let 40 38,1 

 Nad 15 do 25 let 30 28,6 

 Nad 25 do 35 let 23 21,9 

 Nad 35 let 6 5,7 
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Karakteristike Deskriptor  f % 

Izobrazba Osnovnošolska izobrazba 2 1,9 

 Poklicna šola 14 13,3 

 Srednješolska izobrazba 40 38,1 

 Višješolska izobrazba 21 20,0 

 Visokošolska/univerzitetna izobrazba 23 21,9 

 Specialistična/strokovni magisterij 4 3,8 

 Znanstveni magisterij, doktorat 1 1,0 

Skupaj  105 100,0 

3.2 Metoda zbiranja podatkov/anketni vprašalnik  

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, kot ga 

opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in 

informacij smo uporabili vprašalnik, sestavljen iz treh delov:  

- Prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, delovno mesto, 

stopnja pridobljene izobrazbe). 

- Drugi sklop: trditve s področja organizacijske kulture, povzetih po modelu Camerona in 

Quinna (2006). 

- Tretji sklop: trditve s področja izvajanja TQM, povzete po modelu MBNQA (2011-

2012). 

- Četrti sklop: trditve s področja uspešnosti organizacije, povzetih po rezultatih raziskave 

MBNQA (2011-2012). 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Vprašalnik smo predhodno testirali (opravili 

pilotsko raziskavo) s pomočjo šestih naključno izbranih v vzorec vključenih oseb. 

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje preko elektronske pošte (e-vprašalnik). 

Vodjo kadrovske službe v izbrani organizaciji smo seznanili s področjem raziskovanja in 

pojasnili namen raziskave ter prosili, da povezavo do ankete posreduje vsem zaposlenim, ki 

imajo elektronski naslov. Za izvajanje raziskave v izbrani organizaciji smo pridobili soglasje 

predsednika uprave izbrane organizacije. 

Zanesljivost vprašalnika smo testirali s Cronbachovim indeksom-α, ki je znašal 0.966, kar 

potrjuje zelo dobro zanesljivost in razumljivost vprašalnika – preglednica 5. 

Preglednica 5: Statistika zanesljivosti vprašalnika 

Statistika Cronbachovega koeficienta alfa Število enot 

0,966 51 
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3.3 Metode analize podatkov 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 23.0. V 

raziskavi smo opravili naslednje statistične metode: 

- osnovno statistično analizo;  

- metode glavnih komponent (v nadaljevanju PCA analize); 

- regresijsko analizo. 

Z osnovno statistično analizo smo izračunali osnovne značilnosti vzorca, oceno organizacijske 

kulture, kakovostni profil izbrane organizacije po modelu TQM in uspešnosti izbrane 

organizacije. Izračunani parametri so aritmetična sredina, standardni odklon in frekvenčna 

porazdelitev. 

Z metodo glavnih komponent (PCA) smo pojasnili organizacijsko kulturo, kakovostni profil 

izbrane organizacije po modelu TQM in uspešnost izbrane organizacije z manjšim številom 

posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev/glavnih komponent. Te faktorje/glavne 

komponente smo uporabili pri preverjanju zastavljenih hipotez. 

Z regresijsko analizo smo ugotavljali povezanost skupne organizacijske kulture z ravnjo 

izvajanja TQM (Hipoteza 2) in povezanost izvajanja TQM in skupne organizacijske kulture z 

uspešnostjo izbrane organizacije (Hipoteza 3). 

3.4 Organizacijska kultura 

V nadaljevanju prikazujemo rezultate osnovne statistične analize in PCA analizo 

organizacijske kulture. 

3.4.1 Osnovne statistične analize organizacijske kulture 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize posameznih sklopov organizacijske 

kulture (prevladujoče značilnosti delovnega okolja, poslovodstvo organizacije (vodenje in stil 

vodenja zaposlenih), povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji ter strateške usmeritve s 

kriteriji uspešnosti organizacije). 

Pri vsakem vsebinskem sklopu so opisane vse štiri alternative organizacijske kulture, in sicer: 

- A: organizacijska kultura tipa klan 

- B: organizacijska kultura tipa adhokracija 

- C: organizacijska kultura tipa trg 

- D: organizacijska kultura tipa hierarhija. 

Anketirani so na postavljene trditve posameznih elementov organizacijske kulture odgovarjali 

na Likertovi ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (tj. 1 = nikakor se ne strinjam; do 5 = popolnoma 



 

52 

se strinjam). 

Prevladujoče značilnosti delovnega okolja so ocenjene s povprečno oceno 3,40. Anketirani se 

v povprečju najbolj strinjajo, da ima izbrana organizacija zelo jasno strukturo in sistem 

kontrole, kakor tudi, da se morajo zaposleni držati formalnih postopkov in pravil pri 

opravljanju svojega dela (M=3,89; SD=0,78) – preglednica 6. 

Preglednica 6: Prevladujoče značilnosti delovnega okolja 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

D_Naša organizacija ima zelo jasno strukturo in sistem kontrole. 

Zaposleni se moramo držati formalnih postopkov in pravil pri 

opravljanju svojega dela. 

3,89 0,78 

C_V naši organizaciji so pomembni rezultati, ki jih dosežemo skupaj. 

Glavni cilj je dokončati naloge. Zaposleni smo zelo tekmovalni in 

stremimo k dosežkom. 

3,55 0,79 

B_Naša organizacija je zelo dinamična in podjetniško naravnana. 

Zaposleni se radi izkažemo in prevzamemo tveganje. 
3,24 0,93 

A_Naša organizacija je osebju zelo prijazna. Vsi zaposleni smo kot 

ena velika družina. Zaposleni si medsebojno pomagamo in zaupamo. 
2,93 1,00 

Prevladujoče značilnosti delovnega okolja 3,40 0,88 

Opomba: A_organizacijska kultura tipa klan; B_ organizacijska kultura tipa adhokracija; C_ organizacijska 

kultura tipa trg; D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 

Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja zaposlenih) so ocenjene s povprečno oceno 

3,13. Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da je vodstvo pri vodenju v izbrani 

organizaciji izrazito usmerjeno k rezultatom, ki prispevajo k uresničevanju ciljev. Pri vodenju 

prevladuje agresivnost (M=3,41; SD=0,93) – preglednica 7. 

Preglednica 7: Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja zaposlenih) 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

C_Vodstvo je pri vodenju v organizaciji izrazito usmerjeno k 

rezultatom, ki prispevajo k uresničevanju ciljev. Pri vodenju 

prevladuje agresivnost. 

3,41 0,93 

D_Vodstvo organizacije je pri svojem vodenju nagnjeno predvsem h 

koordiniranju, organiziranju in k učinkovitemu tekočemu poteku dela. 
3,30 0,85 

B_Vodstvo v organizaciji ceni podjetniški pristop, inovativnost in 

pripravljenost na tveganje. 
2,98 0,98 

A_Vodstvo organizacije je usmerjeno k dajanju zgleda, mentorskemu 

odnosu, svetovanju zaposlenih pri delu, podpiranju in skrbi za 
2,81 1,04 
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Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

zaposlene. 

Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja zaposlenih) 3,13 0,95 

 

Opomba: A_organizacijska kultura tipa klan; B_ organizacijska kultura tipa adhokracija; C_ organizacijska 

kultura tipa trg; D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 

Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji je ocenjeno s povprečno oceno 3,23. 

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da je zvestoba in medsebojno zaupanje zaposlenih 

tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj - zaposleni so organizaciji zelo predani 

(M=3,38; SD=0,85) – preglednica 8.  

Preglednica 8: Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

A_Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj, je zvestoba in 

medsebojno zaupanje zaposlenih. Zaposleni smo organizaciji zelo 

predani. 

3,38 0,85 

C_Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj, so skupni pretekli 

dosežki in doseženi zastavljeni cilji. Zaposleni skušamo doseči 

rezultate na vsak način in smo agresivni. 

3,30 0,81 

D_Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj, so predvsem 

formalna pravila in usmeritve organizacije. V organizaciji se 

izogibamo nepredvidljivim stvarem. 

3,27 0,79 

B_Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj, je zavezanost k 

napredku, inovacijam in razvoju. Poudarek je biti v samem vrhu. 
2,98 0,92 

Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji 3,23 0,84 

Opomba: A_organizacijska kultura tipa klan; B_ organizacijska kultura tipa adhokracija; C_ organizacijska 

kultura tipa trg; D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 

Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije so ocenjeni s povprečno oceno 3,08. 

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da izbrana organizacija poudarja trajnost in 

stabilnost, svojo uspešnost pa opredeljuje na osnovi učinkovitosti (M=3,32; SD=0,87) – 

preglednica 9. 
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Preglednica 9: Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

D_Organizacija poudarja trajnost in stabilnost, svojo uspešnost pa 

opredeljuje na osnovi učinkovitosti. 
3,32 0,87 

A_Organizacija poudarja razvoj zaposlenih in ocenjuje svojo 

uspešnost na podlagi razvoja zaposlenih in timskega dela. 
3,11 0,92 

C_Organizacija poudarja konkurenčnost in dosežke, svojo uspešnost 

pa opredeljuje na osnovi prehitevanja konkurence. 
3,07 0,84 

B_Organizacija poudarja in podpira tveganje posameznika, 

inovativnost, izvirnost in svobodno razmišljanje, svojo uspešnost 

ocenjuje preko posedovanja najnovejših izdelkov in storitev. 

2,81 0,90 

Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije 3,08 0,88 

Opomba: A_organizacijska kultura tipa klan; B_ organizacijska kultura tipa adhokracija; C_ organizacijska 

kultura tipa trg; D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 

Ob upoštevanju ocen vseh anketiranih po posameznih elementih organizacijske kulture lahko 

izračunamo povprečno (aritmetično sredino) oceno posameznih tipov organizacijske kulture. 

Iz preglednice 10 je razvidno, da v izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura 

hierarhija (M=3,44), za katero je značilno strukturirano in formalizirano delovno okolje, 

pravila so znana vnaprej, učinkoviti vodje so dobri organizatorji in predvsem usklajevalci 

sodelavcev, zaposlenim je pomembno, da imajo varno zaposlitev, vsi se držijo pravil, zato 

takšna organizacija deluje mirno in stabilno ter je osredotočena navznoter. 

Preglednica 10: Tip organizacijske kulture 

Tip organizacijske kulture M 

(srednja 

vrednost) 

D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 3,44 

C_ organizacijska kultura tipa trg 3,33 

A_ organizacijska kultura tipa klan 3,06 

B_ organizacijska kultura tipa adhokracija 3,00 

Opomba: A_organizacijska kultura tipa klan; B_ organizacijska kultura tipa adhokracija; C_ organizacijska 

kultura tipa trg; D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 

V nadaljevanju so anketirani za vse štiri alternative (tipe) organizacijske kulture ocenili (na 

razpolago so imeli 100 točk) kateri tip organizacijske kulture prevladuje v izbrani organizaciji 

– bolj, ko neki tip organizacijske kulture prevladuje, več točk so jim dodelili. Iz preglednice 

11 je razvidno, da so anketirani v povprečju največ točk (33,95/100) namenili organizacijski 

kulturi tip hierarhija. Rezultati potrjujejo enakost ocen po posameznih elementih 

organizacijske kulture (prevladujoče značilnosti delovnega okolja, poslovodstvo organizacije 

(vodenje in stil vodenja zaposlenih) z ocenami prevladujočega tipa organizacijske kulture v 
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izbrani organizaciji. 

Preglednica 11: Ocena prevladujoče alternative organizacijske kulture 

 

M 

(srednja 

vrednost) 

D_Hierarhija  33,95 

C_Trg  29,95 

A_Klan  19,81 

B_Adhokracija  16,10 

Opomba: A_organizacijska kultura tipa klan; B_ organizacijska kultura tipa adhokracija; C_ organizacijska 

kultura tipa trg; D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 

3.4.2 PCA analiza organizacijske kulture 

Z namenom zmanjšanja števila neposredno merljivih spremenljivk smo v nadaljevanju izvedli 

PCA analizo organizacijske kulture, uporabili smo tudi pravokotno rotacijo Varimax. 

Faktorska analiza je pokazala, da so podatki primerni za analizo, in sicer na osnovi 

(preglednica 12): 

- Kaiser-Meyer-Olkinovega (KMO) testa, ki meri homogenost spremenljivk: KMO=0,838, 

ki kaže na primernost podatkov za analizo; 

- Bartlett testa: sig = 0,000, iz katerega je razvidno, da med spremenljivkami obstajajo 

korelacije. 

Preglednica 12: KMO in Bartell test - Organizacijska kultura 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,838 

Bartlett Test Hi-kvadrat 793,537 

df 120 

sig 0,000 

Število glavnih komponent (4) prikazuje grafični prikaz – slika 13. 
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Slika 13: Grafični prikaz »Organizacijska kultura« 

Ker so bile vse komunalitete posameznih spremenljivk višje od 0,400, smo obdržali vse 

spremenljivke – komunalitete posameznih spremenljivk so se gibale od 0,442 do 0,799 

(priloga 2).  

V preglednici 13 so prikazane štiri glavne komponente, ki skupaj pojasnijo 65,07 % celotne 

variance. Prva glavna komponenta vsebuje sedem spremenljivk in pojasni 28,93 % variance. 

Glede na vsebino spremenljivk smo jo poimenovali »Poslovodstvo organizacije, torej vodenje 

in stil vodenja zaposlenih« (krajše ORG_K1). Druga glavna komponenta vsebuje štiri 

spremenljivke, in pojasni 14,59 % variance. Glede na vsebino spremenljivk smo jo 

poimenovali »Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji« (krajše ORG_K2). Tretjo 

glavno komponento smo poimenovali »Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije» 

(krajše ORG_K3), in vsebuje tri spremenljivke ter pojasni 11,98 % variance. Četrta glavna 

komponenta vsebuje dve spremenljivki in smo jo poimenovali »Prevladujoče značilnosti 

delovnega okolja (krajše ORG_K4) in pojasni 9,57 % variance. Uteži posameznih 

spremenljivk so razvidne v prilogi 2.  

Preglednica 13: Celotna pojasnjena varianca “Organizacijska kultura” 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa  

v % 

1 6,202 38,762 38,762 4,629 28,932 28,932 

2 2,079 12,992 51,754 2,334 14,585 43,517 

3 1,131 7,067 58,820 1,917 11,981 55,498 

4 1,000 6,252 65,073 1,532 9,574 65,073 

5 0,871 5,443 70,516    

6 0,745 4,657 75,173    

7 0,716 4,472 79,645    
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Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa  

v % 

8 0,592 3,702 83,348    

9 0,549 3,428 86,776    

10 0,466 2,911 89,687    

11 0,409 2,557 92,244    

12 0,347 2,168 94,412    

13 0,338 2,111 96,523    

14 0,223 1,397 97,920    

15 0,185 1,158 99,077    

16 0,148 0,923 100,000    

Novim spremenljivkam organizacijske kulture smo v nadaljevanju izračunali tudi srednjo 

vrednost ter standardni odklon - preglednica 14. V povprečju so najbolj ocenjene prevladujoče 

značilnosti delovnega okolja (M=3,72), najmanj poslovodstvo organizacije (M=3,03). 

Preglednica 14: Srednja vrednost in standardni odklon novih spremenljivk 

organizacijske kulture 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardn

i odklon) 

ORG_K1: Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja 

zaposlenih) 
3,03 0,75 

ORG_K2: Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji 3,25 0,66 

ORG_K3: Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije 3,25 0,64 

ORG_K4: Prevladujoče značilnosti delovnega okolja 3,72 0,64 

3.5 Kakovostni profil izbrane organizacije po modelu TQM 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize kakovostnega profila izbrane 

organizacije po modelu TQM in PCA analizo kakovostnega profila izbrane organizacije po 

modelu TQM. 

3.5.1 Osnovne statistične analize kakovostnega profila izbrane organizacije po modelu 

TQM 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize kakovostnega profila izbrane 

organizacije po modelu TQM. Anketirani so na postavljene trditve odgovarjali na Likertovi 

ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (tj. 1 = nikakor se ne strinjam; do 5 = popolnoma se strinjam). 
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Anketirani so se v povprečju najbolj strinjali, da v izbrani organizaciji zagotavljajo finančne, 

fizične in tehnološki vire v podporo organizacijskega razvoja (M=4,18), najmanj pa s 

trditvijo, da v skladu s potrebami izboljšanja organizacijske uspešnosti v izbrani organizaciji 

razvijajo delovno silo in vodje z lastnim sistemom učenja in razvoja (M=2,31). Standardni 

odkloni se gibljejo od 0,53 do 1,25. Ostali podatki so razvidni v preglednici 15.  

Preglednica 15: Kakovostni profil izbrane organizacije po modelu TQM 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

Zagotavljamo, da so na voljo finančni, fizični in tehnološki viri v 

podporo organizacijskega razvoja. 
4,18 0,70 

Strateško načrtovanje v organizaciji temelji na podlagi celovite ocene 

organizacije (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti). 
4,12 0,78 

Postavljamo cilje na podlagi primerjav svojega delovanja z drugimi 

organizacijami, na podlagi sedanjih in mogočih organizacijskih 

sposobnosti ter svojih strateških ciljev. 

4,12 0,74 

Ugotavljamo zadovoljstvo naših strank. Resno jemljemo zahteve 

strank in to, da bi njihova pričakovanja presegli v prihodnosti. 
4,12 0,58 

Naš načrt v primeru nesreč ali drugih izrednih razmer vključuje 

preprečevanje, upravljanje, nadaljevanje dejavnosti in okrevanje po 

tem dogodku. 

3,88 0,53 

Upravljamo in izboljšujemo naše delovne sisteme in nadzorujemo 

skupne stroške. 
3,80 0,63 

Naš postopek reševanja pritožb zagotavlja njihovo takojšno in 

učinkovito reševanje. Omogoča nam, da ponovno pridobimo zaupanje 

strank in povečamo njihovo zadovoljstvo. 

3,76 0,77 

Zbiramo potrebe in pričakovanja deležnikov kot vhodne podatke za 

razvoj in pregledovanje svoje strategije in podpornih politik, pri tem pa 

smo pozorni na vsako spremembo. 

3,71 0,91 

Prepoznavamo in uvajamo posamezne inovacije v izdelek in/ali 

storitev, da bi dosegli zahteve ali presegli pričakovanja naših skupin 

kupcem. 

3,60 0,80 

V procese vključujemo novo tehnologijo, produktivnost, nadzor 

stroškov in druge dejavnike učinkovitosti in uspešnosti. 
3,55 0,75 

Omogočamo kupcem, da nam pošiljajo povratne informacije o naših 

izdelkih in/ali storitvah, ter te povratne informacije uporabimo za 

izboljšanje trženja. 

3,50 0,81 

V skladu s strategijo organizacije vodja snuje procese finančnega 

načrtovanja, nadzora, poročanja in pregledovanja zaradi optimalne 

uporabe virov – zagotavlja finančno stabilnost organizacije. 

3,46 0,89 

Zaposleni oblikujemo in inoviramo celoten sistem dela. Ugotavljamo 

zahteve kupcev, dobaviteljev, partnerjev in sodelavcev, te zahteve pa, 
3,45 0,87 
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Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

če je le mogoče, upoštevamo. 

Vodja združuje zaposlene za doseganje poslanstva, vizije, vrednot in 

ciljev organizacije ter daje zgled. 
3,43 0,875 

Ocenjujemo zaposlene in jim pomagamo izboljšati njihovo delovno 

uspešnost in prizadevnost. 
3,32 1,09 

Vodja prepozna potrebe znanja in kompetenc sodelavcev glede na 

obstoječe in predvidene potrebe procesov, v katere so vključeni ter jim 

omogoča, da jih ohranijo, izboljšujejo in se drug od drugega učijo. 

3,24 0,88 

Izbiramo dobavitelje, ki lahko izboljšajo našo uspešnost in 

zadovoljstvo naših kupcev. 
3,14 1,04 

Vodja spodbuja odkrito dvosmerno komunikacijo z vsemi zaposlenimi. 3,07 0,96 

Ustrezno izbiramo, zaposlujemo, razporejamo in obdržimo zaposlene. 3,06 1,05 

Gojimo organizacijsko kulturo, za katero so značilni odprto 

komuniciranje, visoka delovna uspešnost in zavzetost zaposlenih. 
2,75 1,19 

Usklajujemo plače, nagrade in druge pogoje zaposlovanja s 

transparentnimi politikami in strategijami. 
2,71 1,17 

Ocenjujemo zaposlene in jim pomagamo izboljšati njihovo delovno 

uspešnost in prizadevnost. 
2,70 1,05 

Uporabljamo ankete o zadovoljstvu zaposlenih in druge oblike 

pridobivanja povratnih informacij za izboljšanje kadrovske strategije, 

politike in načrtov. 

2,66 1,25 

V skladu s potrebami izboljšanja organizacijske uspešnosti razvijamo 

delovno silo in vodje z našim sistemom učenja in razvoja. Prav tako 

ocenjujemo učinkovitost in uspešnost tega sistema. 

2,31 1,10 

3.5.2 PCA analiza kakovostnega profila izbrane organizacije po modelu TQM 

Z namenom zmanjšanja števila neposredno merljivih spremenljivk smo v nadaljevanju izvedli 

PCA analizo kakovostnega profila izbrane organizacije po modelu TQM, uporabili smo tudi 

pravokotno rotacijo Varimax. Faktorska analiza je pokazala, da so podatki primerni za 

analizo, in sicer na osnovi (preglednica 16): 

- Kaiser-Meyer-Olkinovega (KMO) testa, ki meri homogenost spremenljivk: KMO=0,933, 

ki kaže na primernost podatkov za analizo; 

- Bartlett testa: sig = 0,000, iz katerega je razvidno, da med spremenljivkami obstajajo 

korelacije. 
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Preglednica 16: KMO in Bartett test - Kakovostni profil izbrane organizacije po modelu 

TQM 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,933 

Bartlett Test Hi-kvadrat 1980,663 

df 276 

sig 0,000 

Število glavnih komponent (4) prikazuje grafični prikaz – slika 14. 

 

Slika 14: Grafični prikaz števila glavnih komponent»Kakovostni profil izbrane 

organizacije po modelu TQM« 

Ker so bile vse komunalitete posameznih spremenljivk višje od 0,400, smo obdržali vse 

spremenljivke – komunalitete posameznih spremenljivk so se gibale od 0,492 do 0,840 

(priloga 2).  

V preglednici 17 so prikazane štiri glavne komponente, ki skupaj pojasnijo 68,88 % celotne 

variance. Prva glavna komponenta vsebuje deset spremenljivk in pojasni 29,07 % variance. 

Glede na vsebino spremenljivk smo jo poimenovali »Osredotočenost na zaposlene in 

vodenje« (krajše TQM1). Druga glavna komponenta vsebuje sedem spremenljivk, in pojasni 

15,54 % variance. Glede na vsebino spremenljivk smo jo poimenovali »Strateško planiranje« 

(krajše TQM2). Tretjo glavno komponento smo poimenovali »Merjenje, analize in 

management« (krajše TQM3), in vsebuje štiri spremenljivke ter pojasni 12,18 % variance. 

Četrta glavna komponenta vsebuje tri spremenljivke in smo jo poimenovali »Osredotočenost 

na odjemalca« (krajše TQM4) in pojasni 12,08 % variance. Uteži posameznih spremenljivk so 

razvidne v prilogi 2. 
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Preglednica 17: Celotna pojasnjena varianca “Kakovostni profil izbrane organizacije po 

modelu TQM” 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj (λ) 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 12,591 52,463 52,463 6,977 29,070 29,070 

2 1,569 6,539 59,002 3,730 15,543 44,613 

3 1,257 5,236 64,238 2,924 12,184 56,797 

4 1,113 4,639 68,877 2,899 12,080 68,877 

5 0,962 4,009 72,885    

6 0,860 3,582 76,468    

7 0,795 3,312 79,780    

8 0,590 2,460 82,240    

9 0,524 2,182 84,422    

10 0,485 2,022 86,445    

11 0,445 1,854 88,299    

↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓    

21 0,161 ,671 98,622    

22 0,130 ,540 99,163    

23 0,110 ,460 99,623    

24 0,091 ,377 100,000    

Opomba: ↓↓↓↓ Lastne vrednosti manjkajočih spremenljivk so razvidne v prilogi 2 

Novim spremenljivkam kakovostnega profila izbrane organizacije po modelu TQM smo v 

nadaljevanju izračunali tudi srednjo vrednost ter standardni odklon - preglednica 18. V 

povprečju je najbolje ocenjena nova spremenljivka »Osredotočenost na odjemalca« (M=3,76), 

najmanj »Osredotočenost na zaposlene in vodenje« (M=2,90). 

Preglednica 18: Srednja vrednost in standardni odklon novih spremenljivk 

kakovostnega profila izbrane organizacije po modelu TQM 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

TQM1: Osredotočenost na zaposlene in vodenje 2,90 0,93 

TQM2: Strateško planiranje 3,37 0,70 

TQM3: Merjenje, analize in management 3,56 0,66 

TQM4: Osredotočenost na odjemalca 3,76 0,71 

Izvajanje TQM 3,27 0,70 

Za potrebe preverjanja hipotez smo za ugotavljanje skupne ocene kakovostnega profila 
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izbrane organizacije po modelu TQM z metodo tehtanega povprečja1 (enačba 1.) dobili novo 

spremenljivko »Izvajanje TQM«. 

Enačba 1: Izračun tehtanega povprečja spremenljivke “Izvajanje TQM” 

Izvajanje TQM = ((TQM1 * 6.977(λ1)) + (TQM2 * 3.730(λ2)) + (TQM3 * 2.924(λ3)) + (TQM4 * 

2.899(λ4))) / (6.977(λ1) + 3.730(λ1) + 2.924(λ1) + 2.899(λ1)) 

Za novo spremenljivko smo izračunali srednjo vrednost (M=3,27) in standardni odklon 

(SD=0,70) - preglednica 19. 

Preglednica 19: Srednja vrednost in standardni odklon nove spremenljivke “Izvajanje 

TQM” 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

Izvajanje TQM 3,27 0,70 

3.6 Uspešnost izbrane organizacije 

V nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične analize in PCA analizo uspešnosti izbrane 

organizacije. 

3.6.1 Osnovna statistična analiza uspešnosti izbrane organizacije 

V nadaljevanju prikazujemo osnovno statistično analizo uspešnosti izbrane organizacije. 

Anketirani so na postavljene trditve odgovarjali na Likertovi ocenjevalni lestvici od 1 do 5 (tj. 

1 = nikakor se ne strinjam; do 5 = popolnoma se strinjam). 

Anketirani so se na področju uspešnosti izbrane organizacije v povprečju najbolj strinjali, da 

kazalniki operativne uspešnosti njihovih ključnih operativnih sistemov in postopkov, vključno 

s produktivnostjo ter drugimi merili uspešnosti, učinkovitosti in inovativnosti, kažejo 

pozitiven trend (M=3,40), najmanj s trditvijo, da ukrepi vodstva, vključno z njihovo 

odgovornostjo, njihovim etičnim ravnanjem in družbeno odgovornostjo, kažejo pozitivne 

trende (M=2,77). Standardni odkloni se gibljejo od 0,67 do 1,08. Ostali podatki so razvidni v 

preglednici 20. 

                                                 
1 Angl. weighted average (srednja vrednost spremenljivke, ki upošteva tudi utež spremenljivke, ki 
izraža njeno pomembnost; uteži posameznih spremenljivk so razvidne v preglednici 17) 
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Preglednica 20: Uspešnost izbrane organizacije 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

Kazalniki operativne uspešnosti naših ključnih operativnih sistemov in 

postopkov, vključno s produktivnostjo ter drugimi merili uspešnosti, 

učinkovitosti in inovativnosti, kažejo pozitiven trend. 

3,40 0,67 

Kazalniki finančne uspešnosti organizacije, vključno z dobičkovnostjo 

sredstev ROA, dobičkovnostjo kapitala ROE, tržnega deleža ali 

položaja na trgu, kažejo pozitivne trende. 

3,14 0,80 

Kazalniki zmogljivosti in zmožnosti naših zaposlenih, vključno s 

številom zaposlenih, njihovim znanjem in spretnostmi, kažejo 

pozitiven trend. 

2,94 0,93 

Kazalniki zadovoljstva naših kupcev kažejo pozitiven trend. 2,89 1,08 

Kazalniki odnosov med zaposlenimi, vključno z njihovim zdravjem, 

varnostjo, storitvami in olajšavami, zavzetostjo in zadovoljstvom ter 

razvojem vseh zaposlenih, kažejo pozitivne trende. 

2,87 1,00 

Ukrepi vodstva, vključno z njihovo odgovornostjo, njihovim etičnim 

ravnanjem in družbeno odgovornostjo, kažejo pozitivne trende. 
2,77 1,02 

3.6.2 PCA analiza uspešnosti izbrane organizacije 

Z namenom zmanjšanja števila neposredno merljivih spremenljivk smo v nadaljevanju izvedli 

PCA analizo uspešnosti izbrane organizacije. Faktorska analiza je pokazala, da so podatki 

primerni za analizo, in sicer na osnovi (preglednica 21): 

- Kaiser-Meyer-Olkinovega (KMO) testa, ki meri homogenost spremenljivk: KMO=0,875, 

ki kaže na primernost podatkov za analizo; 

- Bartlett testa: sig = 0,000, iz katerega je razvidno, da med spremenljivkami obstajajo 

korelacije. 

Preglednica 21: KMO in Bartlett test - Uspešnost izbrane organizacije 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,875 

Bartlett Test Hi-kvadrat 427,382 

df 15 

sig 0,000 

Število glavnih komponent (1) prikazuje grafični prikaz – slika 15. 
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Slika 15: Grafični prikaz števila glavnih komponent»Uspešnost izbrane organizacije« 

Ker so bile vse komunalitete posameznih spremenljivk višje od 0,400, smo obdržali vse 

spremenljivke – komunalitete posameznih spremenljivk so se gibale od 0,479 do 0,836 

(priloga 2).  

V preglednici 22 je prikazana glavna komponenta, ki pojasni 67,97 % celotne variance. 

Glavno komponento smo poimenovali »Uspešnost organizacije« (krajše UO). Uteži 

posameznih spremenljivk so razvidne v prilogi 2. 

Preglednica 22: Celotna pojasnjena varianca “Uspešnosti izbrane organizacije” 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 4,078 67,973 67,973 4,078 67,973 67,973 

2 0,750 12,506 80,478    

3 0,507 8,452 88,930    

4 0,297 4,954 93,884    

5 0,228 3,792 97,676    

6 0,139 2,324 100,000    

Izračunali smo tudi srednjo vrednost (M=3,00) ter standardni odklon (SD=0,76) nove 

spremenljivke »Uspešnost organizacije« - preglednica 23. 
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Preglednica 23: Srednja vrednost in standardni odklon nove spremenljivke “Uspešnost 

organizacije” 

Trditve 

M 

(srednja 

vrednost) 

SD 

(standardni 

odklon) 

Uspešnost organizacije 3,00 0,76 

3.7 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali naslednje hipoteze: 

- H1: V izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija. 

- H2: Skupna organizacijska kultura je pozitivno povezana z ravnjo izvajanja TQM. 

- H3: Izvajanje TQM in skupna organizacijska kultura sta pozitivno povezana z 

uspešnostjo organizacije. 

3.7.1 H1: V izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija 

Hipotezo H1 smo preverjali z izračunom povprečnih vrednosti posameznih tipov 

organizacijske kulture (klan, hierarhija, adhokracija, trg) glede na elemente organizacijske 

kulture (prevladujoče značilnosti delovnega okolja, poslovodstvo organizacije (vodenje in stil 

vodenja zaposlenih), povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji ter strateške usmeritve s 

kriteriji uspešnosti organizacije) in Friedmanovim testom (preglednica 24). Iz preglednice 24 

(Hi-kvadrat = 49,136; sig = 0,000) in slike 16 je razvidno, da v izbrani organizaciji prevladuje 

organizacijska kultura tipa hierarhija.  

Preglednica 24: Friedmanov test 

Kategorija M (srednja vrednost) Srednja vrednost ranga 

D_ organizacijska kultura tipa hierarhija 3,44 2,90 

C_ organizacijska kultura tipa trg 3,33 2,72 

A_ organizacijska kultura tipa klan 3,06 2,28 

B_ organizacijska kultura tipa adhokracija 3,00 2,10 

N 105  

Hi-kvadrat 49,136  

df 3  

sig 0,000  
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Slika 16: Povprečne vrednosti posameznih tipov organizacijske kulture 

Ugotovitev 

S hipotezo H1 smo predvidevali, da v izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura 

tipa hierarhija. Izračun povprečnih vrednosti posameznih tipov organizacijske kulture (klan, 

hierarhija, adhokracija, trg) in Friedmanov test sta pokazala, da v izbrani organizaciji 

prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija. Hipotezo H1 sprejmemo. 

3.7.2 H2: Skupna organizacijska kultura je pozitivno povezana z ravnjo izvajanja TQM 

Hipotezo H2 smo preverili z multiplo regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo 

določili »Izvajanje TQM«, kot neodvisne spremenljivke pa nove spremenljivke/glavne 

komponente organizacijske kulture (Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja 

zaposlenih), povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji, strateške usmeritve s kriteriji 

uspešnosti organizacije in prevladujoče značilnosti delovnega okolja). 

Ugotovili smo, da so ostanki normalno porazdeljeni (histogram – slika 17), prisotnosti 

heteroskedastičnosti ni (slika 18). 
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Slika 17: Histogram standardiziranih ostankov (Hipoteza 2) 

 

Slika 18: P-P plot (Hipoteza 2) 

Rezultati multiple regresijske analize so pokazali, da na izvajanje TQM v izbrani organizaciji 

pozitivno in srednje močno vpliva poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja 

zaposlenih) (ß = 0,592; sig = 0,000), pozitivno in šibko pa vplivajo strateške usmeritve s 

kriteriji uspešnosti organizacije (ß = 0,176; sig = 0,032). Regresijski model pojasni 46,4 % 

variabilnosti izvajanja TQM – preglednica 25. 
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Preglednica 25: Ocene regresijskih koeficientov (Hipoteza 2) 

Model  

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

R2 t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

*Konstanta:  0,911 0,308   0,464 2,956 0,004 

Poslovodstvo organizacije 

(vodenje in stil vodenja 

zaposlenih) 

0,592 0,069 0,634 

 

8,593 0,000 

Strateške usmeritve s 

kriteriji uspešnosti 

organizacije 

0,176 0,081 0,160 

 

2,170 0,032 

Ostali dve novi spremenljivki organizacijske kulture (povezovanje zaposlenih v celoto v 

organizaciji in prevladujoče značilnosti delovnega okolja) na izvajanje TQM v izbrani 

organizaciji nimata vpliva (ß = 0; sig > 0,05) – preglednica 26. 

Preglednica 26: Iz regresijskega modela izključena elementa organizacijske kulture 

 t sig 

Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji 0,885 0,378 

Prevladujoče značilnosti delovnega okolja -0,651 0,517 

Regresijsko funkcijo izvajanja TQM v izbrani organizaciji lahko zapišemo tudi v obliki 

regresijske enačbe (enačba 2). 

Enačba 2: Regresijska enačba izvajanja TQM 

Izvajanje TQM = 0,911 + 0,592* Poslovodstvo organizacije + 0,176* Strateške usmeritve s 

kriteriji uspešnosti organizacije. 

Koeficient regresijske enačbe (0,592) pri poslovodstvu organizacije pove, za koliko se v 

povprečju spremeni izvajanje TQM (odvisna spremenljivka), če se neodvisna spremenljivka 

»Poslovodstvo organizacije« poveča za enoto pri nespremenjeni vrednosti neodvisne 

spremenljivke »Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije«. 

Ugotovitev 

S hipotezo H2 smo predvidevali, da je skupna organizacijska kultura pozitivno povezana z 

ravnjo izvajanja TQM. Multipla regresijska analiza je pokazala, da na izvajanje TQM 

pozitivno vplivata dva elementa organizacijske kulture (poslovodstvo organizacije in strateške 

usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije), dva elementa organizacijske kulture 

(povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji in prevladujoče značilnosti delovnega okolja) 
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pa na izvajanje TQM v izbrani organizaciji nimata vpliva. Hipoteze H2 ne moremo v celoti 

sprejeti. 

3.7.3 H3: Izvajanje TQM in skupna organizacijska kultura sta pozitivno povezana z 

uspešnostjo organizacije 

Hipotezo H3 smo preverili z multiplo regresijsko analizo - uporabili smo metodo Stepwise. 

Kot odvisno spremenljivko bomo določili »Uspešnost organizacije«, kot neodvisne 

spremenljivke pa spremenljivko »Izvajanje TQM« in nove spremenljivke/glavne komponente 

organizacijske kulture: (Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja zaposlenih), 

povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji, strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti 

organizacije in prevladujoče značilnosti delovnega okolja). 

Ugotovili smo, da so ostanki normalno porazdeljeni (histogram – slika 19), prisotnosti 

heteroskedastičnosti ni (slika 20).  

 

Slika 19: Histogram standardiziranih ostankov (Hipoteza 3) 
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Slika 20: P-P plot (Hipoteza 3) 

Rezultati multiple regresijske analize so pokazali, da na uspešnost izbrane organizacije 

pozitivno vplivajo: 

- Izvajanje TQM - srednje močan vpliv (ß = 0,651; sig = 0,000); 

- Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja zaposlenih) – šibek vpliv (ß = 0,347; 

sig = 0,000); 

- Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije – šibek vpliv (ß = 0,198; 

sig = 0,006) 

Na uspešnost izbrane organizacije negativno in šibko vplivajo prevladujoče značilnosti 

delovnega okolja (ß = -0,254; sig = 0,001). Regresijski model pojasni 71,9 % variabilnosti 

uspešnosti izbrane organizacije – preglednica 27. 

Preglednica 27: Ocene regresijskih koeficientov (Hipoteza 3) 

Model  

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

R2 t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

*Konstanta 0,120 0,291   0,719 0,414 0,679 

Izvajanje TQM 0,651 0,079 0,596  8,212 0,000 

Poslovodstvo organizacije 

(vodenje in stil vodenja 

zaposlenih) 

0,347 0,078 0,340 

 

4,470 0,000 

Prevladujoče značilnosti 

delovnega okolja 
-0,254 0,076 -0,211 

 
-3,357 0,001 

Strateške usmeritve s kriteriji 

uspešnosti organizacije 
0,198 0,070 0,165 

 
2,816 0,006 
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Element organizacijske kulture »Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji« na 

uspešnost izbrane organizacije nima vpliva (ß = 0; sig > 0,05) – preglednica 28. 

Preglednica 28: Iz regresijskega modela izključen element organizacijske kulture 

 t sig 

Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji -0,326 0,745 

Regresijsko funkcijo uspešnosti izbrane organizacije lahko zapišemo tudi v obliki regresijske 

enačbe, in sicer:  

Enačba 3: Regresijska enačba uspešnosti izbrane organizacije 

Uspešnost organizacije = 0,651* Izvajanje TQM + 0,347* Poslovodstvo organizacije - 

0,254* Prevladujoče značilnosti delovnega okolja + 0,198* Strateške usmeritve s kriteriji 

uspešnosti organizacije. 

Koeficient regresijske enačbe (0,651) pri izvajanju TQM pove, za koliko se v povprečju 

spremeni uspešnost organizacije (odvisna spremenljivka), če se neodvisna spremenljivka 

»Izvajanje TQM« poveča za enoto pri nespremenjeni vrednosti neodvisnih spremenljivk 

»Poslovodstvo organizacije«, »Prevladujoče značilnosti delovnega okolja« in »Strateške 

usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije«. 

Ugotovitev 

S hipotezo H3 smo predvidevali, da sta izvajanje TQM in skupna organizacijska kultura 

pozitivno povezana z uspešnostjo organizacije. Multipla regresijska analiza je pokazala, da na 

uspešnost izbrane organizacije pozitivno vpliva izvajanje TQM in dva elementa 

organizacijske kulture, to sta poslovodstvo organizacije ter strateške usmeritve s kriteriji 

uspešnosti organizacije. Multipla regresijska analiza je prav tako pokazala, da element 

organizacijske kulture »Prevladujoče značilnosti delovnega okolja« na uspešnost izbrane 

organizacije vpliva negativno, element organizacijske kulture »Povezovanje zaposlenih v 

celoto v organizaciji« pa na uspešnost izbrane organizacije ne vpliva, zato hipoteze H3 ne 

moremo v celoti sprejeti. 

3.8 Sklepi iz empiričnega dela 

V raziskavo smo vključili vse zaposlene v izbrani organizaciji v hotelski in gostinski 

dejavnosti v Sloveniji, kjer je bilo na dan, 31. 12. 2014, 487 zaposlenih. Prejeli smo 105 

popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (21,56 % odzivnost). 

Demografski podatki anketiranih oseb v izbranem podjetju: 

- večina sodelujočih je ženskega spola; 
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- povprečna starost zaposlenih je 40,2 leti; 

- največ anketiranih je zaposlenih v hotelski operativi; 

- največ anketiranih je v organizaciji zaposlenih do 5 let; 

- največ anketiranih ima nad 5 do 15 let delovnih izkušenj; 

- največ anketiranih ima končano srednješolsko izobrazbo. 

Organizacijska kultura 

Analizirali smo posamezne sklope organizacijske kulture, in sicer: prevladujoče značilnosti 

delovnega okolja, poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja zaposlenih), 

povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji ter strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti 

organizacije. 

Prevladujoče značilnosti delovnega okolja: anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da ima 

izbrana organizacija zelo jasno strukturo in sistem kontrole, kakor tudi, da se morajo 

zaposleni držati formalnih postopkov in pravil pri opravljanju svojega dela. 

Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil vodenja zaposlenih): anketirani se v povprečju 

najbolj strinjajo, da je vodstvo pri vodenju v izbrani organizaciji izrazito usmerjeno k 

rezultatom, ki prispevajo k uresničevanju ciljev. Pri vodenju prevladuje agresivnost. 

Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji: anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da 

sta zvestoba in medsebojno zaupanje zaposlenih tisto, kar organizacijo in zaposlene drži 

skupaj - zaposleni so organizaciji zelo predani. 

Strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije: anketirani se v povprečju najbolj 

strinjajo, da izbrana organizacija poudarja trajnost in stabilnost, svojo uspešnost pa 

opredeljuje na osnovi učinkovitosti. 

Analiza organizacijske kulture je prav tako pokazala, da v izbrani organizaciji prevladuje 

organizacijska kultura tipa hierarhija, za katero je značilno strukturirano in formalizirano 

delovno okolje, pravila so znana vnaprej, učinkoviti vodje so dobri organizatorji in predvsem 

usklajevalci sodelavcev, zaposlenim je pomembno, da imajo varno zaposlitev, vsi se držijo 

pravil, zato takšna organizacija deluje mirno in stabilno ter je osredotočena navznoter. 

Z namenom zmanjšanja števila neposredno merljivih spremenljivk in preverjanja zastavljenih 

hipotez, smo v nadaljevanju izvedli PCA analizo organizacijske kulture. Dobili smo štiri nove 

spremenljivke organizacijske kulture, in sicer: »Poslovodstvo organizacije (vodenje in stil 

vodenja zaposlenih)«, »Povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji«, »Strateške usmeritve 

s kriteriji uspešnosti organizacije« in »Prevladujoče značilnosti delovnega okolja«. 
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Kakovostni profil izbrane organizacije po modelu TQM 

Anketirani so se v povprečju najbolj strinjali, da v podporo organizacijskega razvoja v izbrani 

organizaciji zagotavljajo finančne, fizične in tehnološke vire. Z namenom zmanjšanja števila 

neposredno merljivih spremenljivk smo v nadaljevanju izvedli PCA analizo kakovostnega 

profila izbrane organizacije po modelu TQM. Dobili smo štiri nove spremenljivke 

kakovostnega profila izbrane organizacije po modelu TQM, in sicer: »Osredotočenost na 

zaposlene in vodenje«, »Strateško planiranje«, »Merjenje, analize in management« in 

»Osredotočenost na odjemalca«. Z metodo tehtanega povprečja smo izračunali novo skupno 

spremenljivko kakovostnega profila izbrane organizacije po modelu TQM, ki smo jo 

poimenovali »Izvajanje TQM«, ki smo jo uporabili za preverjanje zastavljenih hipotez. 

Uspešnost izbrane organizacije 

Anketirani so se na področju uspešnosti izbrane organizacije v povprečju najbolj strinjali, da 

kazalniki operativne uspešnosti njihovih ključnih operativnih sistemov in postopkov, vključno 

s produktivnostjo ter drugimi merili uspešnosti, učinkovitosti in inovativnosti, kažejo 

pozitiven trend.  

Z namenom zmanjšanja števila neposredno merljivih spremenljivk in preverjanja zastavljenih 

hipotez smo v nadaljevanju izvedli PCA analizo uspešnosti izbrane organizacije. Dobili smo 

novo spremenljivko »Uspešnost organizacije«. 

Preverjanje zastavljenih hipotez 

Zastavili smo si tri hipoteze, prva se glasi: 

H1: V izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija. 

Hipotezo H1 smo preverjali z izračunom povprečnih vrednosti posameznih tipov 

organizacijske kulture (klan, hierarhija, adhokracija, trg) glede na elemente organizacijske 

kulture (prevladujoče značilnosti delovnega okolja, poslovodstvo organizacije (vodenje in stil 

vodenja zaposlenih), povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji ter strateške usmeritve s 

kriteriji uspešnosti organizacije). Izračun povprečnih vrednosti posameznih tipov 

organizacijske kulture (klan, hierarhija, adhokracija, trg) in Friedmanov test sta pokazala, da v 

izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhija. Hipotezo H1 smo 

sprejeli. 

Kot drugo smo preverili naslednjo hipotezo: 

H2: Skupna organizacijska kultura je pozitivno povezana z ravnjo izvajanja TQM. 
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Hipotezo smo preverili z multiplo regresijsko analizo. Multipla regresijska analiza je 

pokazala, da na izvajanje TQM pozitivno vplivata dva elementa organizacijske kulture 

(poslovodstvo organizacije in strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije), dva 

elementa organizacijske kulture (povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji in 

prevladujoče značilnosti delovnega okolja) pa na izvajanje TQM v izbrani organizaciji nimata 

vpliva. Hipoteze H2 nismo v celoti sprejeli. 

Kot zadnjo smo preverili naslednjo hipotezo: 

H3: Izvajanje TQM in skupna organizacijska kultura sta pozitivno povezana z uspešnostjo 

organizacije. 

Hipotezo H3 smo preverili z multiplo regresijsko analizo. Multipla regresijska analiza je 

pokazala, da na uspešnost izbrane organizacije pozitivno vpliva izvajanje TQM in dva 

elementa organizacijske kulture (poslovodstvo organizacije, strateške usmeritve s kriteriji 

uspešnosti organizacije), en element organizacijske kulture vpliva negativno (prevladujoče 

značilnosti delovnega okolja), en element organizacijske kulture pa na uspešnost izbrane 

organizacije ne vpliva (povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji). Hipoteze H3 nismo v 

celoti sprejeli. 
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4 SKLEP  

Odnosi med organizacijsko kulturo, celovitim obvladovanjem kakovosti in uspešnostjo 

poslovanja, so ključnega pomena vsake organizacije, še posebej pa organizacij v storitvenih 

dejavnostih, kamor spada tudi hotelsko gostinska dejavnost. Vitalnega pomena vsakega 

poslovodstva organizacij je poznavanje prevladujočega tipa organizacijske kulture, v njihovi 

organizaciji, kajti ta pomembno vpliva na dolgoročno uspešnost poslovanja organizacije. 

Kakovost produktov v storitveni dejavnosti lahko merimo, istočasno pa odjemalci storitev 

tudi zaznavajo njihovo izvedeno kakovost.  

Zavedanje pomena in vloge organizacijske kulture je za poslovodstvo posamezne organizacije 

ključno. Z njenim obvladovanjem in razvojem omogočajo stabilno rast in uspešnost 

poslovanja organizacije, zato vse več poslovodstev organizacij proučuje, razvija in kreira 

organizacijsko kulturo. Organizacijska kultura ima neposreden vpliv na uspešnost poslovanja 

organizacij z vidika učinkovitosti in inovativnosti. Iz navedenega razloga je njeno analiziranje 

zelo pomembno, še zlasti ob dejstvu, da se zunanje okolje organizacij neprestano spreminja, 

pri čemer so lahko posamezni elementi kulture neustrezni oziroma zaviralni pri uvajanju 

sprememb v okviru poslovnih procesov. Analiza nam omogoča opredelitev trenutnega stanja 

in služi kot podlaga za strateške usmeritve v prihodnosti (Češnovar 2003, 34).  

Organizacijska kultura posamezne organizacije ima pomemben vpliv na celovito 

obvladovanje kakovosti. Sodobna organizacijska kultura je po mnenju Cameron in Quinn 

(2006) opredeljena v kulturi adhokracije, katere značilnosti so, da je organizacija usmerjena v 

zunanje okolje, kjer je prisotna visoka prilagodljivost, je dinamična in podjetniško inovativno 

naravnana. V tem kontekstu so pomembna načela, vrednote in temeljna prepričanja, ki so v 

ospredju zavedanja zaposlenih organizaciji.  

Uspešnost organizacije je pokazatelj, ki meri, kako organizacija dosega svoje zastavljene cilje 

(Schein 2010; Robins in Coulter 2012). Z namenom celovitega ovrednotenja uspešnosti 

organizacije moramo poleg finančne uspešnosti upoštevati pokazatelje nefinančne uspešnosti 

(Škerlavaj in Dimovski 2007). Temeljni finančni cilj delovanja organizacije je ustvarjanje 

dobička, na kar pa pomembno vplivajo nefinančni dejavniki.  

Osnovni namen raziskave je bila analiza odnosov med organizacijsko kulturo, TQM in 

uspešnostjo poslovanja izbrane organizacije. Z namenom opredelitve prevladujoče 

organizacijske kulture, smo izvedli izračun povprečne ocene (aritmetične sredine) posameznih 

tipov organizacijske kulture (glej poglavje 3.4.1., preglednico 10). Iz izračuna je razvidno, da 

v izbrani organizaciji prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhije. Avtorja 

Valmohammadi in Roshanzamir (2015) sta identično empirično raziskavo izvedla med 

farmacevtskimi organizacijami v Teheranu in prišla do spoznanja, da tudi v teh organizacijah 

prevladuje organizacijska kultura tipa hierarhije. Drugi prevladujoči tip oorganizacijske 

kulture je tip tgra. Za organizacijsko kulturo tipa hierarhije je značilna usmerjenost navznoter, 
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izražena je potreba po stabilnem okolju, hkrati pa je organizacija strukturirana in 

formalizirana (Cameron in Quinn 2006). Delovne naloge zaposlenih so podrobno opredeljene. 

Vsi zaposleni se morajo držati pravil in delovati v okviru predpisanih postopkov pri izvajanju 

poslovnih procesov. 

Z namenom zmanjšanja števila neposredno merljivih spremenljivk, smo izvedli PCA analizo 

organizacijske kulture (glej poglavje 3.4.2.), PCA analizo kakovostnega profila izbrane 

organizacije po modelu TQM (glej poglavje 3.5.2.) in PCA analizo uspešnosti izbrane 

organizacije (glej poglavje 3.6.2.). 

Drugi cilj raziskave (vprašanje povezanosti organizacijske kulture z ravnjo izvajanja TQM), 

smo dosegli z izvedeno multiplo regresijsko analizo. Le ta je pokazala, da na izvajanje TQM 

pozitivno vplivata dva elementa organizacijske kulture (poslovodstvo organizacije in strateške 

usmeritve s kriteriji uspešnosti organizacije), medtem ko dva elementa organizacijske kulture 

(povezovanje zaposlenih v celoto v organizaciji in prevladujoče značilnosti) na izvajanje 

TQM v izbrani organizaciji nimata vpliva (glej poglavje 3.5.1). Raziskava avtorjev 

Valmohammadi in Roshanzamir (2015) je pokazala, da ima na izvajanje TQM med 

farmacevtskimi organizacijami v Teheranu največji vpliv poslovodstvo. 

Osnovni cilj oziroma odgovor na osnovno vprašanje se glasi, da na uspešnost proučevane 

organizacije pozitivno vpliva izvajanje TQM ter dva elementa v okviru organizacijske 

kulture, in sicer poslovodstvo organizacije in strateške usmeritve s kriteriji uspešnosti 

organizacije (glej poglavje 3.7.3.). Na uspešnost organizacije pa negativno vpliva element 

prevladujoče značilnosti delovnega okolja, kot element organizacijske kulture. 

Poslovodstvo organizacije se mora zavedati prevladujočih kulturnih vrednot v njihovi 

organizaciji, zaradi njihovega pomembnnega vpliva na celovito obvladovanje kakovosti in 

uspešnotjo poslovanja (Valmohammadi in Roshanzamir 2015). 

Cilji magistrske naloge so bili v celoti doseženi, in sicer tako z vidika proučene znanstvene in 

strokovne (domače in tuje) literature, kot tudi z vidika izvedene empirične raziskave o 

povezanosti organizacijske kulture, TQM in uspešnostjo poslovanja izbrane organizacije.  

4.1 Predlogi za izboljšanje 

Proučevana organizacija bi morala na kratek rok izboljšati element organizacijske kulture – 

proučevane značilnosti delovnega okolja. V tem okviru bi morala posebno pozornost posvetiti 

izboljšanju podjetniške naravnanosti ter odnosu do zaposlenih s strani poslovodstva. 

Z vidika ambicije organizacije glede doseganja boljših poslovnih rezultatov poslovanja na 

dolgi rok pa bi morala proučevana organizacija pričeti s postopkom uvajanja nove oblike 

organizacijske kulture, in sicer kulturo klana. Za to obliko organizacijske kulture je značilno, 
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da so odnosi med zaposlenimi odprti in da managerji delujejo kot mentorji. Pomembna 

značilnost te oblike je tudi dolgoročna koristnost osebnega razvoja zaposlenih, složnost in 

pozitivno vzdušje. Kot pomembni merili uspešnosti sta izpostavljena posluh za odjemalce in 

skrb za zaposlene. 

4.2 Predlogi za nadaljne raziskave 

Verjamemo, da smo z izvedeno raziskavo prispevali pomemben delež k razumevanju odnosov 

med organizacijsko kulturo, TQM in uspešnostjo poslovanja izbrane organizacije, še posebej 

z vidika, da v hotelsko gostinski dejavnosti predhodno nismo zasledili podobnih raziskav. 

Glede na to, da je bila izvedena raziskava le v izbrani organizaciji, zaključkov oziroma 

ugotovitev ne moremo posplošiti za celotno panogo. Iz zgoraj navedenega podajamo predloge 

za nadaljne raziskave: 

- Ponavljajoče izvajanje raziskav odnosov med organizacijsko kulturo, TQM in 

uspešnostjo poslovanja v izbrani organizaciji. 

- Medsebojna primerjava izvedenih raziskav v izbrani organizaciji in posledične ugotovitve 

sprememb oziroma napredek. 

- Izvedba vsebinsko enake oziroma podobne raziskave v konkurenčni organizaciji in 

primerjava pridobljenih rezultatov. 

- Turistična panoga je v letu 2014 (STO, 2015) beležila 14 odstotni delež BDP Republike 

Slovenije in zaposlovala 13 odstotkov zaposlenih oseb, kar jo uvršča med pomembnejše 

panoge slovenskega gospodarstva. Glede na zgoraj navedeno dejstvo, bi bilo smiselno 

izvesti vsebinsko enako oziroma podobno raziskavo za celotno dejavnost. 
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VPRAŠALNIK 

VAŠI SPLOŠNI PODATKI 

1. Spol (ustrezno obkrožite): 

a) Ženski 
b) Moški 

2. Starost: _____________ let 

3. Delovno mesto, ki ga v podjetju zasedate (ustrezno obkrožite): 

a) Vodstvo, kadrovski sektor, pravno splošni sektor 
b) Hotelska operativa 

c) Prodajni in nabavni sektor 

d) Tehnični sektor, finančni sektor in sektor za podporo poslovanja 

4. Čas zaposlitve (ustrezno obkrožite): 

a) do 5 let  

b) nad 5 do 15 let  

c) nad 15 do 25 let 

d) nad 25 do 35 let 

e) več kot 35 let 

5. Delovne izkušnje v letih (ustrezno obkrožite): 

a) do 5 let  

b) nad 5 do 15 let 

c) nad 15 do 25 let 

d) nad 25 do 35 let 

e) nad 35 let 

6. Stopnja pridobljene izobrazbe (ustrezno obkrožite): 

a) Osnovnošolska izobrazba 

b) Poklicna šola 

c) Srednješolska izobrazba 

d) Višješolska izobrazba  
e) Visokošolska/univerzitetna izobrazba  
f) Specialistična/strokovni magisterij 
g) Znanstveni magisterij, doktorat 
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VAŠI SPLOŠNI PODATKI 

V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami s področja kulture v vaši 

organizaciji?  

 
5 4 3 2 1 

Popolnoma se 

strinjam. 

Se strinjam. Niti niti. Se ne strinjam. Nikakor se ne 

strinjam. 

 
1. Naša organizacija je osebju zelo prijazna. Vsi zaposleni smo kot ena 

velika družina. Zaposleni si medsebojno pomagamo in zaupamo. 
5 4 3 2 1 

2. Naša organizacija je zelo dinamična in podjetniško naravnana. Zaposleni 
se radi izkažemo in prevzamemo tveganje. 

5 4 3 2 1 

3. V naši organizaciji so pomembni rezultati, ki jih dosežemo skupaj. 
Glavni cilj je dokončati naloge. Zaposleni smo zelo tekmovalni in 
stremimo k dosežkom. 

5 4 3 2 1 

4. Naša organizacija ima zelo jasno strukturo in sistem kontrole. Zaposleni 

se moramo držati formalnih postopkov in pravil pri opravljanju svojega 
dela. 

5 4 3 2 1 

5. Vodstvo organizacije je usmerjeno k dajanju zgleda, mentorskemu 

odnosu, svetovanju zaposlenih pri delu, podpiranju in skrbi za 

zaposlene. 

5 4 3 2 1 

6. Vodstvo v organizaciji ceni podjetniški pristop, inovativnost in 
pripravljenost na tveganje. 

5 4 3 2 1 

7. Vodstvo je pri vodenju v organizaciji izrazito usmerjeno k rezultatom, ki 

prispevajo k uresničevanju ciljev. Pri vodenju prevladuje agresivnost. 
5 4 3 2 1 

8. Vodstvo organizacije je pri svojem vodenju nagnjeno predvsem h 

koordiniranju, organiziranju in učinkovitemu tekočemu poteku dela. 
5  4  3  2  1  

9. Način vodenja v organizaciji podpira timsko delo, sodelovanje in 
doseganje soglasja med zaposlenimi in vodjo. 

5  4  3  2  1  

10. Način vodenja v organizaciji podpira tveganje posameznika, 
inovativnost, izvirnost in svobodno razmišljanje. 

5  4  3  2  1  

11. Tekmovalnost med zaposlenimi, dosežki in zahteve so značilnosti 
načina vodenja v organizaciji. 

5  4  3  2  1  

12. Način vodenja v organizaciji temelji na ustreznosti in varnosti delovnega 
mesta ter na stabilnosti in predvidljivosti v odnosih med zaposlenimi. 

5  4  3  2  1  

13. Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj je zvestoba in 
medsebojno zaupanje zaposlenih. Zaposleni smo organizaciji zelo 

predani. 

5  4  3  2  1  

14. Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj, je zavezanost k 

napredku, inovacijam in razvoju. Poudarek je biti v samem vrhu. 
5  4  3  2  1  

15. Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj, so skupni pretekli 

dosežki in doseženi zastavljeni cilji. Zaposleni skušamo doseči rezultate 
na vsak način in smo agresivni. 

5  4  3  2  1  

16. Tisto, kar organizacijo in zaposlene drži skupaj, so predvsem formalna 

pravila in usmeritve organizacije. V organizaciji se izogibamo 

nepredvidljivim stvarem. 

5  4  3  2  1  
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Zapisali smo štiri tipe organizacijske kulture in njihove lastnosti. Prosimo vas, da 100 

točk razdelite med te štiri tipe organizacijske kulture in tako ocenite, kateri tip organizacijske 

kulture prevladuje v vaši organizaciji – bolj, ko nek tip organizacijske kulture prevladuje, več 
točk mu dodelite. 
 

1. KLAN (Kultura spominja na družino, je tradicionalna, zanjo je značilna velika pripadnost 
organizaciji, zaposleni imajo skupne cilje, brez vnaprej določenih procedur in hierarhij, 
poudarek je na timskem delu in sodelovanju, opolnomočenju zaposlenih, zadovoljevanju 
odjemalcev in okolja organizacije preko ustvarjanja ekipnega duha) 

 

2. ADHOKRACIJA (dinamičnost in visoko tveganje, saj prevladuje individualnost, 
samoiniciativnost je boljša kot timsko delo, zato se delovni proces prilagaja in spreminja 
glede na aktivni problem, pomembno je biti unikaten, vedno prvi na tržišču in hitro odziven 
na spremembe okolja) 

 

3. TRG (osredotočenost navzven, ker je trg tisti, ki jo pogojuje, kljub temu so zaposleni še 
vedno usmerjeni k stabilnosti in kontroli, zato je stil vodenja agresiven, pomembni so edino 

rezultati - visoka tekmovalnost in tudi visoka produktivnost med zaposlenimi) 

 

4. HIERARHIJA (strukturirano in formalizirano delovno okolje, pravila so znana vnaprej, 

učinkoviti vodje so dobri organizatorji in predvsem usklajevalci sodelavcev, zaposlenim je 
pomembno, da imajo varno zaposlitev, vsi se držijo pravil, zato takšna organizacija deluje 

mirno in stabilno ter je osredotočena navznoter) 

 

 

KAKOVOSTNI PROFIL ORGANIZACIJE PO MODELU TQM 

 

Kako bi ocenili (vaše lastno mnenje) kakovostni profil organizacije po modelu 

upravljanja celovite kakovosti - TQM? 

 
5 4 3 2 1 

Popolnoma se 

strinjam. 

Se strinjam. Niti niti. Se ne strinjam. Nikakor se ne 

strinjam. 

 

1. Vodja združuje zaposlene za doseganje poslanstva, vizije, vrednot in 
ciljev organizacije ter daje zgled. 

5  4  3  2  1  

2. Vodja prepozna potrebe znanja in kompetence sodelavcev glede na 

obstoječe in predvidene potrebe procesov, v katere so vključeni ter jim 
omogoča, da jih ohranijo, izboljšujejo in se drug od drugega učijo. 

5  4  3  2  1  

3. Vodja spodbuja odkrito dvosmerno komunikacijo z vsemi zaposlenimi. 5  4  3  2  1  

4. V skladu s strategijo organizacije vodja snuje procese finančnega 
načrtovanja, nadzora, poročanja in pregledovanja zaradi optimalne 
uporabe virov – zagotavlja finančno stabilnost organizacije. 

5  4  3  2  1  

5. Naša organizacija s svojimi okoljskimi, družbenimi, pravnimi in 

etičnimi aktivnostmi prispeva k blaginji družbe. 
5  4  3  2  1  

6. Strateško načrtovanje v organizaciji temelji na podlagi celovite ocene 
organizacije (prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti). 

5  4  3  2  1  

7. Zbiramo potrebe in pričakovanja deležnikov kot vhodne podatke za 
razvoj in pregledovanje svoje strategije in podpornih politik, pri tem pa 

smo pozorni na vsako spremembo. 

5  4  3  2  1  

8. Zagotavljamo, da so na voljo finančni, fizični in tehnološki viri v 
podporo organizacijskega razvoja. 

5  4  3  2  1  

9. Postavljamo cilje na podlagi primerjav svojega delovanja z drugimi 

organizacijami, na podlagi sedanjih in mogočih organizacijskih 
sposobnosti ter svojih strateških ciljev.  

5  4  3  2  1  

10. Ugotavljamo zadovoljstvo naših strank. Resno jemljemo zahteve strank 

in to, da bi njihova pričakovanja presegli v prihodnosti. 
5  4  3  2  1  

11. Prepoznavamo in uvajamo posamezne inovacije v izdelek in/ali storitev, 

da bi dosegli zahteve ali presegli pričakovanja naših skupin kupcem. 
5  4  3  2  1  

12. Omogočamo kupcem, da nam pošiljajo povratne informacije o naših 
izdelkih in/ali storitvah, ter te povratne informacije uporabimo za 

5  4  3  2  1  
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izboljšanje trženja. 

13. Naš postopek reševanja pritožb zagotavlja njihovo takojšno in 
učinkovito reševanje. Omogoča nam, da ponovno pridobimo zaupanje 
strank in povečamo njihovo zadovoljstvo. 

5  4  3  2  1  

14. Spremljamo in evidentiramo dnevno poslovanje.  5  4  3  2  1  

15. Zagotavljamo, da je naš sistem za merjenje uspešnosti zmožen odzivanja 
na hitre ali nepričakovane organizacijske ali zunanje spremembe. 

5  4  3  2  1  

16. Ugotovitve merjenja uspešnosti poslovanja uporabljamo za razvoj 
prednostnih nalog za nadaljnji razvoj in zagotavljanje priložnosti za 
inovacije. 

5  4  3  2  1  

17. Z organizacijskimi podatki, informacijami in znanjem upravljamo tako, 

da zagotavljamo natančnost, integriteto, zanesljivost, pravočasnost, 
varnost in zaupnost. 

5  4  3  2  1  

18. Strojna in programska oprema, ki jih uporabljajo naši informacijski viri 
in tehnologija, je zanesljiva, varna in uporabnikom prijazna. V primeru 

izrednega dogodka zagotavljamo njihovo nadaljnjo dostopnost. 

5  4  3  2  1  

19. Ocenjujemo zaposlene in jim pomagamo izboljšati njihovo delovno 
uspešnost in prizadevnost. 

5  4  3  2  1  

20. Ustrezno izbiramo, zaposlujemo, razporejamo in obdržimo zaposlene. 5  4  3  2  1  

21. Uporabljamo ankete o zadovoljstvu zaposlenih in druge oblike 

pridobivanja povratnih informacij za izboljšanje kadrovske strategije, 
politike in načrtov.  

5  4  3  2  1  

22. Gojimo organizacijsko kulturo, za katero so značilni odprto 
komuniciranje, visoka delovna uspešnost in zavzetost zaposlenih. 

5  4  3  2  1  

23. Usklajujemo plače, nagrade in druge pogoje zaposlovanja s 
transparentnimi politikami in strategijami. 

5  4  3  2  1  

24. V skladu s potrebami izboljšanja organizacijske uspešnosti razvijamo 
delovno silo in vodje z našim sistemom učenja in razvoja. Prav tako 
ocenjujemo učinkovitost in uspešnost tega sistema. 

5  4  3  2  1  

25. Zaposleni oblikujemo in inoviramo celoten sistem dela. Ugotavljamo 

zahteve kupcev, dobaviteljev, partnerjev in sodelavcev, te zahteve pa, če 
je le mogoče, upoštevamo. 

5  4  3  2  1  

26. Upravljamo in izboljšujemo naše delovne sisteme in nadzorujemo 
skupne stroške. 

5  4  3  2  1  

27. Naš načrt v primeru nesreč ali drugih izrednih razmer vključuje 
preprečevanje, upravljanje, nadaljevanje dejavnosti in okrevanje po tem 
dogodku.  

5  4  3  2  1  

28. V procese vključujemo novo tehnologijo, produktivnost, nadzor 
stroškov in druge dejavnike učinkovitosti in uspešnosti.  

5  4  3  2  1  

29. Izbiramo dobavitelje, ki lahko izboljšajo našo uspešnost in zadovoljstvo 
naših kupcev.  

5  4  3  2  1  
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USPEŠNOST ORGANIZACIJE 

 

Kako bi ocenili (vaše lastno mnenje) uspešnost organizacije? 

 
5 4 3 2 1 

Popolnoma se 

strinjam. 

Se strinjam. Niti niti. Se ne strinjam. Nikakor se ne 

strinjam. 

 

1. Kazalniki operativne uspešnosti naših ključnih operativnih sistemov in 

postopkov, vključno s produktivnostjo ter drugimi merili uspešnosti, 
učinkovitosti in inovativnosti, kažejo pozitiven trend. 

5  4  3  2  1  

2. Kazalniki zadovoljstva naših kupcev kažejo pozitiven trend. 5  4  3  2  1  

3. Kazalniki zmogljivosti in zmožnosti naših zaposlenih, vključno s 
številom zaposlenih, njihovim znanjem in spretnostmi, kažejo pozitiven 
trend. 

5  4  3  2  1  

4. Kazalniki odnosov med zaposlenimi, vključno z njihovim zdravjem, 
varnostjo, storitvami in olajšavami, zavzetostjo in zadovoljstvom ter 

razvojem vseh zaposlenih, kažejo pozitivne trende. 
5  4  3  2  1  

5. Ukrepi vodstva, vključno z njihovo odgovornostjo, njihovim etičnim 
ravnanjem in družbeno odgovornostjo, kažejo pozitivne trende. 

5  4  3  2  1  

6. Kazalniki finančne uspešnosti organizacije, vključno z dobičkovnostjo 
sredstev ROA, dobičkovnostjo kapitala ROE, tržnega deleža ali položaja 
na trgu, kažejo pozitivne trende. 

5  4  3  2  1  
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PCA ANALIZE 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,838 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 793,537 

df 120 

Sig. 0,000 

   Communalities 

  Initial Extraction 

Q7a 1,000 0,734 

Q7b 1,000 0,581 

Q7c 1,000 0,532 

Q7d 1,000 0,789 

Q7e 1,000 0,799 

Q7f 1,000 0,670 

Q7g 1,000 0,652 

Q7h 1,000 0,663 

Q7i 1,000 0,749 

Q7j 1,000 0,701 

Q7k 1,000 0,605 

Q7l 1,000 0,585 

Q7m 1,000 0,582 

Q7n 1,000 0,709 

Q7o 1,000 0,618 

Q7p 1,000 0,442 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 6,202 38,762 38,762 6,202 38,762 38,762 4,629 28,932 28,932 

2 2,079 12,992 51,754 2,079 12,992 51,754 2,334 14,585 43,517 

3 1,131 7,067 58,820 1,131 7,067 58,820 1,917 11,981 55,498 

4 1,000 6,252 65,073 1,000 6,252 65,073 1,532 9,574 65,073 

5 0,871 5,443 70,516             

6 0,745 4,657 75,173             

7 0,716 4,472 79,645             

8 0,592 3,702 83,348             

9 0,549 3,428 86,776             

10 0,466 2,911 89,687             

11 0,409 2,557 92,244             

12 0,347 2,168 94,412             

13 0,338 2,111 96,523             

14 0,223 1,397 97,920             

15 0,185 1,158 99,077             

16 0,148 0,923 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 4 

Q7f 0,790 -0,174 -0,090 -0,089 

Q7e 0,788 -0,412 0,011 0,085 

Q7i 0,781 -0,351 0,030 0,125 

Q7n 0,767 0,110 -0,265 -0,195 

Q7a 0,750 -0,398 0,036 0,106 

Q7h 0,697 -0,164 0,333 -0,199 

Q7b 0,684 0,029 0,020 0,335 

Q7j 0,682 -0,147 -0,324 0,331 

Q7l 0,638 0,012 -0,196 -0,375 

Q7m 0,633 0,265 -0,200 -0,265 

Q7c 0,595 0,305 0,282 0,071 

Q7g 0,166 0,673 -0,164 0,380 

Q7p 0,276 0,600 -0,071 -0,037 

Q7o 0,414 0,544 -0,107 -0,375 

Q7k 0,453 0,477 0,174 0,377 

Q7d 0,369 0,190 0,776 -0,121 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

     Rotated Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 4 

Q7e 0,865 0,140 -0,068 0,162 

Q7i 0,838 0,126 0,000 0,177 

Q7a 0,831 0,104 -0,055 0,171 

Q7j 0,756 0,138 0,270 -0,196 

Q7f 0,705 0,394 0,010 0,131 

Q7b 0,632 0,088 0,391 0,146 

Q7h 0,546 0,287 -0,091 0,523 

Q7o -0,042 0,714 0,286 0,157 

Q7m 0,318 0,660 0,200 0,075 

Q7l 0,416 0,636 -0,057 0,070 

Q7n 0,531 0,633 0,161 0,018 

Q7g -0,076 0,137 0,786 -0,099 

Q7k 0,216 0,077 0,691 0,272 

Q7p -0,084 0,422 0,499 0,092 

Q7d 0,080 0,069 0,125 0,873 

Q7c 0,314 0,255 0,405 0,452 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 0,803 0,469 0,242 0,278 

2 -0,505 0,403 0,753 0,124 

3 -0,109 -0,343 -0,043 0,932 

4 0,298 -0,707 0,610 -0,197 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,933 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1980,663 

df 276 

Sig. 0,000 

   Communalities 

  Initial Extraction 

Q9a 1,000 0,734 

Q9b 1,000 0,720 

Q9c 1,000 0,691 

Q9d 1,000 0,622 

Q9e 1,000 0,628 

Q10a 1,000 0,782 

Q10b 1,000 0,709 

Q10c 1,000 0,761 

Q10d 1,000 0,722 

Q11a 1,000 0,767 

Q11b 1,000 0,689 

Q12b 1,000 0,587 

Q12c 1,000 0,488 

Q12d 1,000 0,694 

Q12e 1,000 0,671 

Q13a 1,000 0,728 

Q13b 1,000 0,775 

Q13c 1,000 0,781 

Q13d 1,000 0,840 

Q13e 1,000 0,771 

Q13f 1,000 0,780 

Q14a 1,000 0,584 

Q14d 1,000 0,517 

Q14e 1,000 0,492 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative  

% 

1 12,591 52,463 52,463 12,591 52,463 52,463 6,977 29,070 29,070 

2 1,569 6,539 59,002 1,569 6,539 59,002 3,730 15,543 44,613 

3 1,257 5,236 64,238 1,257 5,236 64,238 2,924 12,184 56,797 

4 1,113 4,639 68,877 1,113 4,639 68,877 2,899 12,080 68,877 

5 0,962 4,009 72,885             

6 0,860 3,582 76,468             

7 0,795 3,312 79,780             

8 0,590 2,460 82,240             

9 0,524 2,182 84,422             

10 0,485 2,022 86,445             

11 0,445 1,854 88,299             

12 0,397 1,653 89,951             

13 0,320 1,333 91,285             

14 0,308 1,284 92,568             

15 0,274 1,143 93,711             

16 0,236 ,983 94,694             

17 0,227 ,947 95,641             

18 0,198 ,825 96,466             

19 0,187 ,779 97,245             

20 0,169 ,706 97,951             

21 0,161 ,671 98,622             

22 0,130 ,540 99,163             

23 0,110 ,460 99,623             

24 0,091 ,377 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 4 

Q13d 0,854 -0,237 0,231 0,014 

Q9a 0,840 -0,158 -0,045 -0,040 

Q9b 0,838 -0,127 -0,037 -0,020 

Q10c 0,834 -0,029 -0,244 0,072 

Q13e 0,834 -0,242 0,113 0,069 

Q13b 0,818 -0,301 0,109 0,059 

Q13a 0,817 -0,118 0,195 -0,091 

Q13f 0,800 -0,349 0,130 -0,039 

Q9c 0,792 -0,246 0,055 0,015 

Q13c 0,786 -0,378 0,137 0,047 

Q10d 0,765 -0,080 -0,286 -0,218 

Q9e 0,765 -0,016 -0,194 0,070 

Q10a 0,719 0,091 -0,405 -0,304 

Q10b 0,705 0,194 -0,352 -0,224 

Q12c 0,678 0,132 0,057 0,085 

Q14e 0,673 0,169 -0,041 -0,093 

Q11b 0,648 0,311 0,342 -0,236 

Q12b 0,616 0,231 -0,035 0,390 

Q14a 0,606 0,361 0,111 -0,272 

Q14d 0,594 0,273 0,252 0,161 
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Q12e 0,593 0,206 0,136 0,508 

Q12d 0,568 0,478 -0,035 0,376 

Q11a 0,515 0,486 0,351 -0,378 

Q9d 0,533 0,149 -0,539 0,159 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

     Rotated Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 4 

Q13c 0,838 0,184 0,177 0,115 

Q13f 0,826 0,222 0,127 0,181 

Q13d 0,818 0,166 0,247 0,284 

Q13b 0,803 0,231 0,233 0,151 

Q13e 0,776 0,242 0,274 0,188 

Q9c 0,733 0,283 0,209 0,172 

Q13a 0,702 0,224 0,201 0,380 

Q9a 0,681 0,416 0,218 0,222 

Q9b 0,661 0,408 0,248 0,233 

Q12c 0,406 0,268 0,394 0,310 

Q10a 0,331 0,763 0,052 0,295 

Q10b 0,269 0,708 0,161 0,330 

Q9d 0,134 0,682 0,368 -0,058 

Q10d 0,510 0,638 0,067 0,223 

Q10c 0,540 0,572 0,351 0,139 

Q9e 0,496 0,500 0,333 0,146 

Q14e 0,348 0,397 0,261 0,381 

Q12e 0,325 0,069 0,738 0,127 

Q12d 0,080 0,274 0,736 0,265 

Q12b 0,277 0,255 0,653 0,134 

Q14d 0,307 0,069 0,499 0,411 

Q11a 0,129 0,115 0,141 0,847 

Q11b 0,338 0,123 0,226 0,714 

Q14a 0,213 0,312 0,189 0,637 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 0,702 0,467 0,387 0,374 

2 -0,660 0,151 0,457 0,578 

3 0,268 -0,835 0,062 0,476 

4 0,016 -0,247 0,799 -0,548 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,875 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 427,382 

df 15 

Sig. 0,000 

   Communalities 

  Initial Extraction 

Q15a 1,000 0,479 

Q15b 1,000 0,742 

Q15c 1,000 0,702 

Q15d 1,000 0,835 

Q15e 1,000 0,836 

Q15f 1,000 0,485 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,078 67,973 67,973 4,078 67,973 67,973 

2 0,750 12,506 80,478       

3 0,507 8,452 88,930       

4 0,297 4,954 93,884       

5 0,228 3,792 97,676       

6 0,139 2,324 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component 

1 

Q15e 0,914 

Q15d 0,914 

Q15b 0,861 

Q15c 0,838 

Q15f 0,696 

Q15a 0,692 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 


