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POVZETEK 

Povsod po svetu je prisotno hitro spreminjajoče se gospodarstvo. Različni vplivi globalizacije 
se kažejo povsod v poslovnem svetu. Za organizacijo v sodobnem poslovnem svetu, ki želi v 
korak s časom, pa je pomembno dati poudarek na organizacijsko kulturo svojih zaposlenih, 
njihove vrednote in tudi na organizacijske vrednote. Vrednote zaposlenih v organizaciji so 
eden pomembnejših elementov organizacijske kulture, zato smo se v diplomski nalogi 
osredotočili nanje. Namen diplomske naloge je bil raziskati, katere vrednote so najbolj 
cenjene med anketiranimi zaposlenimi in katere so dejansko prisotne v njihovih organizacijah. 
Zanimalo pa nas je tudi, kakšno je dejansko in želeno stanje vrednot zaposlenih v različnih 
organizacijah. V spletnem vprašalniku, na katerega je odgovorilo 55 anketirancev, smo 
uporabili nekaj ključnih vrednot, ki so pomembne za različne organizacije. Ugotovili smo, da 
so med zaposlenimi najbolj cenjene poštenost, odgovornost in razumevanje. Pojavljajo se tudi 
statistično značilne razlike pri nekaterih vrednotah v organizaciji glede na starost in vrsto 
organizacije ter statistično značilne razlike pri sedanjem in želenem stanju vrednot v 
organizacijah. 

Ključne besede: organizacijska kultura, vrednote, organizacijske vrednote, mišljenje, 
zaznavanje, prepričanje, obnašanje. 

SUMMARY 

Rapidly changing economy is present worldwide. Different effects of globalization can be 
seen everywhere in the world of business. For the organization of the modern business world, 
who wants to be in step with time, it is important to put the emphasis on the organizational 
culture of their employees, their values as well as on organizational values. The values of an 
organization's employees are very important part of the organizational culture, so we focused 
on them in this thesis. We researched which values are most highly valued among the 
interviewed employees and which are actually present in their organizations. We were also 
interested in what are the actual as opposed to desired state of employees’ values  in different 
organizations. In the online questionnaire, which was answered by 55 individuals, we used 
some of the key values that are important for a variety of organizations. We found out that the 
employees most value honesty, responsibility and understanding. There are also significant 
differences with some values in the organization according to age and type of organization, 
and statistically significant differences in the current and desired state of values in 
organizations. 

Keywords: organizational culture, values, organizational values, thinking, perception, belief, 
behaviour. 

UDK: 005.32:331.101.32(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V današnjem sodobnem in dinamičnem poslovnem okolju je razvoj primerne organizacijske 
kulture v različnih organizacijah vse pomembnejši, v nekaterih primerih pa tudi ključni 
dejavnik za uspešno poslovanje. Ko organizacija prične z delovanjem in spopadanjem s 
prvimi težavami, se začne oblikovanje organizacijske kulture, ki je skupna vsem članom v 
organizaciji. Vsaka organizacija vzgaja svojo kulturo, saj se zaveda njene pomembnosti za 
uspešno delovanje. Za organizacijo lahko pomeni tudi konkurenčno prednost, zato jo je treba 
podrobno preučevati in po potrebi tudi spreminjati. Organizacijska kultura lahko prispeva k 
boljšemu ali pa tudi k slabšemu delovanju organizacije. Veliko je odvisno od tega, kako jo 
zaposleni sprejemajo. Moramo se zavedati, da ljudje iz različnih držav ali okolij v enakih 
okoliščinah pogosto ravnamo različno. Organizacijska kultura je pomembna tudi zaradi 
odzivnosti na negotove situacije v podjetju in navsezadnje tudi za motivacijo vseh zaposlenih. 
Pod organizacijsko kulturo lahko štejemo odnos delavcev do dela, trga, konkurence, 
managementa in navsezadnje do svojih sodelavcev. Kultura neke organizacije se razvije in 
oblikuje skozi leta delovanja. Zaposleni si med seboj delijo vrednote, prepričanja in znanja, ki 
so pomembna za razvoj organizacije. 

Eno izmed prvih definicij glede organizacijske kulture je razvil Jaques v študiji The Changing 
Culture of a Factory, kjer je zapisal, da je kultura običajen in tradicionalen način razmišljanja 
in opravljanja stvari, ki si ga v večji ali manjši meri delijo vsi člani organizacije in ki se ga 
morajo novi člani naučiti in vsaj delno sprejeti, da bi bili sprejeti na delo v organizaciji 
(Jaques 1951, po Jakič 2010, 27).  

Poznamo različne sestavine organizacijske kulture: vrednote, običaje in obrede, vzornike, 
tipične načine vedenja, komunikacijo, jezik, izobrazbo ter družbene ustanove in organizacije. 
Če želimo organizacijsko kulturo uporabiti v prid podjetju, je zelo pomembno poznati 
sestavine organizacijske kulture. Različni avtorji enotno štejejo vrednote med bistvene 
sestavine organizacijske kulture. Vsaka organizacija ima razvite svoje vrednote, ki naj bi bile 
skupne večini zaposlenih. Za uspešno delovanje določene organizacije je pomembno, da si 
deli skupne vrednote, vendar jih je včasih zaradi različnosti zaposlenih težko uskladiti. 
Razlike se lahko npr. pojavijo zaradi starostnih razlik med zaposlenimi. Lahko pa se 
razlikujejo tudi zaradi različnosti vrst organizacij, odvisno od tega, ali je storitvena ali 
proizvodna. 

Pri pisanju diplomske naloge smo najprej splošno opisali organizacijsko kulturo, njene 
značilnosti, pomen in vlogo, nastajanje, vzdrževanje in spreminjanje ter različne tipologije 
organizacijskih kultur. Preučevali smo pomembnost dobro razvite organizacijske kulture, ki 
pozitivno vpliva na delovanje organizacije in posledično na njeno uspešno delovanje. Zaradi 
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preobširnega področja, ki ga zajema organizacijska kultura, smo se nato posebej osredotočili 
na vrednote zaposlenih v različnih organizacijah kot pomemben element organizacijske 
kulture. Zanimalo nas je, kateri interesi in cilji so skupni večini zaposlenih in vplivajo na 
vedenje skupine ter kako se razlikujejo vrednote zaposlenih glede na starost in različnost 
organizacij. Potrebne podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili med 
zaposlene v različnih organizacijah. S pridobljenimi podatki smo analizirali, katere vrednote 
so pomembne za zaposlene in kakšna je razlika med zaznavanjem vrednot mlajših in starejših 
v organizacijah ter med zaznavanjem vrednot v različnih vrstah organizacij. Zanimalo nas je 
tudi, kakšno je dejansko in kakšno želeno stanje vrednot v različnih organizacijah. Močne 
vrednote, ki si jih deli večina zaposlenih v organizaciji, lahko predstavljajo tudi boljšo 
motivacijo za delo in posledično uspešnejše delovanje organizacije. 

1.2 Namen, cilji in hipotezi diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je s teoretičnega vidika preučiti organizacijsko kulturo ter se nato 
osredotočiti predvsem na vrednote zaposlenih v organizacijah, kot jih zaznavajo zaposleni v 
različnih vrstah organizacij v osrednjeslovenski regiji. Primerjali smo zaznavanje vrednot 
med različnimi starostniki in v različnih vrstah organizacij ter prikazali dejansko in želeno 
stanje vrednot v organizacijah. 

Cilji diplomske naloge so: 
 preučiti literaturo na temo organizacijske kulture in vrednot v organizaciji, 
 narediti anketni vprašalnik na temo vrednot in ga razdeliti med zaposlene, stare od 18 do 

65 let, v osrednjeslovenski regiji, 
 analizirati pridobljene podatke in ugotoviti obstoječe stanje. 

Hipotezi diplomske naloge sta: 
H1: Obstajajo statistično značilne razlike v zaznavanju vrednot v organizaciji po starosti in 
vrsti organizacije. 
H2: Obstajajo statistično značilne razlike med sedanjim in želenim stanjem vrednot v 
organizaciji. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V 
teoretičnem delu, kjer smo na splošno predstavili organizacijsko kulturo in vrednote v 
organizacijah, smo uporabili sekundarne vire podatkov: domačo in tujo literaturo, vire s spleta 
in različne članke ter prispevke s časopisov in revij. V empiričnem delu pa smo uporabili 
kvantitativno metodo. Sestavili smo anketni vprašalnik o vrednotah zaposlenih in ga razdelili 
med zaposlene, stare od 18 do 65 let, v različnih organizacijah v osrednjeslovenski regiji in 
nato analizirali pridobljene podatke. Podatki so tako iz primarnih virov. Primerjali smo 
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zaznavanje vrednot med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi, med različnimi vrstami 
organizacij – proizvodnimi in storitvenimi ter opredelili dejansko in želeno stanje vrednot v 
organizacijah. Analizo smo opravili na osnovi osnov statistike in t-testa. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavke diplomskega dela so, da se zaznavanje vrednot mlajših zaposlenih v organizaciji 
razlikuje od zaznavanja vrednot starejših zaposlenih v organizaciji. Vrednote organizacij se 
statistično značilno razlikujejo tudi po različnih vrstah organizacij (proizvodne ali storitvene). 
Zadnja predpostavka pa je, da se dejansko stanje vrednot zaposlenih v različnih organizacijah 
razlikuje od želenega stanja vrednot. Zaradi preobširnega področja, ki ga zajema 
organizacijska kultura na splošno, smo se v diplomski nalogi osredotočili predvsem na eno 
izmed sestavin organizacijske kulture, in sicer na vrednote v organizacijah.  
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2 KAJ JE ORGANIZACIJSKA KULTURA 

Organizacijska kultura je eden od zelo pomembnih dejavnikov v podjetju, ki prispeva k večji 
učinkovitosti in posledično uspešnosti v organizaciji. Prispeva tudi k boljšim odnosom in 
razumevanju med zaposlenimi v posamezni organizaciji. Ta pa mora biti skupna in splošno 
sprejeta pri vseh članih organizacije ter jih usmerjati k doseganju zastavljenih organizacijskih 
ciljev.  

V času globalizacije je prišlo do večjih sprememb v gospodarstvu in poslovnem okolju. Svet 
je postal manjši in dostopnejši vsem državam. Zato je pomembno tudi raziskovanje, 
opredeljevanje in izboljševanje organizacijske kulture. Zaposleni jo morajo sprejeti, se ravnati 
po njej in jo širiti naprej (Širec 2011, 2).  

2.1 Opredelitev pojma 

Širceva (2011, 10) pravi, da obstaja veliko opredelitev organizacijske kulture. Zaradi tega 
lahko povzamemo, da je pojem širok in težko opredeljiv. Večina avtorjev pa je enotna, da gre 
pri organizacijski kulturi za skupen način razmišljanja in vedenja članov organizacije. 
Potrebno je tudi neprestano prilagajanje konkurenčnemu okolju, v katerem so vseskozi 
prisotne spremembe in izboljšave. 

Mihaličeva (2007, 5–6) opredeljuje organizacijsko kulturo kot celostni in korporativni sistem 
vrednot, norm, pravil, stališč, prepričanj, skupnih lastnosti, načinov izvajanja procesov in 
postopkov, vedenja in načinov delovanja zaposlenih, skupnih ciljev ter vrste in oblike 
interakcij tako znotraj poslovnega sistema kot z njegovim zunanjim okoljem, ki v sedanjosti 
odražajo prakso skupne preteklosti in so obenem tudi pod vplivom občutka skupne 
prihodnosti pripadnikov posameznega poslovnega sistema. Preko vseh navedenih elementov 
se neka organizacijska kultura tudi razvija, krepi, ohranja in obenem spreminja ter prenaša na 
nove pripadnike sistema.  

Kavčič (2011, 14) omenja še definicijo organizacijske kulture po Scheinu, ki pravi, da je 
kultura vzorec temeljnih skupnih predpostavk, ki jih je razvila določena skupina, ko se je 
učila spopadati s problemi zunanje adaptacije in notranje integracije, ki so se pokazale za 
dovolj dobre, da jih je sprejela kot veljavne, in zato naučijo nove člane skupine po tem vzorcu 
zaznavati, misliti in čutiti do teh problemov. 

Poznamo veliko definicij, ki opredeljujejo bistvo organizacijske kulture, vsem pa so skupne 
naslednje prvine: sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč, značilnih za določeno 
organizacijo, ter celota posebnih lastnosti organizacije, ki jo ločuje od drugih organizacij. 
Preko vseh teh elementov se kultura v podjetju razvija naprej, krepi in ohranja za naslednje 
generacije. Kultura ne nastane čez noč, ampak po dolgotrajnem procesu, številnih izkušnjah 
in izoblikovanju vrednot med zaposlenimi. 
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Kotter in Heskett sta ugotovila, da imajo različna pojmovanja organizacijske kulture mnogo 
skupnega in tudi nekaj pomembnih razlik, zato kaže pri definicijah razlikovati dve ravni 
(Kavčič 2011, 13–14): 
 prva raven se nanaša na vidik vidnosti in opazljivosti organizacijske kulture, ki različne 

definicije razlikuje po tem, ali in koliko poudarjajo nevidne sestavine organizacijske 
kulture. Nekateri avtorji se bolj osredotočijo na učinke organizacijske kulture, ki jih je 
mogoče opazovati, to so na primer običaji, jezik, zgodbe ipd., drugi avtorji pa poudarjajo 
globlje in nezavedne karakteristike, sem štejemo skupne vrednote, norme, prepričanja 
ipd.; 

 druga raven pa se nanaša na vidik spremenljivosti organizacijske kulture. Nekateri avtorji 
definicij poudarjajo stabilnost, trajnost in počasno spremenljivost organizacijske kulture. 
Drugi avtorji pa svojo pozornost usmerjajo v to, kako hitro in uspešno spreminjati kulturo 
ter jo sproti prilagajati različnim spremembam.  

2.2 Značilnosti organizacijske kulture 

Za organizacijsko kulturo je značilnih več pomembnih lastnosti, med katere lahko uvrstimo 
naslednje (Treven 2001, 80): 
 primerno vedenje. Člani organizacije sodelujejo drug z drugim, za sporazumevanje  

uporabljajo skupen jezik, terminologijo in obrede, ki odsevajo njihovo spoštovanje do 
sodelavcev; 

 norme. V posamezni organizaciji obstajajo določeni standardi vedenja, ki vključujejo tudi 
smernice za ustrezen obseg opravljenega dela; 

 prevladujoče vrednote. V organizaciji so določene tudi posamezne vrednote, ki naj bi jih 
upoštevali vsi zaposleni. Primeri takih vrednot so visoka kakovost proizvodov oziroma 
storitev, nizka stopnja odsotnosti zaposlenih in visoka učinkovitost; 

 filozofijo. Ta je izražena v politiki, ki poudarja prepričanja o ustreznem ravnanju z 
zaposlenimi in s porabniki; 

 pravila. To so natančne smernice, kako ravnati v organizaciji v določenih situacijah. 
Novo zaposleni v organizaciji se jih morajo naučiti, da bi bili sprejeti kot polnopravni 
člani skupine; 

 organizacijsko klimo. To je ozračje v organizaciji, ki se izraža v načinu vedenja ljudi, 
njihovih medsebojnih odnosih ter odnosih do porabnikov in drugih zunanjih partnerjev. 

Po Kavčiču (2008, 26–27) pa lahko iz literature povzamemo naslednje značilnosti 
organizacijske kulture: 
 organizacijska kultura je socialna tvorba. Kultura je proizvod mnogih ali vseh v 

organizaciji; 
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 organizacijska kultura uravnava obnašanje članov. Kultura uravnava življenje 
posameznika tako, da oblikuje medčloveške odnose z določanjem modalitet socialnega 
življenja; 

 organizacijsko kulturo se da naučiti. Ta proces je bistven za ohranitev organizacijske 
kulture; 

 organizacijska kultura je zavedna in nezavedna. Kultura je sestavljena tako iz 
evalvacijskih kot iz kognitivnih vidikov; 

 organizacijska kultura je splošno sprejeta. Kultura mora doseči visoko stopnjo 
upoštevanja v socialnem sistemu kot celoti; 

 organizacijska kultura nastaja postopno. Gre za proces zgodovinskega nastajanja in 
ohranjanja sestavin kulture; 

 organizacijska kultura je proizvod ljudi. Kultura je proizvod posameznega in 
kolektivnega vedenja; 

 organizacijska kultura je prilagodljiva. Njena prilagodljivost se kaže v dolgoročnosti; 
 organizacijska kultura ni neposredno oprijemljiva. Spoznati jo je mogoče na posreden 

način. 

Vse značilnosti organizacijske kulture so zelo pomembne pri razumevanju pomena in vloge 
kulture pri poslovanju posamezne organizacije. Značilnosti bi morale biti dobro poznane 
vsem zaposlenim, saj tako lažje sprejmejo organizacijsko kulturo za svojo, kar posledično 
vodi k boljšemu in uspešnemu poslovanju. 

Mesner Andolškova (1995, 134) pravi, da organizacijska kultura še zdaleč ni enotna vrsta idej 
in prepričanj. Polna je negotovosti, dvoumnega in ni tako pregledna, kot bi si nekateri želeli. 
Primerja jo z obliko hobotnice, ki razteza svoje lovke v vse smeri, vmes pa ima prazen 
prostor, ki simbolizira različne prekinitve in dvoumnosti. 

Za nekatere organizacijske kulture lahko rečemo, da so statične, za druge pa, da so bolj 
dinamične. V statični organizacijski kulturi je prisotna stabilnost, uniformiranost in urejenost. 
Pri dinamični vrsti kulture pa je vseskozi prisotno spreminjanje. Večina organizacijskih kultur 
pa se lahko najde tukaj vmes (Ivanko 2000, 239).  
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3 POMEN IN VLOGA ORGANIZACIJSKE KULTURE 

V tem poglavju bosta predstavljena pomen in vloga organizacijske kulture. Opisali bomo 
različne sestavine in ravni organizacijske kulture, različne tipologije kultur različnih avtorjev, 
nastajanje kulture, kako jo čim bolje vzdrževati, kdaj in kako jo spreminjati ter moč in 
prilagodljivost organizacijske kulture. 

3.1 Sestavine organizacijske kulture 

Sestavine organizacijske kulture so (Kavčič 1994, 133): 
 vrednote, 
 tipični načini vedenja v organizaciji, 
 običaji in obredi , 
 vzorniki, 
 komunikacija, 
 izdelki in storitve. 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili nekatere sestavine organizacijske kulture, ki jih 
je povzel Kavčič (2011, 42–52). 

Vrednote so ena temeljnih sestavin, ki vplivajo na obnašanje članov kulture. To so lahko 
različni predmeti, kakovost ali standardi, ki zadovoljijo določene potrebe (socialni status, 
varnost, udobje, uživanje, zaupanje, spoštovanje itd.). Podrobneje pa se jim bomo posvetili v 
četrtem poglavju diplomskega dela. 

Tipični načini vedenja so širši vzorci vedenja v posamezni skupini in so enaki za vse člane 
določene skupine. Pogost izraz, ki se uporablja za tipične načine vedenja, je: »Tako to delamo 
pri nas.« Je precej obsežna in heterogena kategorija. Mednje spadajo uporabljeni delovni 
postopki, ki so formalni ali neformalni postopki oziroma rutine, ki jih organizacija uporablja 
za opravljanje delovnih nalog, kot so na primer izvedba sestankov, sestava in delovanje 
timov, način plačevanja zaposlenih ipd. Članom v organizaciji se po navadi ti postopki zdijo 
samoumevni. Ker so postopki vidni na zunaj, so posebej primerni za spreminjanje 
organizacijske kulture. 

Določeni običaji in obredi ter slovesnosti se po navadi razvijejo v vsaki organizaciji kot 
oblika potrjevanja in utrjevanja organizacijskih vrednot. Tu ne gre za splošne proslave ob 
državnih praznikih, ampak za določene organizacijske zadeve, kot so proslave ob uspešnih 
poslovnih rezultatih, izbire najboljšega delavca ipd.  

V organizacijah pa vedno najdemo tudi vzornike, ki so kot neki ideali za vse zaposlene v 
organizacijah. To so lahko osebe ali skupine, ki so spoštovane od vseh članov in predstavljajo 
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nekakšno skupinsko vrednoto in imajo vlogo motivatorjev. V večini primerov so to 
ustanovitelji ali voditelji organizacije. 

Jezik, ki mora biti skupen vsem članom organizacije, ni pomemben samo za medsebojno 
komuniciranje, ampak v osnovi določa tudi, kako doživljamo svet okoli sebe.  

Komunikacija v organizaciji je tudi zelo pomembna za uspešno delovanje, saj morajo 
zaposleni med seboj komunicirati, saj so le tako bolj uspešni pri reševanju delovnih nalog in 
težav ter s tem razvijejo skupno razumevanje pojavov v organizaciji. Poleg verbalnega načina 
komuniciranja je vedno prisoten tudi neverbalni način. Člani vsake kulture razvijejo določene 
geste, izraze obraza ali druge načine neverbalnega komuniciranja, ki so poznani vsem članom 
določene skupine, drugi pa jih ne razumejo enako kot oni. Razvit komunikacijski sistem je 
zato zelo pomemben za vsako organizacijo in njeno uspešno delovanje. 

Ena izmed sestavin so tudi izdelki in storitve, kar nekateri enačijo s proizvodnim programom. 
Če v organizaciji pride do spremembe oziroma novih proizvodnih programov, to posledično 
privede tudi do sprememb v obnašanju in vrednotah (Kavčič 1994, 133). 

Še ena pomembna sestavina, ki je še nismo omenili, pa so zgodbe, bajke in miti, ki so tudi 
pomembne za vsako organizacijo. Po navadi so to pripovedi iz zgodovine posamezne 
organizacije, njihova vloga pa je, da zaposleni razumejo določene razmere v organizaciji in 
njeno delovanje ter da pokažejo pripadnost organizaciji. Zgodbe so lahko kazalec kulturnih 
vrednot in prepričanj, formalnih in neformalnih pravil in postopkov in posledic spoštovanja 
ali odstopanja od teh pravil ter strukture moči v organizaciji. Prispevajo pa tudi k ohranjanju 
vrednot in prepričanj. Člani jih večinoma pripovedujejo novo zaposlenim v organizaciji 
(Kavčič 2011, 51). 

3.2 Ravni organizacijske kulture 

Po Potočanu (2008, 1) lahko poenostavljeno rečemo, da obstajata dve ravni organizacijske 
kulture, in sicer vidna raven, pod katero lahko štejemo vse, kar je opazno v organizaciji, 
obnašanje zaposlenih, načine komunikacije in vidne artefakte, druga pa je nevidna raven, 
kamor štejemo mišljenja, prepričanja in vrednote zaposlenih v organizacij, ki so očem 
nevidne.  

Po Scheinu pa poznamo tri osnovne ravni organizacijske kulture (Jakič 2010, 33–40): 
 artefakte – so najbolj vidni elementi kulture, ko človek vstopi v organizacijo (arhitektura, 

logotipi, oznake, odnosi do ljudi itd.); 
 vrednote – so zelo pomemben del organizacijske kulture; nekaj, kar je razumljeno kot 

najboljše za organizacijo, usmerjajo ravnanje in odločanje posameznikov v organizaciji; 
 temeljne predpostavke – so samoumevne, rutinske in le redko vprašljive, so temeljna 

prepričanja o zaposlenih ter presojanje človekove narave. 



 

9 

Vidne organizacijske strukture in procesi 

 

 

 

 

       Strategije, cilji filozofije organizacije 

 

 

        

     

                                                                          Nezavedna samoumevna mišljenja, 

                                                                          zaznavanja in prepričanja 

Slika 1: Tri ravni organizacijske kulture po Edgarju Scheinu 

Vir: Schein 2004, 26. 

3.3 Nastajanje kulture v organizaciji 

Kultura, ki se razvije v posamezni organizaciji, je skupek dela ustanoviteljev, managerjev in 
zaposlenih. Med seboj si delijo vrednote, prepričanja in znanja, ki so pomembna za uspešen 
razvoj organizacije. Splošnega pravila o nastajanju kulture v organizaciji ni, saj vsaka 
organizacija na svoj način razvije organizacijsko kulturo, ki ustreza vsem zaposlenim. Kultura 
se v organizaciji nenehno razvija in po potrebi tudi spreminja.  

Velik vpliv na nastanek kulture imajo vodilni managerji v organizaciji. Ti bi morali ustvariti 
primerno kulturo v podjetju, ki je v skladu s cilji organizacije, in poiskati najprimernejši način 
za prenašanje in približanje kulture na svoje podrejene. Le jasno opredeljene vrednote, ki jih 
morajo spoštovati tako nadrejeni kot podrejeni, lahko organizacijo pripeljejo na sam vrh 
uspešnosti (Škerjanec 2009, 7).  

Ne smemo pa pozabiti, da imajo velik vpliv tudi ostali zaposleni, saj soustvarjajo kulturo neke 
organizacije. Ko ustvarjamo določeno kulturo v podjetju, moramo pri tem paziti na veliko 

Vidni elementi kulture 

Sprejete vrednote 

Temeljne 
predpostavke 



10 

dejavnikov, ki vplivajo na delovanje podjetja. Ustvariti moramo kulturo, ki ceni zaposlene, jih 
spodbuja in motivira pri njihovem delovanju.  

Kavčič (1992, 78) omenja, da organizacijska kultura nastaja v procesih skupinskega reševanja 
problemov, nenehnega prilagajanja organizacije na okolje in pri reševanju problemov njene 
notranje integracije. 

Handy (1999, 192) med dejavnike nastajanja kulture v organizaciji šteje zgodovino in 
lastništvo organizacije, velikost organizacije, tehnologijo, cilje organizacije, okolico in vse 
ljudi v organizaciji. Brown (1998, 42) pa meni, da najbolj odločilno vplivajo nacionalna 
kultura, stil vodenja ustanovitelja ter poslovno in širše družbeno okolje posamezne 
organizacije. 

Tavčar (2008, 128) je po Scheinu povzel tri pomembne dejavnike, ki vplivajo na nastanek 
organizacijske kulture: 
 prepričanje, vrednote in podmene ustanoviteljev organizacije, 
 učenje članov med rastjo organizacije, 
 nova prepričanja, vrednote in podmene, ki jih prinašajo novi člani in voditelji. 

3.4 Funkcije organizacijske kulture 

Organizacijska kultura ima veliko funkcij, ki so med seboj prepletene in so zelo pomembne za 
vse organizacije. Kavčič (2011, 23–24) je po različnih avtorjih povzel naslednje učinke 
organizacijske kulture: 
 kultura se povezuje z znanjem, ki ga organizacija ima, pridobiva in uporablja. Ta se šteje 

za najpomembnejšo funkcijo, saj določa vedenje organizacije navzven in navznoter. 
Organizacijska kultura vpliva na to, katero znanje je veljavno in pomembno za uspešnost 
organizacije. Organizacija nato zavestno uporablja to določeno znanje. Kultura tudi 
določa porazdelitev znanja med organizacijo in njenimi člani ter sistem širjenja znanja 
med zaposlene. Določa pa tudi odnos posamezne organizacije do novega znanja; 

 kultura povezuje posameznike v skupine in organizacije ter omogoča skupno življenje in 
delovanje. Ljudje imamo vedno strah pred stikom z drugimi, ki so nam neznani, zato 
kultura deluje kot lepilo, ki povezuje člane organizacije med seboj pod pogojem, da si vsi 
člani delijo isto kulturo in jo sprejmejo za svojo; 

 kultura deluje kot mehanizem koordinacije in kontrole. Za člane organizacije je kot 
smerokaz, kako uresničevati funkcije, ki prispevajo k uspešnemu delovanju organizacije. 
Kultura tudi poenostavlja zapletene in kompleksne situacije. Poleg koordiniranja pa s 
temeljnimi predpostavkami oblikuje tudi meje individualne svobode in uveljavlja 
disciplino med zaposlenimi; 

 kultura ima v organizaciji tudi stabilizacijsko funkcijo. Ima vlogo utrjevanja 
organizacijske strukture, načina vedenja in mišljenja ter jo s tem posledično tudi ohranja. 
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Oblikuje tudi organizacijsko klimo in članom daje občutek trdnosti in trajnosti 
organizacije; 

 kultura članom organizacije omogoča oblikovanje identitete (občutek pripadnosti) in 
legimitete (pri predstavljanju navzven). Sodeluje pri sooblikovanju kognitivne in 
vedenjske lastnosti, ki jih člani pripisujejo organizaciji. Kultura svojim članom omogoča 
oblikovanje njihove lastne identitete oziroma samopodobe, ta pa se spreminja. 
Posamezniku daje socialni in čustveni okvir, ki za člana organizacije pomeni občutek 
varnosti, stabilnosti in pripadnosti;  

 kultura predstavlja okvir za skupno interpretacijo zaznav članov organizacije, vpliva na 
pričakovanja in omogoča medsebojno razumevanje. Pomaga pri zmanjševanju 
negotovosti članov organizacije ter utemeljuje njihovo preteklo, sedanje in prihodnje 
delovanje; 

 kultura oblikuje motivacijski okvir za dejavnost zaposlenih. Določene stvari in vedenje 
zaposlenih naredi za samoumevno in sprejemljivo. Kot motivacija deluje znotraj vsakega 
posameznika in je po navadi močnejša kot zunanja motivacija, kot so nagrade ipd.;  

 kultura vpliva na konkurenčno prednost organizacije. Z oblikovanjem skupnih vrednot 
zaposlenih, motivacijskim delovanjem in identifikacijo članov z organizacijo pomembno 
vpliva na konkurenčno prednost organizacije, če je delovanje kulture usmerjeno v pravo 
smer. 

Dobro razvita organizacijska kultura je dandanes pomembna konkurenčna prednost, saj 
prispeva k razvoju kreativnih in inovativnih kadrov. Če jim kultura ustreza, jim lahko 
omogoči razvoj in izpolnitev zastavljenih ciljev v organizaciji ter izpolnitev čustvenih, 
fizičnih in miselnih potreb. Uspešna je lahko tista organizacija, ki razvije kulturo, ki temelji 
na vrednotah, skupnih vsem članom (Klemenčič 2009). 

3.5 Tipologije kultur 

Glede na to, da poznamo več različnih definicij organizacijske kulture različnih avtorjev skozi 
različna obdobja, posledično ločimo tudi več tipov organizacijskih kultur. Številni avtorji so s 
svojih stališč skušali kategorizirati organizacijske kulture v nekaj bolj homogenih skupin. 
Tipologije so pomembne in zelo uporabne za management posamezne organizacije, da ta 
prepozna kulturo svoje organizacije v kateri izmed njih in poskrbi za spremembe, če so te 
potrebne. 

Kavčič (2011, 63) je po Ottu povzel dve glavni smeri definiranja kulture, na osnovi katerih so 
nastale klasifikacije organizacijskih kultur, in sicer: 
 adaptivni koncept kulture, ki temelji na tem, kar lahko neposredno opazimo pri članih 

organizacije, to so na primer materialni predmeti, orodja, jezik ipd.; 
 ideativni koncept kulture pa se nanaša na to, kar je duhovno skupno vsem članom 

organizacije, to pa so skupna prepričanja, stališča, vrednote, znanja ipd. 
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V nadaljevanju bomo opisali nekaj najbolj znanih in pomembnih tipologij organizacijske 
kulture različnih avtorjev, ki smo jih povzeli iz različnih literatur. 

Kavčič (2011, 18) omenja opredelitev organizacijske kulture po Geertu Hofstedeju, ki spada 
med najbolj znane avtorje, ki so se ukvarjali s preučevanjem razlik med posameznimi 
nacionalnimi kulturami. Raziskavo je opravil v 40 državah v različnih predelih sveta za 
multinacionalko IBM v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Definiral je štiri dimenzije 
vrednot, ki so povezane z nacionalnimi kulturami, kasneje pa je dodal še peto: 
 razlike v moči. Te razlike so v organizacijah vedno prisotne, saj se podrejeni trudijo 

zmanjšati razliko v moči, njihovi nadrejeni pa povečati, saj si želijo moči in bogastva, ki 
jim ga prinaša nadrejeni položaj. V Maleziji, Gvatemali, Panami, na Filipinih je razlika v 
moči najbolj izražena, najmanj pa v Avstriji, Izraelu, na Danskem in Irskem; 

 izogibanje negotovosti. Z razvojem tehnologije in poslovanja organizacij pride tudi do 
negotovosti, saj ne moremo vedno vedeti, kaj bo sledilo nekaterim spremembam. V 
nekaterih državah se trudijo izogibati negotovostim in dopuščajo le racionalno vedenje, 
medtem ko jih v drugih sprejmejo ter s tem podpirajo tudi neracionalno vedenje, saj vedo, 
da jim lahko prinesejo tudi pozitivne posledice. Države, ki se najbolj izogibajo 
negotovosti, so Grčija, Portugalska in Belgija, najmanj pa Singapur, Jamajka, Danska, 
Švedska in Hongkong; 

 individualizem – kolektivizem. Opisuje odnos med posameznikom in družbo, ki 
prevladuje v posamezni družbi. Individualistične organizacije dajejo poudarek na 
posameznika in na njegov uspeh, medtem ko kolektivistične organizacije poudarjajo 
skupinsko delo in skupinski uspeh. Individualizem je najbolj prisoten v ZDA, Avstraliji, 
Veliki Britaniji, Kanadi in Nizozemski, najmanj pa v Gvatemali, Ekvadorju, Panami, 
Venezueli in Kolumbiji; 

 moškost – ženskost. Organizacije se razlikujejo po tem, kolikšen vpliv ima razlika v spolu 
na socialne aktivnosti. Delovna mesta so stereotipizirana na moška in ženska. V nekaterih 
državah so nekatera delovna mesta rezervirana zgolj za moške in jih ženska ne bi smela 
opravljati. Moškost najbolj poudarjajo na Japonskem, v Avstriji, Italiji in Švici, najmanj 
pa na Švedskem, Norveškem, Nizozemskem in Kostariki; 

 dolgoročna – kratkoročna usmeritev. To dimenzijo je Hofstede prevzel od Kitajcev.  
Nekatere organizacije so usmerjene v dolgoročnost, vlagajo v prihodnost in varčujejo, 
medtem ko so druge bolj kratkoročno usmerjene in jih zanima le trenutni uspeh, v 
prihodnost pa ne vlagajo veliko. Dolgoročnost je najbolj pogosta na Kitajskem, Tajvanu 
in v Južni Koreji, najmanj pa v Pakistanu, Nigeriji, Filipinih, Kanadi in Zimbabveju. 

Tipologija po Ansoffu razlikuje organizacijsko kulturo na osnovi dveh lastnosti, in sicer 
ekstravertiranosti – introvertiranosti članov (usmerjenost v organizacijo ali v  okolje) in 
časovne perspektive (usmerjenost v preteklost, sedanjost ali prihodnost), ki se povezuje z 
naklonjenostjo oziroma nenaklonjenostjo spremembam.  
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Organizacijsko kulturo je razdelil na pet različnih tipov (Ivanko in Stare 2007, 102): 
 stabilni tip organizacijske kulture, pri katerem je značilna introvertiranost članov 

organizacije in usmerjenost v preteklost. Prisoten je precejšen odpor do sprememb in teži 
k ohranjanju že obstoječe kulture v organizaciji; 

 reaktivni tip organizacijske kulture je tudi introvertiran, vendar je bolj usmerjen v 
sedanjost, zato je prisotne malo več pripravljenosti na spremembe; 

 anticipativni tip organizacijske kulture je lahko introvertiran ali ekstrovertiran. Prisotna je 
že večja mera pripravljenosti zaposlenih za tveganje, vendar le, če so prepričani v svoj 
uspeh. Veliko je vnaprejšnjega načrtovanja; 

 za eksploativni tip organizacijske kulture sta značilni ekstrovertiranost in visoka 
naklonjenost spremembam. V organizaciji namreč želijo s spremembami zmanjšati 
nepričakovane spremembe; 

 za usklajevalni tip organizacijske kulture pa je značilna ekstrovertiranost članov 
organizacije. Usmerjeni so predvsem v prihodnost, ki jo želijo sami oblikovati ali pa se 
vsaj pripraviti na možne spremembe. 

Tipologija po Charlesu Handyju (nastala leta 1976) razlikuje štiri tipe organizacijske kulture 
(Rozman in Kovač 2012, 292):  
 kultura moči je prikazana kot pajčevina. Podjetje s kulturo moči teži k obvladovanju 

okolice. Njegovi člani med seboj ne trpijo nobene opozicije. Uspešno je le, kadar so 
podrejeni pripravljeni le molče izpolnjevati ukaze svojih nadrejenih. Prednost te kulture 
pa se odraža v tem, da je dokaj odzivna na spremembe; 

 kultura vlog je upodobljena kot grški tempelj. Podjetje je usmerjeno predvsem k 
racionalnemu obnašanju. Za razliko od kulture moči temelji na legitimnosti, legalnosti in 
odgovornosti. Predvsem sta poudarjen hierarhija in status, vendar je njun negativni vpliv 
manjši zaradi legalnosti in legitimnosti. Predvsem je značilna za birokratske tipe 
organizacij. Za reševanje konfliktov uporabljajo točno postavljena pravila. Kultura je 
lahko uspešna le v stabilnem okolju; 

 kultura nalog je grafično prikazana kot mreža. Največja vrednota organizacije je 
doseganje zastavljenih ciljev. Naloga struktur in procesov v podjetju je, da so 
organizirani za doseganje ciljev. Vse ostalo je treba odstraniti. Posamezniki, ki niso kos 
svojim delovnim nalogam, se dodatno usposobijo ali pa jih zamenjajo. Velik poudarek je 
na strokovnem znanju. Organizacija s tako kulturo je hitro odzivna na izzive v okolju. 
Zelo pogosta je v oglaševalskih organizacijah; 

 kultura osebnosti je prikazana kot protoplazma. Podjetje obstaja zaradi zadovoljevanja 
potreb njegovih članov. Vpliv avtoritete je minimalen. Posameznik je najpomembnejši, 
namen kulture pa je ustvarjanje pogojev, da posamezniki lahko uresničujejo svoje 
interese. Pri odločanju se uporablja metoda soglasja. Pri tej kulturi je prednost visoka 
motiviranost, slabost pa majhen vpliv vodij. 
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Slika 2: Handyjeva predstavitev štirih tipov organizacijskih kultur 

Vir: Handy 1976, po Kavčič 2011, 65. 

Tipologija po Dealu in Kennedyju (nastala leta 1982) razlikuje štiri tipe organizacijske 
kulture, oblikovana pa je bila na osnovi sto organizacij in temelji na dveh sodilih, in sicer 
dejavniku poslovnega tveganja in hitrosti povratnih informacij o uspehih ali neuspehih na 
trgih (Rozman in Kovač 2012, 293): 
 delovna kultura predvideva, da je tveganje razmeroma majhno, povratna informacija pa 

je hitra. Za to kulturo je značilna pragmatičnost. Člani so usmerjeni k hitrim odločitvam, 
umskemu delu ter nenehnemu poudarjanju in razvijanju občutka pripadnosti podjetju. V 
ospredju pa je količina na škodo kakovosti; 

 tekmovalna kultura, v kateri sta pomembni vrednoti sprejemanje velikega tveganja in 
hitra povratna informacija. V ospredju je hiter zaslužek. Potrpežljivost in preudarnost pa 
sta manj cenjeni vrednoti v kulturi. Ta kultura se najpogosteje razvije v organizaciji 
posameznika, ki želi uspeti; 

 procesna kultura ima v ospredju vrednoti stalnost in majhno tveganje, hitra povratna 
informacija pa ni posebej cenjena. Pomemben je način opravljanja naloge, ne rezultat. 
Primerna je predvsem za upravne službe, administracijo in velika podjetja. Člani so 
previdni, malenkostni in prilagodljivi. Odločitve so natančne in počasne; 
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 hazarderska kultura, v kateri sta značilni vrednoti veliko tveganje in počasnost, a 
temeljitost povratnih informacij. Veliko tveganje lahko ogrozi obstoj celotnega podjetja. 
Odločitve se sprejemajo na vrhu. Izkušnje so zelo pomembne. V tej kulturi ni mogoče 
priti do hitre kariere. Značilna je za investicijske dejavnosti in velike projekte, kot so na 
primer vojska, letalska industrija, gradbeništvo ipd. 

Tipologija po Cameronu in Quinnu je tudi razdeljena na štiri tipe, nastala pa je na osnovi 
preučevanj dejavnikov uspešnosti organizacije (Kavčič 2011, 72–74): 
 hierarhična kultura temelji na birokratski organizacijski paradigmi. Vse v organizaciji je 

urejeno s pravili, odnosi med posameznimi organizacijskimi ravnmi so urejeni strogo 
hierarhično, delovanje je neosebno, nadrejeni ima vedno prav, odgovornost je vedno 
hierarhična, nižji je odgovoren višjemu. Omogoča visoko stopnjo urejenosti in 
preglednosti. Prevladuje predvsem v organizacijah z mehansko tehnologijo; 

 tržna kultura je pravo nasprotje hierarhični. Nastala je zaradi razvoja znanosti in 
tehnologije. Označuje organizacije, ki delujejo kot trg. Usmerjene so predvsem navzven, 
na transakcije z zunanjimi deležniki, kot so dobavitelji, kupci, pogodbeniki itd. 
Najpomembnejša vrednota organizacije je dobičkonosnost. Glavni cilji pa so ustvariti 
konkurenčno prednost organizacije na trgu; 

 klanska kultura je bolj podobna kulturi družinskih firm. Zaposlene združujejo skupne 
vrednote in skupni cilji. Tipični so timsko delo, visoka stopnja sodelovanja zaposlenih pri 
odločanju v podjetju in skrb podjetja za zaposlene. Zaposleni so organizirani v delovne 
time, ki so plačani glede na skupinski dosežek. Prisotna je samostojnost zaposlenih na 
delovnih mestih ter njihova participacija pri odločitvah, kar krepi tudi njihovo pripadnost 
organizaciji. Zaposleni v organizaciji imajo mnogo skupnega in so med seboj povezani; 

 ad hoc kultura odstopa od ostalih treh. Ad hoc pomeni nekaj začasnega in enkratnega. 
Osnova takšne kulture je prepričanje, da je firma lahko uspešna le ob visoki stopnji 
inovacij, ki so podjetniško uspešne. Vedno znova je potrebna hitra prilagodljivost 
organizacije novim pogojem. Primerna je za področja, kjer se pojavljajo hitre 
spremembe. Zato je potrebna tudi dinamičnost. Glavni cilji organizacije pa so 
prilagodljivost in spremenljivost glede na hitre in nepričakovane spremembe v okolju. Ni 
neke prave oblike, saj se hitro spreminja glede na potrebe. 
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prilagodljivost, opreznost 

     

                         

 

 

 

 

stabilnost, kontrola 

Slika 3: Tipi organizacijskih kultur po Cameronu in Quinnu 

Vir: Cameron in Quinn 2006, po Kavčič 2011, 73. 

3.6 Vzdrževanje organizacijske kulture 

Za posamezno organizacijsko kulturo je po navadi značilna stabilnost, saj spreminjanje 
kulture ni zaželeno in lahko vodi k negativnim posledicam v organizaciji. To pa ne pomeni, 
da spreminjanje ni nikoli potrebno. Če želimo biti v koraku s časom in z vsemi inovacijami v 
poslovnem svetu, moramo temu primerno vzdrževati in po potrebi tudi spreminjati 
organizacijsko kulturo. Spreminjamo jo v primeru, kadar je vzpostavljena šibka 
organizacijska kultura, ki negativno vpliva na uspešnost podjetja in je hkrati tudi slaba 
motivacija za zaposlene. 

Kavčič (2011, 115) navaja dva razloga, zaradi katerih je potrebno vzdrževanje kulture v 
organizaciji: 
 entropija. To je naravna tendenca sistemov k razgradnji ali razpadanju. Močna 

organizacijska kultura sama po sebi teži k slabitvi in zmanjšanju soglasnosti o temeljnih 
vrednotah v organizaciji. Za to, da ohranimo organizacijsko kulturo močno, je potrebno 
organizirano prizadevanje; 

 zaposlovanje novih članov. V organizacijah vedno prihaja do odhodov članov iz 
organizacije, kar posledično prinese zaposlovanje novih članov, ki niso seznanjeni z 
obstoječo organizacijsko kulturo in v organizacijo prinesejo nove vrednote, ki niso vedno 
skladne z obstoječimi organizacijskimi vrednotami. Zato je potrebno vzdrževanje in 
prenašanje obstoječe kulture na novo zaposlene člane organizacije. 

Vzdrževanje obstoječe organizacijske kulture poteka predvsem preko dveh dejavnikov 
(Kavčič 2011, 116): 
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 preko obvladovanja človeških dejavnikov, preko kadrovskih dejavnosti in 
 preko dejavnosti vodstva. 

Po Trevnovi (2001, 89–90) so za vzdrževanje kulture v organizaciji pomembni trije dejavniki: 
 izbira na novo zaposlenih. Organizacija mora izbrati tiste novo zaposlene kandidate, ki 

imajo potrebna znanja, sposobnosti in spretnosti za učinkovito delo v organizaciji. S tem 
lahko organizacija zagotovi, da bodo vrednote novo zaposlenih v skladu z ostalimi 
zaposlenimi; 

 najvišji management. Ima zelo velik vpliv na organizacijsko kulturo. S svojim načinom 
vedenja in besedami oblikujejo norme, ki se nato prenesejo na podrejene; 

 socializacija. Je potrebna predvsem za novo zaposlene v podjetju, ki se še ne prilegajo 
popolnoma organizacijski kulturi, zato jih moramo vključiti v proces socializacije, da se 
podrobneje seznanijo s kulturo organizacije in se vanjo tudi vključijo. 

3.7 Spreminjanje organizacijske kulture 

Do potrebe po spreminjanju organizacijske kulture lahko pride zaradi različnih vzrokov, kot 
so spremembe v poslovnem okolju, številne inovacije, novi zakoni, krizne situacije itd. 
Čeprav so spremembe kulture v organizaciji precej težko izvedljive in včasih tudi tvegane, so 
žal v nekaterih primerih tudi nujno potrebne za nadaljnje poslovanje. 

Vsaka organizacija se sreča s stagnacijo svoje organizacijske kulture, kar pomeni, da je 
potrebna spremenitev obstoječe kulture. Kavčič (2011, 120) povzema po Brownu naslednje 
znake stagnacije kulture v organizaciji: 
 v nekem obdobju poslovanja stari, veljavni postopki za doseganje uspešnosti niso več 

zadostni. Uspešnost poslovanja začne počasneje rasti ali pa celo upadati. To posledično 
pomeni neuspešnost in ogrožen obstoj organizacije; 

 organizacija ni več sposobna razločevati konkurenčnih alternativ, ki se pojavljajo v 
okolju. Organizacija vztraja pri že preživetih proizvodih, ki ne prinašajo več dobičkov 
oziroma se jim že izteka življenjski cikel; 

 zaradi težav pri doseganju rezultatov organizacija začenja aktivnosti prisiljenega 
ponavljanja prejšnjih aktivnosti. To po večini vodi v začarani krog neuspešnosti, napor in 
intenzivnost delovanja se povečuje, rezultati pa so vedno slabši; 

 za rešitev težav je organizacija nagnjena, da porabi vedno več časa, sredstev in napora za 
strukturne reorganizacije. Poskrbi za reorganizacijo svoje enote in programov ter 
spreminja kadrovske razmestitve. Odloča se za spremembe, ki ne koristijo uspešnemu 
odpravljanju težav. 

Kavčič (2011, 120–121) je po Bateu povzel naslednje štiri generične strategije za spremembo 
organizacijske kulture: 
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 agresivni pristop. Ta je sestavljen iz odprtega napada na obstoječo kulturo v organizaciji. 
Je nasilen, odločen in grob. Največkrat je uporabljen, ko vodstvo ni pravočasno zaznalo 
sprememb in je organizacija že v stiski ter ima na voljo zelo malo sredstev in časa za 
izvajanje sprememb; 

 pomirjevalni pristop. Gre za uvajanje sprememb na manj dramatičen način in bolj 
postopoma. Poudarja odpravljanje vzrokov in prilagajanje. Nova kultura se uvaja 
postopoma, dolgotrajnejše in brez posebnih spopadov in ostrih ukrepov; 

 korozivni pristop. Se uporablja v korist posameznikov v organizaciji, ki s svojim vplivom 
na organizacijske mreže poskušajo spremeniti kulturo, predvsem v skladu s svojimi 
osebnimi ali skupinskimi interesi. Gre za uresničevanje neformalnih interesov, praviloma 
na račun podjetja; 

 indoktrinacijski pristop. Pristop k uvajanju sprememb kulture je predvsem na podlagi 
učenja in usposabljanja. Procesi učenja so navadno dobro načrtovani in profesionalno 
vodeni ter temeljijo na stopnji sodelovanja tistih, katerih kultura se mora spremeniti. 

Pri spreminjanju organizacijske kulture je zelo pomembno, da so spremembe sprejemljive za 
vse zaposlene, saj drugače sprememb ne bodo sprejeli in bo vzpostavljena nova šibkejša 
organizacijska kultura, ki bo negativno vplivala na poslovanje organizacije.  

Mnogi zaposleni se upirajo spremembam zaradi slabe obveščenosti in bojazni pred 
neugodnimi ekonomskimi in socialnimi razmerami ter strahom pred neznanim. Najpogostejši 
razlogi za upiranje spremembam so (Kavčič 2011, 123): 
 neobveščenost o spremembah. Če zaposleni niso pravočasno seznanjeni s spremembami, 

se v organizaciji hitro pojavijo ugibanja in govorice o morebitnih spremembah, ki nas 
lahko pripeljejo do napačnih domnev in negativnih odzivov zaposlenih, zato je potrebna 
pravočasna in pravila obveščenost zaposlenih; 

 bojazen pred neugodnimi ekonomskimi posledicami. Mnogi zaposleni se spremembam 
upirajo, ker bi to lahko spremenilo njihov ekonomski položaj, ki so ga vzpostavili v 
organizaciji; 

 bojazen pred socialnimi neugodnostmi. Zaposleni se bojijo tudi, da bi morebitne 
spremembe vplivale na socialne povezave, ki so jih vzpostavili v organizaciji, družini in 
okolju; 

 bojazen pred neznanim. Večina zaposlenih se upira spremembam ravno zaradi tega, ker 
ne vedo, kaj jim bodo te prinesle in kaj bodo spremenile v organizaciji; 

 nestrinjanje z metodo uvajanja sprememb. Spremembam se upirajo tudi zaradi 
nestrinjanja z metodami, zato je za organizacijo pomembno, da uvede takšno metodo, ki 
ustreza zaposlenim, posebej tistim, ki jih izvajajo; 

 druge neprijetnosti. Pri vsakem posamezniku spreminjanje vedno terja določene 
spremembe pri navadah, običajih in življenjskem ritmu.  
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3.8 Moč in prilagodljivost kulture 

Organizacijska kultura je lahko močna ali šibka. V organizaciji, kjer si večina zaposlenih deli 
skupne vrednote, vedenje in navade, prevladuje močna kultura. Močnejša kot je 
organizacijska kultura, večja je tudi učinkovitost organizacije, saj kultura močno vpliva na vse 
zaposlene in delovanje organizacije. Šibka kultura v organizaciji je lahko zelo slaba 
motivacija za zaposlene, zato je pomembno, da organizacijsko kulturo sprejme za svojo čim 
večje število zaposlenih. S tem, ko si zaposleni med seboj delijo skupne vrednote in vedenja, 
skupaj ustvarjajo močnejšo organizacijsko kulturo in prispevajo k večji učinkovitosti 
organizacije. 

Trevnova (2001, 83) pravi, da je za organizacijo, ki ima razvito močno organizacijsko 
kulturo, značilna nizka stopnja prekinjanja delovnega razmerja zaposlenih, saj je med njimi 
doseženo soglasje o tem, za kaj se v njihovi organizaciji prizadevajo. To pa privede do 
večjega zaupanja, povezanosti in lojalnosti med člani organizacije, ki v povratni smeri vpliva 
na zmanjšanje števila odhodov zaposlenih. 

Kavčič (2011, 105–106) povzema po različnih avtorjih (Denison, Kotter, Heskett in Brown) 
naslednje mehanizme za močnejšo organizacijsko kulturo: 
 člani organizacije določijo skupne cilje organizacije, kar privede do boljše identifikacije s 

cilji, večjega vlaganja energije vanje in manj konfliktov; 
 skupne vrednote članov organizacije privedejo k močnejši kulturi in posledično k višji 

motivaciji za delo. Člani čutijo večjo varnost in pripadnost organizaciji; 
 organizacije, ki imajo močno organizacijsko kulturo, se lažje učijo iz preteklih izkušenj; 
 ugodne razmere, visoka motivacija in skupni cilji omogočajo internalizacijo kontrole 

med člani organizacije. Ni potrebe po birokratski kontroli, saj zaposleni prostovoljno 
usmerjajo svoje dejavnosti v doseganje zastavljenih ciljev organizacije. 

Biloslavo (2008, 123) po Robbinsu povzema naslednje prednosti in slabosti močne kulture: 
 prednosti: 

– povečuje zavzetost in usklajenost vedenja sodelavcev in 
– zmanjšuje negotovost – kaže sodelavcem, kako naj delujejo in kaj je pomembno; 

 slabosti: 
– v kulturi prevladujoče vrednote niso nujno usklajene z uspešnostjo delovanja 

organizacije, 
– usklajeno vedenje je prednost predvsem v stabilnem poslovnem okolju. 

Ivanko in Stare (2007, 111) pravita, da vsaka organizacija oblikuje tako organizacijsko 
strukturo, ki prispeva k maksimalni učinkovitosti. Oblikovana mora biti tako, da ustreza 
kombinaciji pravil, ki spodbujajo kreativnost in niso preveč formalizirana. Zato so v 
močnejših kulturah pravila manj stroga in ne povsem jasna.  
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Prilagodljivost kulture je zelo pomembna za delovanje organizacij, saj živimo v času 
nenehnih sprememb. Dolgoročno uspešna organizacija je lahko le tista, ki se je sposobna v 
najkrajšem možnem času odzvati na različne spremembe znotraj in zunaj organizacije. 
Prilagodljiva mora biti tudi organizacija, saj ta potem omogoča prost pretok informacij in 
medsebojno zaupanje med zaposlenimi. Potrebno je natančno spremljanje strank in 
konkurentov, različnih sprememb v okolju ter raznih inovacij in biti pripravljen na uvedbe 
sprememb, ko so te nujno potrebne. 

Ivanko in Stare (2007, 113) povzemata po Kotterju in Heskettu, da se proces oblikovanja in 
vzdrževanja prilagodljive kulture začne s karizmatičnim vodjem, ki ustvarja vizijo oziroma 
poslovno strategijo, usklajeno s poslovnim okoljem organizacije. Ugotavljata tudi, da je treba 
pridobljeno prilagodljivost kulture ohranjati z dosledno podporo temeljni filozofiji in 
vrednotam organizacije s strani vodstva. 

3.9 Vpliv organizacijske kulture na njeno uspešnost 

Vse organizacije se morajo zavedati, da njihova organizacijska kultura lahko v veliki meri 
vpliva tudi na uspešno delovanje organizacije, pa naj bo ta močna ali šibka. Zato je treba dati 
poudarek tudi na to. Ščapova (2009, 44) je mnenja, da je kultura pomemben dejavnik, ki 
vpliva na uspešnost organizacije. To pa lahko stori le v primeru, če ustreza zahtevam 
organizacije in omogoča vsem zaposlenim, da zadovoljijo svoje individualne potrebe. Ivanko 
in Stare (2007, 110) pravita, da je raziskovanje vpliva organizacijske kulture na uspešnost 
vedno bolj aktualno. Vpliv pa je pomemben sploh takrat, kadar se posamezna organizacija 
sooči z nepredvidljivimi in spremenljivimi razmerami. 

Ivanko in Stare (Prav tam, 110) povzemata po Kreitnerju in Knickiju tri vidike 
organizacijskih kultur, ki vplivajo na dolgoročno uspešnost organizacije: 
 vidik moči, ki temelji na povezovanju z močno kulturo organizacije in njenimi 

dolgoročnimi rezultati. Močnejša kultura omogoča doseganje ciljev, ki si jih zastavi 
organizacija, in zagotavlja ustrezno organizacijsko strukturo in motiviranost članov 
organizacije; 

 vidik prilagodljivosti, ki predpostavlja, da kultura organizaciji omogoča predvidevanje in 
prilagajanje spremenljivim in nepredvidljivim razmeram. Prispeva tudi k dolgoročni 
uspešnosti organizacije; 

 vidik usklajenosti pa temelji na prepričanju, da usklajenost organizacijske kulture z 
njenim poslovnim in strateškim kontekstom vodi k doseganju dolgoročne uspešnosti. 

Tavčar (2006, 48–49) omenja, da se lahko managerji soočijo s štirimi temeljnimi možnostmi 
glede na moč in primernost kulture: 
 ignorirajo kulturo: to dolgoročno zmanjšuje uspešnost organizacije, kratkoročno pa lajša 

urejanje nekaterih zadev; 
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 izkoriščajo kulturo: to prinaša predvsem kratkoročne koristi, dolgoročno pa slabša ugled 
organizacije zaradi morebitnega nasprotovanja soudeležencev; 

 uporabljajo kulturo: management neguje in spodbuja predvsem tiste vidike kulture, ki so 
pomembni za sprotno in dolgoročno uspešnost organizacije; 

 spreminjajo kulturo: to je dolgotrajno in zahtevno ter tvegano početje, saj se kultura 
spreminja zelo počasi in pri tem lahko sproži več odporov. 
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4 VREDNOTE V ORGANIZACIJAH 

Številni avtorji so enotni, da so vrednote ena pomembnejših in bistvenih sestavin 
organizacijske kulture. Vsak posameznik razvije različne vrednote skozi leta socializacije, te 
pa so mu nato vodilo skozi celo življenje. Vrednote nam predstavljajo nekaj, kar je za nas 
zaželeno in nekaj vredno. 

Tavčar (2002, 180) je mnenja, da vrednote nastajajo, ker ljudje nenehno raziskujemo in 
preizkušamo različna vedenja in razmišljanja, ki nam prinašajo koristi, in se nato vselej 
ravnamo po njih. Sprejmemo jih za svoje in verjamemo vanje, s tem pa jih spremenimo v 
vrednote. 

4.1 Opredelitev pojma 

Kavčič (2011, 42–43) povzema po Hofstedeju, da lahko vrednote poenostavljeno definiramo 
kot splošno tendenco, da imamo neka stanja rajši kot druga, po Driskillovi in Brentonovi pa 
so vrednote skupna prepričanja in prioritete skupine ljudi. Vrednote naj bi članom 
organizacije povedale, kaj je v njihovi organizaciji najpomembneje, na kaj morajo biti posebej 
pozorni in kako si razlagati pomen posameznih dogodkov in informacij. Pridobimo jih med 
primarno in sekundarno socializacijo (v družini in šoli).  

Tavčar (2006, 38) pravi, da je vrednota nekaj, kar je vredno za nekoga – nekaj, kar si zasluži 
in želi. Vrednota je človekov odnos do nečesa, kar je pomembno zanj. Nastajale naj bi tako,  
da ljudje vseskozi preizkušamo različne možnosti, nekatere izmed njih se dobro odrežejo, zato 
začnemo verjeti vanje in s tem postanejo naše vrednote. Vrednote odsevajo preteklost in 
dozorelost posameznika ter kulturo okolja, iz katerega prihaja. Po večini so nezavedne in zato 
manj vidne ostalim ljudem.  

Musek Lešnik (2003, 121) je mnenja, da so vrednote ponotranjena merila vsakega 
posameznika za presojanje, katero ravnanje je pravilno in katero ne, kaj je učinkovito in kaj 
sprejemljivo. So močno zakoreninjene v osebnosti človeka in največkrat se jih sploh ne 
zavedamo. Musek Lešnik (2008, 72) pa posebej opisuje tudi organizacijske vrednote, ki naj bi 
bile skupna prepričanja in vedenja posamezne organizacije, ki določajo skupno usmeritev za 
vsakodnevno vedenje vseh članov v organizaciji. 

Musek Lešnik (prav tam, 71) ugotavlja tudi, da je že Aristotel v svojih časih trdil, da je človek 
najbolj zadovoljen in srečen, kadar so njegova dejanja v skladu z njegovimi vrednotami. Naši 
zastavljeni cilji morajo biti skladni z našimi vrednotami in naše vrednote morajo biti v skladu 
z našimi cilji. Za nas je zelo pomembno tudi, da razumemo in priznavamo svoje vrednote, saj 
to vodi k boljšemu razumevanju samega sebe in svojih vedenj ter razmišljanj. Prav tako pa je 
zelo pomembno poznati tudi vrednote organizacije, v kateri smo zaposleni, saj le tako lahko 
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delujemo v dobrobit organizacije. Zavedati se moramo, da vrednote močno vplivajo na naše 
vedenje do različnih stvari in ljudi.  

Po Musku (2000, 21) lahko tudi izpostavimo dve kategoriji vrednot. Prve so faktične 
vrednote, ki se pojavljajo kot dobrine in imajo za nas neko čustveno vrednost in privlačnost. 
Druge pa so normativne vrednote, ki nam predstavljajo merila oziroma kriterije, s katerimi 
ocenjujemo različne objekte, vedenja in pojave. 

Kavčič (2005, 26–27) pravi, da kaže razlikovati tudi med dejanskimi vrednotami, ki si jih 
ljudje resnično želijo, in idealnimi vrednotami, za katere ljudje mislijo, da bi si jih morali 
želeti. Idealne vrednote so po navadi tiste, ki nastanejo pod vplivom družbenih vrednot, nekaj 
kar je zaželeno predvsem v družbi ali javnosti. Za posameznikovo resnično vedenje so 
pomembne predvsem njegove dejanske vrednote. Kavčič (2011, 43) ugotavlja tudi, da imajo 
vrednote intenziteto in smer. Nekatere vrednote imajo za nas večji pomen, nekatere vrednote 
pa manjšega (intenziteta). Nekatere vrednote ocenjujemo kot dobre, druge pa kot slabe (smer). 

4.2 Nastajanje osebnih in organizacijskih vrednot 

Musek Lešnik (2008, 96–98) pravi, da osebne vrednote niso prirojene, temveč jih pridobimo 
skozi proces socializacije. Med odraščanjem prevzamemo vrednote svojih vzornikov, ki so po 
navadi starši, bratje, sestre, vzgojitelji, učitelji, filmski in pravljični junaki itd. Bolj kot so nam 
določene osebe pomembne, več vrednot prevzamemo od njih in jih nato sprejmemo za svoje. 
Vrednote se razlikujejo od posameznika do posameznika, ker odraščamo v različnih družinah 
in družbenih okoljih. Po večini se naše vrednote dokončno oblikujejo pri zgodnjih dvajsetih, 
do sprememb pa po navadi pride le pri nenadnih krizah in notranjih spremembah ali pa 
spremembah v okolju. Podobno velja tudi za nastanek organizacijskih vrednot. Organizacija v 
začetku svojega delovanje prične srkati različne vplive in prevzemati vrednote. Po navadi 
prevzame vrednote svojih ustanoviteljev oziroma vodij, včasih pa tudi vrednote okolja, v 
katerem nastaja. Ko podjetje dozoreva, se oblikujejo organizacijske vrednote, ki jih sčasoma 
prevzamejo tudi vsi člani organizacije in s tem vzpostavijo stabilen sistem vrednot. Tudi pri 
organizacijskih vrednotah pride do sprememb le v primeru krize ali pomembnejših sprememb, 
kot sta spremembi vodstva ali lastništva. Zaposleni imajo različne osebne vrednote zaradi 
različnih okolij, v katerih so odraščali, in tudi te razlike se prenašajo v organizacijsko okolje, 
kar prispeva k barvitosti organizacije. Razlike najlažje presežemo z jasno opredeljenimi 
osrednjimi vrednotami, ki usmerjajo vse člane organizacije. Medtem ko je vsakršno 
vsiljevanje organizacijskih vrednot že vnaprej obsojeno na neuspeh. 

Kralj (2003, 168–169) je mnenja, da so pri oblikovanju in nastajanju vrednot v organizacijah 
lahko zelo koristne tudi izkušnje uspešnih podjetij in njihove ustaljene vrednote. V odličnih in 
uspešnih organizacijah nastanejo tudi razne zgodbe, legende in miti, ki podpirajo temeljne 
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vrednote organizacije in se prenašajo na vse zaposlene. Prizadevajo pa si tudi za razčiščen in 
jasno opredeljen sistem vrednot, ki mu vdihnejo življenje. 

4.3 Opredeljevanje organizacijskih vrednot 

Musek Lešnik (2008, 80) ugotavlja, da je podjetje prostor, kjer se srečujejo različni sistemi 
vrednot. Vrednote zaposlenih, vrednote managementa in potrošnikov, vrednote širšega 
kulturnega in družbenega prostora idr. Vse naštete vrednote pa lahko različno vplivajo na 
ravnanje organizacije in njihovih zaposlenih. Organizacija se mora zavedati svojih vrednot, če 
želi dosegati vrhunske rezultate in zastavljene cilje. Ko organizacija opredeli svoje vrednote, s 
tem postavi merila, kaj je zanjo dobro in kaj slabo. 

Musek Lešnik (prav tam, 76–78) pravi, da organizacijske vrednote niso nekaj novega, vedno 
so že prisotne v organizacijah. Torej pri opredeljevanju ne gre za izumljanje novih vrednot, 
ampak ugotavljanje in prepoznavanje obstoječih vrednot v organizaciji. Organizacije, ki želijo 
na silo spreminjati obstoječe vrednote z novimi, ki so po njihovem mnenju boljše, so že 
vnaprej obsojene na neuspeh. Pri opredeljevanju organizacijskih vrednot se ponavljajo tri 
osnovne napake: 
 prepuščanje opredeljevanja vrednot posameznikom. Člani organizacije so omejeni s 

svojimi izkušnjami. Tudi če posameznik dobro pozna vrednote podjetja, jih vseeno 
opredeljuje le s svojega vidika in tako spregleda stvari, ki so jih prispevali ostali 
zaposleni. Po večini se oprimejo splošnih prepričanj o tem, katere vrednote so zaželene v 
organizacijah, in s tem zgrešijo veliko bistvenih vrednot, ki so pomembne za uspešno 
delovanje organizacije; 

 prepuščanje opredeljevanja organizacijskih vrednot nekomu od »zunaj«. Večina 
sodobnih organizacij zaupa določena dela zunanjim izvajalcem, prav tako nekatere 
organizacije zaupajo opredelitev vrednot nekomu zunaj organizacije. To je dobro 
predvsem za organizacije, ki nimajo izkušenj s poglobljenim razmišljanjem o vrednotah. 
Vendar nekdo zunaj organizacije ne more narekovati vrednot tuje organizacije, lahko pa 
le pomaga pri razjasnjevanju vrednot. V mnogih primerih se taka pomoč lahko izkaže za 
neprimerno, saj v organizacije vnašajo tuje vrednote ali pa takšne vrednote, ki ne morejo 
vplivati na ravnanja v organizaciji; 

 »posvajanje« vrednot od drugod. Veliko organizacij je mnenja, da je tisto, kar se obnese 
v drugih organizacijah, primerno tudi za njihovo in tako prevzamejo iste vrednote, ki so 
se drugje izkazale za učinkovite. Vendar je to zmotno mišljenje, saj so učinkovite lahko 
le tiste vrednote, ki izvirajo iz organizacije. 

Pri opredeljevanju vrednot v organizacijah, bi morali sodelovati vsi zaposleni, saj bi le tako 
lahko jasno opredelili vse vrednote. Vendar organizacije temu dandanes posvečajo premalo 
pozornosti, ker se ne zavedajo, da so jasno opredeljene vrednote ključ do uspešnega 
poslovanja in doseganja zastavljenih ciljev organizacije. 
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Kavčič (2011, 46) povzema po Kouzesu in Posnerju izsledke raziskave, ki so pokazali, da 
imajo opredeljene skupne vrednote v organizaciji naslednje učinke: 
 krepitev občutka osebne učinkovitosti, 
 spodbujanje visoke ravni lojalnosti podjetju, 
 olajšanje soglasja o ključnih ciljih organizacije, 
 spodbujanje etičnega obnašanja, 
 zmanjševanje ravni stresa in napetosti pri delu. 

Musek Lešnik (2008, 40) našteva nekaj vzrokov, zakaj so organizacije z jasno opredeljenimi 
vrednotami lahko učinkovitejše od tistih, ki nimajo opredeljenih vrednot: 
 koordinacija. Jasno opredeljene vrednote lažje koordinirajo delo v organizacijah na 

različnih delovnih mestih. S tem zmanjšajo tudi možnost izgubljanja energije za 
nepotrebne akcije v organizaciji; 

 reševanje problemov in konfliktov. Jasno opredeljene vrednote olajšajo reševanje 
različnih problemov in konfliktov v organizacijah in omogočajo razlikovanje ustreznih in 
neustreznih rešitev; 

 standardi vedenja in etike. Če ima podjetje opredeljene vrednote, te vzpostavijo standarde 
vedenja in etičnega ravnanja v organizacijah. Zaposleni se ravnajo po ustaljenih 
vrednotah. 

4.4 Tehnike prepoznavanja organizacijskih vrednot 

Musek Lešnik (2008, 101–103) omenja več različnih tehnik prepoznavanja organizacijskih 
vrednot. Nekatere izmed njih smo tudi mi uporabili v empiričnem delu diplomske naloge. 
Obstajajo »zaprte tehnike«, kamor štejemo ocenjevalne lestvice, razvrščanje po pomembnosti 
in izločanje. Nekateri pa raje uporabljajo »odprte tehnike«, kamor uvrščamo različne oblike 
»viharjenja možganov« in druge ustvarjalne tehnike. V nadaljevanju jih bomo nekaj na kratko 
opisali: 
 ocenjevanje z ocenjevalno lestvico. Tukaj imamo vnaprej pripravljen seznam vrednot, ki 

jim pripišemo določeno oceno. Ta je odvisna od tega, kako pomembna je vsakemu 
posamezniku, ki izpolnjuje lestvico, za njegovo delo in organizacijo. Uporabljajo se 
različne lestvice ocen, po večini petstopenjska, sedemstopenjska ali desetstopenjska 
lestvica; 

 razvrščanje po pomembnosti. Vrednote razvrstimo od najbolj do najmanj pomembnih. 
Ocenjevalci jih razdelijo na več kupčkov po pomembnosti. Tako razvrščanje je bolj 
zahtevno, če je že vnaprej določeno največje število vrednot za posamezne kupčke. 
Lahko pa poteka tudi v več stopnjah; 

 izločanje. Ocenjevalci morajo iz vnaprej pripravljenega seznama izločiti določeno število 
vrednot, ki sej jim zdijo najpomembnejše za organizacijo. Tako nastane krajši seznam, s 
katerega zopet izločijo manjše število najpomembnejših vrednot in tako dalje.  
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Pomembno je tudi, kako pišemo sezname, ki jih nato predamo ocenjevalcem. Musek Lešnik 
(prav tam, 103) pravi, da je končni rezultat odvisen od seznama, ki ga je treba vnaprej 
pripraviti in s katerim se nato prične proces izbiranja. Krajši seznami naj bi bili načeloma 
lažje obvladljivi od daljših, vendar se lahko zgodi, da kakšne pomembne vrednote manjkajo. 
Daljši seznami pa lahko zajamejo več pomembnih vrednot, vendar se lahko zgodi, da se 
kakšne podvajajo. Predolgi seznami pa znižajo zanimanje ocenjevalca. Pri pripravljanju 
seznamov je pametno upoštevati, koliko časa je na voljo za reševanje, kakšna je tehnika 
ocenjevanja ter število ocenjevalcev. Pomembno pa je tudi vprašanje, katere vrednote 
vključiti na seznam. Pametno je izbrati tiste, ki so čim bolj pomembne za organizacijo, 
določimo pa jih lahko s pomočjo različnih tehnik ustvarjalnega mišljenja.  

4.5 Vrste in sistemi vrednot 

Musek Lešnik (2008, 84–85) ugotavlja, da vrednote prispevajo k bogastvu medčloveških 
razlik in hkrati k podobnosti. Vrednot ne moremo označiti za boljše ali slabše, ampak jih 
lahko pojmujemo kot različne. Vsak posameznik je skozi proces socializacije razvil svoj 
sistem vrednot. Vrednote pa so vedno urejene v hierarhično organiziran vrednotni sistem. 

Musek Lešnik (prav tam, 87) povzema po Rokeachu naslednji dve skupini vrednot glede na 
funkcijo: 
 terminalne vrednote. Te se nanašajo na predstave o zaželenih stanjih, ki jih lahko sami 

dosežemo in na nas vplivajo kot nekakšni magneti ter usmerjajo naša vedenja (npr. 
ljubezen, modrost, enakopravnost itd.); 

 instrumentalne vrednote. Mednje sodijo predstave o želenih in pozitivnih načinih in 
sredstvih za doseganje ciljev in delujejo kot notranji kriteriji za ocenjevanje naših dejanj 
(npr. poštenost, zvestoba, ubogljivost, sposobnost, ustvarjalnost, vpliv itd.). 

Kavčič (2011, 21–22) po Hofstedejevi faktorski analizi 35 vprašanj povzema tri skupine 
vrednot: 
 potreba po varnosti. Zaposleni v organizacijah morajo dobivati dobro in redno plačilo za 

svoje delo ter nagrade, ki jih prislužijo; 
 centralnost dela. Ugled organizacije in individualno odločanje sta za zaposlene zelo 

pomembna. Prisotna je tudi visoka stopnja tekmovalnosti; 
 potreba po oblasti. Poudarek dajejo na avtoriteto in hierarhične odnose. Najbolj cenjeni 

so tisti zaposleni, ki svoje naloge izvajajo tiho. Kariera jim pomeni vseživljenjsko 
zaposlitev pri istem delodajalcu. 

Musek Lešnik (2008, 91) pa po Elizurju povzema tri večje skupine vrednot: 
 kognitivne. Sem štejemo napredovanja, status, različne dosežke, osebno rast in 

neodvisnost; 
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 afektivne. To so razna priznanja za opravljena dela, odnosi s sodelavci in 
samovrednotenje; 

 instrumentalne. Tu pa lahko omenimo zaslužek, varnost, delovni čas in delovne pogoje. 

Tavčar (2006, 39) omenja tudi nabor vrednot po Meglinu in drugih, ki jih imajo ljudje pri 
delu: 
 dosežki: uspešno opravljanje različnih zadev in trdo delo za uresničitev težavnejših nalog; 
 pomoč in skrb za druge: zavzetost in pomoč drugim ljudem; 
 poštenost: govoriti le resnico in početi samo to, kar je prav; 
 pravičnost: nepristranskost in pravično ravnanje do vseh zaposlenih. 

Preglednica  1: Hierarhična klasifikacija vrednot po Musku 

Vir: Musek 2000, po Musek Lešnik 2008, 90.  

Musek (b. l., 22–37) predstavlja svojo klasifikacijo vrednot, kot jo vidimo v zgornji 
preglednici, saj se tudi na področju vrednot pojavlja razvojna hierarhija. Pravi, da se naše 
vrednote skozi življenje spreminjajo v skladu z našim osebnim razvojem. V zrelih letih 

Dionizične vrednote Apolonske vrednote 

Hedonske Potenčne Moralne Izpolnitvene 
Čutne: užitki, 
uživanje življenja, 
zabava in prosti 
čas, avanturizem. 

Statusne: ugled, moč, 
uveljavitev, socialna 
moč, avtoritativnost, 
bogastvo, uspeh, 
sposobnosti, ambicije. 

Tradicionalne moralne: 
poštenost, dobrota, red, 
zakon, moralnost, 
pravičnost, pripravljenost 
pomagati, odpuščanje, 
zvestoba in odgovornost. 

Spoznavne: 
spoznavanje. 

Zdravstvene: 
zdravje. 

Patriotske: patriotizem, 
narodni ponos, 
nacionalna varnost. 

Socialne: družinska sreča, 
razumevanje v družini, 
ljubezen, zvestoba in 
prijateljstvo. 

Estetske: lepota. 

Varnostne: 
varnost, 
neogroženost, mir. 

 Societalne: sreča, 
blagostanje, mir, napredek, 
enakopravnost, socialni 
red, vračanje uslug 

Kulturne: umetnost in 
kultura. 

   Aktualizacijske: notranje 
zadovoljstvo, osebna 
rast, ustvarjanje, 
modrost, pogum, 
življenjske spremembe. 

   Verske: vera, svetost, 
odrešenje. 

   Ekološke: ohranjanje 
okolja, harmonija z 
naravo. 
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življenja posameznika upade vrednost hedonskih in potenčnih vrednot, poveča pa se pomen 
moralnih in izpolnitvenih vrednot. Ljudje v svojem življenju na prvo mesto postavljajo 
hedonske in potenčne, kasneje pa so jim pomembnejše moralne in izpolnitvene vrednote. Z 
leti torej postajamo bolj apolonski kot dionizični. 

Musek Lešnik (2008, 104) po McDonaldu in Gandzu povzema razvrstitev določenih vrednot 
v štiri skupine: 
 organizacije, osredotočene na odnose: širokomiselnost, obzirnost, sodelovanje, vljudnost, 

poštenost, odpuščanje, humor, moralnost, odprtost in družbena enakost; 
 organizacije, osredotočene na spremembe: prilagodljivost, avtonomija, ustvarjalnost, 

razvoj in eksperimentiranje; 
 organizacije, osredotočene na naloge: agresivnost, delavnost in iniciativnost; 
 organizacije, osredotočene na ohranjanje statusa quo: previdnost, gospodarnost, 

formalnost, logičnost, poslušnost in urejenost. 

4.6 Pomen in vloga vrednot v organizacijah 

V organizacijah se razvijejo skupne vrednote članov, kadar večina zaposlenih sprejme 
organizacijsko kulturo za svojo ter jo s tem okrepi. Sčasoma vrednote tako ponotranjimo, da 
se sploh ne zavedamo, da se samodejno ravnamo po njih, opazimo pa jih lahko večinoma 
posredno skozi naša dejanja in vedenja. Vrednote delimo na osebne, ki jih razvije vsak 
posameznik, in organizacijske, ki jih razvijejo člani znotraj organizacije. 

Po Turkovi (2003, 18) lahko povzamemo, da takrat, ko govorimo o vrednotah, lahko 
razlikujemo med osebnimi vrednotami članov skupine, ki si jih ne deli celotna skupina, med 
osebnimi vrednotami, ki so sprejete med vsemi člani skupine, ter med vrednotami, ki jih člani 
skupine sprejmejo za svoje. Vrednote pa se razlikujejo tudi glede na starost, spol, geografsko 
poreklo, različne države in etično pripadnost znotraj iste države. Hofstede je s pomočjo 
opravljene raziskave ugotovil, da so v Sloveniji najbolj pomembne vrednote varnost, 
komunikacija, pooblaščanje, inovativnost, zaupanje in spoštovanje posameznika. 

Prav tako Musek Lešnik (2008, 76) omenja, da ima vsak človek razvit lastni vrednotni sistem 
in kadar ravna v skladu z njim, krepi svojo samopodobo in samospoštovanje. Podobno velja v 
organizacijah, kjer so tudi razviti lastni organizacijski vrednotni sistemi, in kadar zaposleni 
ravnajo skladno z njim, to privede do učinkovitejšega in uspešnejšega poslovanja 
organizacije. Pomembno je, da so cilji podjetja usklajeni z njegovimi organizacijskimi 
vrednotami, te pa z osebnimi vrednotami članov organizacije. Če so delovne naloge in 
zadolžitve zaposlenega v konfliktu, bodisi z osebnimi ali organizacijskimi vrednotami, 
pogosto nastopijo stres, občutki krivde in pesimizem. Zato je v tem primeru za organizacijo 
zelo pomembno, da razmišlja in se osredotoči na najpomembnejše vrednote, ki so skupne 
vsem članom organizacije. 
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Po Kavčiču (2011, 44–46) velja obravnavanje problematike organizacijskih vrednot razdeliti 
na dva dela: 
 organizacijske vrednote so pod vplivom družbenih vrednot. In sicer naj bi se v družbi 

oblikoval določen odnos, določeno vrednotenje organizacije. Ker se s časom in 
globalizacijo spreminjajo družbene vrednote, se posledično tudi organizacijske vrednote; 

 organizacije lahko svoje vrednote razvijejo do neke mere avtonomno. Zaposleni v 
organizacijo prinašajo svoje vrednote, ki so jih razvili drugje, obenem pa tudi 
organizacija ustvarja neke svoje vrednote, ki jih prenaša na člane organizacije. 

Biloslavo (2008, 118–119) povzema, da ljudje, ki skupaj delujejo v isti organizaciji, nenehno 
preverjajo, katere vrednote so pomembne za ljudi znotraj organizacije. Te so lahko različne, 
vendar je vedno nekaj takih, ki so skupne večini članov. Te vrednote jih povezujejo in jim 
dajejo občutek skupnih interesov, pa tudi pričakovanje, da bodo ravnali v skladu s temi 
vrednotami.  

Musek Lešnik (2008, 16) pravi, da organizacije svojim potrošnikom, uporabnikom ali 
zaposlenim ne ponujajo le golih izdelkov, storitev in delovnih mest, ampak jim zavedno ali 
nezavedno ponujajo tudi določene vrednote, identiteto in svojo zgodbo. Mnogi vzponi in 
padci organizacij naj bi bili povezani z organizacijskimi vrednotami in bolje kot jih 
organizacija razume, lažje upravlja z njimi in učinkovito izkoristi njihov potencial. 

4.7 Vrednote organizacij in zaposlenih 

Ločimo med osebnimi vrednotami zaposlenih v organizaciji in organizacijskimi vrednotami, 
ki so splošno uveljavljene v organizaciji. Za organizacijo je zelo pomembno, da si te vrednote 
ne nasprotujejo preveč oziroma so si podobne, saj so tako zaposleni bolj motivirani za delo in 
posledično učinkovitejši. V organizaciji morajo obstajati že utrjene vrednote, ki so sprejete in 
skupne vsem članom organizacije. 

Tako kot imamo ljudje svoj sistem vrednot, ga imajo tudi vse organizacije. Kadar se ljudje 
ravnamo po svojih osebnih vrednotah, krepimo svojo samozavest in samopodobo. Enako je 
tudi z organizacijo, ki se ravna v skladu s svojimi organizacijskimi vrednotami, saj s tem 
krepi svoj ugled in uspešno poslovanje.  

Musek Lešnik (2008, 81–82) pravi, da so opredeljene skupne organizacijske vrednote kažipot 
za nadaljnje ravnanje in poslovanje organizacije, saj z opredelitvijo temeljnih vrednot postavi 
merila, ki določajo, kaj je dobro in kaj slabo za organizacijo ter kaj je sprejemljivo in kaj ni. 
Zmotno je prepričanje, da v kaki organizaciji prevladuje enakomiselnost, saj se vedno 
pojavljajo razlike v razmišljanjih zaposlenih. V različnosti vrednot bi managerji morali opaziti 
prednosti za večjo prožnost in izkoriščanje potenciala podjetja. Identificirati morajo obstoječe 
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organizacijske vrednote ter hkrati odkrivati osebne vrednote svojih zaposlenih in jih združiti v 
skladno celoto. 

Musek Lešnik (2003, 141) ugotavlja tudi, da so vse vrednote v organizaciji trajne in stabilne, 
tako zaželene kot tiste nezaželene. Včasih so slednje še bolj, saj niso jasno opredeljene in so 
zato do neke mere tudi nezavedne. Zato je za organizacijo pomembno razpravljanje in 
pogovarjanje o organizacijskih vrednotah, da so te jasno opredeljene in je boj za odstranitev 
nezaželenih veliko lažje izvesti. Poleg tega je razprava o vrednotah pomembna tudi, kadar se 
organizacija sooči z novostmi in različnimi spremembami. Musek (2003, 151– 153) pravi 
tudi, da skladnost vrednot pomeni, da manager razume pomembna načela in vrednote svoje 
organizacije, odkriva pa tudi osebne vrednote zaposlenih in jih združi v celoto. 

Vuković Tomaževičeva (2003, 11) pa povzema, da tiste najbolj uspešne organizacije na prvo 
mesto postavljajo zaposlenega in ne dobiček. Za te organizacije je značilen trden sistem 
vrednot, ki prinaša visoko stopnjo zaupanja in zadovoljstva vseh zaposlenih. Odvisno pa je 
tudi od tega, kako vsak posameznik zaznava organizacijske vrednote v primerjavi s svojim 
osebnimi vrednotami. 

Vrednote v organizacijah ne vplivajo le na trenutne odločitve, ki jih sprejema organizacija, 
temveč se odražajo tudi v vseh drugih procesih in strukturah organizacije in v njenem načinu 
delovanja. Zato jih tudi povečini lahko razberemo iz dejanj in procesov organizacije (Musek 
Lešnik 2006 ). 

Musek Lešnik (2008, 93) ugotavlja, da je za organizacijo zelo pomembno, da se 
organizacijske vrednote ujemajo z vrednotami zaposlenih, saj to privede k boljšim pogojem 
za zadovoljstvo zaposlenih in posledično k večji učinkovitosti in pripadnosti organizaciji. V 
primeru, da organizacija zaposlenim omogoča, da sami prispevajo svoj delež k razjasnjenju 
skupnih vrednot, jim s tem omogoči tudi, da se soočijo z različnimi pojmovanji vrednot in te 
potem bolje razumejo. S tem organizacija poskrbi za boljše ravnovesje med osebnimi in 
organizacijskimi vrednotami. 

Musek Lešnik (prav tam, 124) pravi tudi, da je večini članov neke organizacije veliko lažje 
izpostavljati vrednote, kot pa se vedno ravnati po njih. To je imenoval »dvojna morala« 
organizacije. Nič novega ni, da zaposleni vsak dan kršijo vrednote, ki jih zagovarjajo. To nam 
pove, da je veliko lažje govoriti o obstoječih vrednotah, kot pa živeti v skladu z njimi. Ta 
pojav je prisoten pri vsakem posamezniku in njegovih osebnih vrednotah kakor tudi pri članih 
organizacije in njihovimi organizacijskimi vrednotami. Verodostojnost posamezne 
organizacije se močno zniža zaradi poudarjanja nekih organizacijskih vrednot, ki jim 
organizacija v resnici sploh ne sledi. 
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4.8 Spreminjanje in uvajanje novih vrednot v organizacijo 

Zaradi nenehnih sprememb in inovacij v poslovnem okolju morajo organizacije velikokrat 
spreminjati svoje strategije, kar pa pomeni, da morajo spremeniti tudi organizacijske 
vrednote. Vrednote je zelo težko spreminjati, saj so po navadi že globoko ukoreninjene v 
delovanje in navade organizacije.  

Musek Lešnik (2008, 96–97) pravi, da je treba poudariti, da osebne vrednote niso prirojene, 
temveč jih pridobimo skozi proces socializacije. Vrednote posameznikov se razlikujejo med 
seboj, ker rastemo v različnih okoljih. Podobno velja tudi za organizacije. Tiste organizacijske 
vrednote, ki jih razvijemo že v začetku nastanka organizacije, po navadi ostanejo in se 
prenašajo na ostale člane. Sčasoma tako organizacija razvije stabilen vrednotni sistem, ki je 
skupen vsem članom in se prenaša tudi na novo zaposlene. Vendar lahko pride do različnih 
kriznih situacij, zaradi katerih so potrebne spremembe organizacijskih vrednot. Pri 
spremembah moramo biti posebej previdni, saj lahko vsiljevanje novih organizacijskih 
vrednot privede do nezadovoljstva med zaposlenimi in posledično do slabše motivacije za 
delo. Dolgoročno učinkovita je lahko le podrobnejša preučitev že obstoječih vrednot in 
iskanje tistih skupnih imenovalcev med njimi, ki so lastni večini v podjetju. 

Spreminjanje vrednot vsebuje šest stopenj (Argandoña 2002, 12–15): 
1. identifikacijo trenutno sprejetih vrednot. Vsaka organizacija ima oblikovane svoje  

vrednote, ki so skupne večini članov in ki so jih v večini zapisali ustanovitelji in jih 
potem prenesli na člane organizacije. Vendar te vrednote niso vedno dovolj za doseganje 
ciljev organizacije. Zato je pomembno identificirati trenutne vrednote, spremljati nastale 
spremembe in po potrebi spremeniti vrednote v korist organizacije; 

2. določanje vrednot, ki niso potrebne. V vsaki organizaciji se vedno pojavijo tudi vrednote, 
ki so v nasprotju s priznanim organizacijskimi vrednotami oziroma ne delujejo v prid 
organizacije, zato je naloga managementa tudi, da prepozna te vrednote in jih odpravi ter 
pri tem poudari resnično pomembne vrednote organizacije; 

3. komunikacijo. Za organizacijo je zelo pomembno, da ima vzpostavljeno hitro in odprto 
komunikacijo med vsemi zaposlenimi. Naloga managementa je, da poskrbi za sprejetje 
priznanih organizacijskih vrednot med vsemi člani organizacije, da ti ravnajo v skladu z 
njimi. To pa lahko naredi le s pomočjo odprte komunikacije, kjer na enostaven in hiter 
način sporoči delavcem, katere vrednote so sprejemljive za organizacijo in po katerih se 
morajo ravnati. Organizacija svojim zaposlenim ne more vsiliti vrednot, ki jih ne 
priznavajo, lahko pa od njih zahteva, da ravnajo v skladu z vrednotami, ki so značilne za 
organizacijo; 

4. uvajanje vrednot v prakso. Pri opredelitvi vrednot v organizaciji je treba preučiti 
organizacijske strukture, pravila in delovne postopke, saj lahko le tako ocenimo, ali so 
usklajene s sprejetimi organizacijskimi vrednotami in če niso, jih temu prilagodimo. 
Najlažje jih sprejmemo za svoje, če se ravnamo po njih; 
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5. načrtovanje izbora novih kadrov. Ko v organizacijo sprejemamo nove kadre, moramo 
identificirati njihove vrednote in jim nato jasno opredeliti obstoječe organizacijske 
vrednote, da jih ti postopoma sprejmejo za svoje in se ravnajo po njih; 

6. ocenjevanje postopka. Organizacijske vrednote je treba redno analizirati in določati, ker 
pogosto prihaja do sprememb v poslovnem okolju in določene vrednote zaradi tega 
izgubijo svojo moč, zato jih moramo nadomestiti z novimi. 

Musek Lešnik (2003, 141) ugotavlja, da se spremembe vrednot dogajajo razmeroma počasi. 
Do hitrejših sprememb pa pride le v primeru kriznih in negotovih situacij, zaradi katerih smo 
primorani spremeniti stare vrednote. Poudarja pa tudi, da se tiste najbolj splošne vrednote pri 
ljudeh ne spremenijo niti v kriznih situacijah, saj so globoko ukoreninjene in splošno sprejete.  

4.9 Zapisovanje vrednot 

Musek Lešnik (2008, 121–123) pravi, da ima zelo pomembno vlogo v organizacijah tudi 
zapisovanje osrednjih vrednot. Če jih organizacija ne zapiše, lahko pride do različnih 
razumevanj in pojmovanj vseh zaposlenih, namesto da bi si vsi zaposleni enotno prizadevali 
in se usklajevali z osrednjimi vrednotami organizacije. Najpomembnejša posledica 
zapisovanja vrednot je vzpostavitev pomembnega okvirja za sprejemanje in vrednotenje vseh 
odločitev in ravnanj v organizaciji. Zapisane vrednote pa še ne zagotavljajo, da jih bodo vsi 
zaposleni zares upoštevali pri vseh svojih odločitvah. Velikokrat pa se lahko zgodi tudi, da so 
nespretni zapisi vrednot videti kot seznam vsega, kar naj bi zaposlenim pomenilo vse, vendar 
so le seznam leporečja in besedičenja. Lepo oblikovan zapis pa še ne pomeni, da bodo te 
vrednote organizacijo res pripeljale k uspešnemu poslovanju in se odražale v vseh dejanjih. 
Pomembno je, da zaposleni zapisane vrednote povežejo z izkušnjami in vsakdanjimi 
situacijami v organizaciji. Morajo pa biti tudi specifično zapisane, saj le tako lahko usmerjajo 
dejavnosti in procese ter sprejemanje odločitev v organizaciji.  

4.10 Konflikt vrednot 

Musek Lešnik (2008, 94–95) meni, da imata vsak človek in organizacija svoje vrednote 
urejene v nek sistematičen in hierarhičen sistem. Pri tem imajo ene vrednote večjo vrednost 
kot ostale, kar je odvisno od vsakega posameznika. Naša dejanja usmerjajo prepleti vseh teh 
vrednot. Mnogokrat pa se lahko znajdemo pred izkušnjo, kjer moramo ravnati v nasprotju z 
našimi vrednotami, kar privede do konflikta naših vrednot. Konflikti vrednot v organizacijah 
so prisotni vsakodnevno. Sami težko preprečimo, da pride do tega, lahko pa zmanjšamo 
pogostost in posledice. Bolj kot imamo jasne vrednotne prioritete, lažje se odločamo v težkih 
in konfliktnih okoliščinah in blažje so njihove posledice. V primeru, ko si nasproti stojita dve 
vrednoti, lahko vedenje o tem, katera nam je pomembnejša, olajša našo odločitev in reši 
napetost.  
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5 EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

Za empirični del diplomske naloge smo se odločili sestaviti anketni vprašalnik in z njim 
analizirati vrednote zaposlenih v različnih organizacijah. 

5.1 Raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika 

S pomočjo spletnega anketnega vprašalnika smo naredili raziskavo o vrednotah zaposlenih v 
različnih organizacijah na področju osrednjeslovenske regije. Zanimalo nas je, katere 
vrednote se jim zdijo najpomembnejše za organizacijo, katere vrednote so prisotne v njihovih 
organizacijah in skupne vsem članom in kakšno je sedanje in želeno stanje vrednot v njihovih 
organizacijah. 

5.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

Vrednote zaposlenih v organizacijah so ena bistvenih sestavin organizacijske kulture in so 
zelo pomembne za razvoj in uspešnost posamezne organizacije, zato je pomembno, da jih 
raziskujemo, opredelimo in vzdržujemo ter po potrebi tudi spreminjamo. Vsaka organizacija 
mora podrobno preučiti vrednote v svoji organizaciji, jih vzdrževati in prenašati na nove 
člane. Vrednote lahko pozitivno vplivajo na delovanje organizacije le v primeru, da so skupne 
večini članov in da se ti ravnajo po njih. Zato smo se tudi odločili za raziskavo vrednot 
zaposlenih v različnih organizacijah, da bi videli, katere vrednote so najbolj cenjene med člani 
različnih organizacij, katere vrednote dejansko obstajajo v organizacijah in kakšno je stanje 
sedanjih in želenih vrednot v organizacijah. Zanimale so nas tudi razlike pri vrednotah 
zaposlenih različnih starosti in različnih vrst organizacij.  

5.3 Cilji raziskave 

Ker so vrednote pomemben del vsake organizacije, so cilji naše raziskave ugotoviti, katere 
vrednote so najbolj pomembne za zaposlene različnih starosti v različnih organizacijah, katere 
vrednote dejansko obstajajo v njihovih organizacijah ter kakšno je sedanje in želeno stanje 
vrednot v organizacijah.  

5.4 Hipoteze 

Postavili smo dve hipotezi diplomske naloge: 
1. Obstajajo statistično značilne razlike v zaznavanju vrednot v organizaciji po starosti in 

vrsti organizacije. 
2. Obstajajo statistično značilne razlike med sedanjim in želenim stanjem vrednot v 

organizaciji. 
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5.5 Vzorec 

Raziskavo smo izvedli med zaposlenimi različnih starosti in različnih vrst organizacij. Zajeli 
smo zaposlene v osrednjeslovenski regiji, stare 18–65 let, in primerjali vrednote v 
proizvodnih in storitvenih organizacijah. 

5.6 Potek raziskave 

Sestavili smo spletno anketo, v kateri smo postavili 7 vprašanj. Prva štiri vprašanja so 
sistematična vprašanja o spolu, starosti, izobrazbi in vrsti organizacije, v kateri so zaposleni. 
Naslednja tri pa se tičejo vrednot zaposlenih, vprašali smo jih, katere vrednote so jim 
pomembne, katere so prisotne v njihovih organizacijah ter kakšno je sedanje in želeno stanje 
vrednot v organizaciji. Spletni vprašalnik smo nato poslali v izpolnitev številnim zaposlenim 
prek elektronske pošte in objave na spletu ter tako pridobili zanimive informacije, ki smo jih 
razčlenili s pomočjo analize. Izvedli smo tudi t-test. 

5.7 Rezultati raziskave 

V anketi je sodelovalo 55 anketirancev. Od tega je bilo 20 moških in 35 žensk. Ločili smo jih 
tudi glede na starost, in sicer na mlajšo generacijo od 18 do 35 let, katerih je bilo 38, ter 
starejšo generacijo od 36 do 65 let, katerih pa je bilo 17. Manjše število starejše generacije 
lahko pripišemo temu, da ne uporablja toliko svetovnega spleta kot mlajša generacija. Večina 
anketirancev ima srednješolsko izobrazbo, precej pa tudi visokošolsko, zelo malo pa jih ima 
magisterij. V spodnjih dveh grafih je prikazano razmerje glede na spol, starost in izobrazbo. 

   

 
Slika 4: Grafični prikaz razmerja spola anketirancev 
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Slika 5: Grafični prikaz razmerja starostnih skupin anketirancev 

 

 

Slika 6: Grafični prikaz razmerja izobrazbe anketirancev 

Anketirance smo ločili tudi po vrsti organizacije, v kateri so zaposleni. 21 anketirancev je 
zaposlenih v proizvodnih organizacijah in 34 v storitvenih organizacijah. 

 

 
Slika 7: Grafični prikaz razmerja vrst organizacij anketirancev 

Pri petem vprašanju so anketiranci morali oceniti, kako pomembne so za njih posamezne 
organizacijske vrednote. Po pregledu rezultatov smo ugotovili, da je za starejšo in mlajšo 
generacijo najbolj pomembna vrednota v organizaciji poštenost, tudi naslednje vrednote se 
malo razlikujejo med generacijami. Starejša nato najbolj ceni varnost v organizaciji, socialno 
pravičnost, razumevanje in odgovornost, najmanj pa ceni kreativnost, priznanje s strani drugih 
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in avtoritativnost. Mlajša generacija pa je takoj za poštenostjo najvišje ocenila odgovornost, 
razumevanje, varnost ter red in stabilnost v organizaciji. Najmanj pa je za njih pomembno 
vračanje uslug, avtoritativnost in priznanje s strani drugih. Razlika je torej majhna, in sicer je 
za mlajšo generacijo manj pomembnejše vračanje uslug, za starejšo generacijo pa kreativnost.  

Pomembnost vrednot se razlikuje tudi med vrstama organizacij. Za zaposlene v proizvodnih 
organizacijah je najpomembnejša vrednota razumevanje, za zaposlene v storitvenih pa 
poštenost. V proizvodni nato za razumevanjem najbolj cenijo varnost, poštenost ter red in 
stabilnost, najmanj pa notranjo harmonijo, kreativnost in avtoritativnost. V storitvenih 
organizacijah pa so za poštenostjo najvišje ocenili odgovornost, razumevanje ter red in 
stabilnost, najnižje pa avtoritativnost, vračanje uslug in priznanje s strani drugih. Med vrstama 
organizacije so že malo večje razlike v pomembnosti vrednot kot pri različnih starostnih 
generacijah. Poleg že omenjenih vrednot so anketiranci omenili še naslednje vrednote, ki se 
jim tudi zdijo pomembne, in sicer zadovoljstvo strank, plačilna disciplina, zdrava pamet 
nadrejenih, doslednost, zaupanje, prenašanje znanja, demokratičnost, motivacija in resnost. 

 

 
Slika 8: Grafični prikaz pomembnosti vrednot v različnih organizacijah anketirancev 

Šesto vprašanje je bilo, katere vrednote so po mnenju anketirancev prisotne v njihovi 
organizaciji in skupne vsem zaposlenih. Najbolj prisotne so medsebojno razumevanje, 
učinkovitost, medsebojna pomoč in solidarnost, skupinsko delo ter odgovornost in korektnost. 
Najmanj prisotne  pa tekmovalnost, socialna pravičnost in priznanje s strani drugih. Lestvica 
prisotnosti vrednot v različnih organizacijah je vidna na sliki 9.  
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Slika 9: Grafični prikaz stanja vrednot v različnih organizacijah anketirancev 

Pri zadnjem vprašanju so anketiranci morali oceniti sedanje stanje vrednot v svoji organizaciji 
in kakšno stanje bi si želeli v prihodnosti. Sedanje stanje se je najbolj približalo želenemu pri 
trditvi, da organizacija stremi k izpolnjevanju ciljev, kar je tudi logično, saj bi bila neuspešna, 
če bi se oddaljevala od svojih ciljev. Zatem je sledila tudi trditev, da v organizaciji 
prevladujeta medsebojno zaupanje in sodelovanje. Razlike med sedanjim in želenim stanjem 
vrednot v organizaciji so nato precej velike. Večina si jih želi, da bi organizacija v prihodnosti 
bila do zaposlenih bolj prijazna, dosledna in poštena, da bi skrbela za prijetno delovno okolje 
in s tem tudi za veselje do dela, želijo si tudi boljše organiziranosti dela ter razvoja in 
motivacije zaposlenih. Najmanj pomembnosti dajejo dinamičnosti in podjetnosti. Največja 
razlika med sedanjim in želenim stanjem pa se je pojavila pri trditvi, da organizacija ceni 
inovativnost in kreativnost ter jo nagrajuje, kar pomeni, da organizacije dajejo zelo malo 
poudarka na ti dve vrednoti, ki sta čedalje bolj pomembni za razvoj in uspešnost organizacij, 
če te želijo v korak s časom in razvojem.  

 
temno sivo = sedanje;  svetlo sivo = želeno 

Slika 10: Grafični prikaz sedanjega in želenega stanja vrednot v organizacijah 
anketirancev 
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S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo preverili H1, ki pravi, da obstajajo statistično 
značilne razlike v zaznavanju vrednot v organizaciji po starosti in vrsti organizacije. Vzorec 
smo razdelili na dve starostni skupini, in sicer od 18 do 35 let ter od 36 do 65 let, ter po vrsti 
organizacije na proizvodno in storitveno. Preglednica 2 prikazuje t-test, ki preverja razlike po 
starostnih skupinah. 

Preglednica  2: T-test za preverjanje razlik v zaznavanju vrednot po starostnih 
skupinah 

Vrednote t df Statistična 
značilnost 

Poštenost 1,313 53 0,195 
Odgovornost 1,918 53 0,060 
Kreativnost 2,368 53 0,022* 
Notranja harmonija 2,390 53 0,020* 
Enakost 1,050 53 0,299 
Strpnost 2,194 53 0,033* 
Red in stabilnost 0,598 53 0,552 
Varnost -0,529 53 0,599 
Pripadnost  0,918 53 0,363 
Ugled 0,691 53 0,492 
Solidarnost 0,541 53 0,591 
Razumevanje -0,053 53 0,958 
Avtoritativnost 1,290 53 0,203 
Vračanje uslug 0,376 53 0,709 
Priznanje 0,155 53 0,877 
Socialna pravičnost -0,631 53 0,530 
Medsebojno razumevanje -0,785 53 0,436 
Medsebojna pomoč 0,646 53 0,521 
Medsebojno spoštovanje 0,201 53 0,841 
Veselje do dela 1,382 53 0,173 
Pripadnost podjetju 0,635 53 0,528 
Zadovoljstvo 0,731 53 0,468 
Prijetno okolje 1,687 53 0,098 
Odgovornost in korektnost -,612 53 0,543 
Odprto komuniciranje 1,599 53 0,116 
Skupinsko delo 2,554 53 0,014* 
Tekmovalnost -0,514 53 0,609 
Spodbujanje 0,699 53 0,488 
Usmerjenost k ciljem 0,699 53 0,488 
Učinkovitost -0,017 53 0,986 
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Vrednote t df Statistična 
značilnost 

Socialna pravičnost 0,280 53 0,780 
Priznanje od drugih -1,135 53 0,262 

Opombe: df – stopnje svobode; * p < 0,05. 

S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo ugotavljali razlike v aritmetičnih sredinah po 
starostnih skupinah zaposlenih. Ugotovili smo, da se statistično značilne razlike pojavljajo v 
zaznavanju nekaterih vrednot. Statistično značilne razlike se pojavljajo pri vrednotah: 
kreativnost, notranja harmonija, strpnost ter skupinsko delo. Omenjene vrednote se mlajši 
skupini anketirancev zdijo bolj pomembne v podjetju kot starejši skupini anketirancev. 

Preglednica 3 prikazuje t-test, ki preverja razlike po vrsti organizacije. 

Preglednica  3: T-test za preverjanje razlik v zaznavanju vrednot po vrsti organizacije 

Vrednote t df Statistična 
značilnost 

Poštenost -1,091 53 0,280 
Odgovornost -3,316 53 0,002* 
Kreativnost -1,224 53 0,226 
Notranja harmonija -1,957 53 0,056 
Enakost 0,304 53 0,762 
Strpnost -0,951 53 0,364 
Red in stabilnost -0,065 53 0,948 
Varnost 0,661 53 0,511 
Pripadnost -1,946 53 0,057 
Ugled -1,916 53 0,061 
Solidarnost -1,037 53 0,305 
Razumevanje -0,612 53 0,543 
Avtoritativnost -1,245 53 0,219 
Vračanje uslug -0,582 53 0,563 
Priznanje -0,466 53 0,643 
Socialna pravičnost -0,968 53 0,337 
Medsebojno razumevanje -0,537 53 0,594 
Medsebojna pomoč -1,061 53 0,293 
Medsebojno spoštovanje -1,476 53 0,146 
Veselje do dela -2,113 53 0,39 
Pripadnost podjetju -1,721 53 0,91 
Zadovoljstvo -3,022 53 0,004* 
Prijetno okolje -1,972 53 0,054 
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Vrednote t df Statistična 
značilnost 

Odgovornost in korektnost -0,249 53 0,804 
Odprto komuniciranje -3,424 53 0,001 
Skupinsko delo -2,904 53 0,005 
Tekmovalnost -0,440 53 0,662 
Spodbujanje -1,713 53 0,093 
Usmerjenost k ciljem -1,184 53 0,242 
Učinkovitost -0,033 53 0,974 
Socialna pravičnost -1,773 53 0,082 
Priznanje od drugih -0,391 53 0,697 

Opombe: df – stopnje svobode; * p < 0,05. 

S pomočjo t-testa za neodvisne vzorce smo ugotavljali razlike v aritmetičnih sredinah po vrsti 
organizacije. Ugotovili smo, da se statistično značilne razlike pojavljajo v zaznavanju 
nekaterih vrednot. Statistično značilne razlike se pojavljajo pri vrednotah: odgovornost, 
veselje do dela, zadovoljstvo, odprto komuniciranje ter skupinsko delo. Vrednote 
odgovornost, veselje do dela, zadovoljstvo ter odprto komuniciranje se zdijo bolj pomembne 
zaposlenim v storitvenih organizacijah, skupinsko delo pa zaposlenim v proizvodnih 
organizacijah. 

S t-testom za parne spremenljivke smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike 
med sedanjim in želenim stanjem vrednot v organizaciji. Rezultati so prikazani v preglednici 
4. 

Preglednica 4: T-test za preverjanje razlik med sedanjim in želenim stanjem vrednot v 
organizaciji 

Parne spremenljivke t df Statistična značilnost 
Par 1 -7,270 54 ,000* 
Par 2 -4,455 54 ,000* 
Par 3 -2,795 54 ,007* 
Par 4 -4,179 54 ,000* 
Par 5 -6,659 54 ,000* 
Par 6 -6,489 54 ,000* 
Par 7 -5,977 54 ,000* 
Par 8 -4,894 54 ,000* 

Opombe: df – stopnje svobode; * p < 0,05. 

S pomočjo t-testa za parne spremenljivke smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne 
razlike med sedanjimi in želenimi vrednotami pri vseh trditvah, to so: organizacija je do 
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zaposlenih prijazna, dosledna in poštena; organizacije je dinamična in podjetna; organizacija 
stremi k izpolnjevanju svojih ciljev; v organizaciji prevladujeta medsebojno zaupanje in 
sodelovanje; organizacija skrbi za prijetno delovno okolje in s tem za veselje do dela; 
organizacija z vsemi zaposlenimi ravna enako in pravično; organizacija ceni inovativnost in 
kreativnost ter jo nagrajuje; razvoj in motivacija zaposlenih sta pomembna za organizacijo ter 
delo v organizaciji je dobro organizirano. Vse anketirane osebe si želijo, da bi bile navedene 
vrednote v organizaciji bolj poudarjene, kot so sedaj. 
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6 SKLEP 

S pisanjem diplomske naloge smo opredelili organizacijsko kulturo in vrednote zaposlenih ter 
njihovo pomembnost za uspešno poslovanje različnih organizacij. V empiričnem delu 
diplomske naloge pa smo s spletnim vprašalnikom želeli pokazati, da obstajajo statistično 
značilne razlike med vrednotami zaposlenih po starosti in vrsti organizacije ter da obstajajo 
statistično značilne razlike med dejanskim in želenim stanjem vrednot zaposlenih v različnih 
organizacijah. Tudi če ima organizacija vsa sredstva in opremo za uspešno poslovanje, ji tega 
brez pravih ljudi ne bo uspelo. Močna organizacijska kultura privede k boljšemu razumevanju 
in medsebojnemu sodelovanju vseh članov organizacije ter posledično uspešnejšemu 
poslovanju organizacije. Organizacijska kultura nam predstavlja skupek razmišljanj vseh 
članov, njihove običaje in navade ter medsebojno komuniciranje. Predstavlja tudi skupek vseh 
vrednot, ki si jih delijo zaposleni, bodisi pozitivne ali negativne. Vrednote nam predstavljajo 
neke cilje in ideale, ki jih želimo doseči oziroma se ravnati po njih. Za uspešno poslovanje je 
pomembno, da vsi zaposleni sprejmejo organizacijske vrednote za svoje ter se ravnajo po 
njih. Jasno opredeljene organizacijske vrednote lahko štejemo za pomembno marketinško 
orodje, saj lahko spodbujajo potencialne kupce. Vrednote imajo zelo pomembno vlogo v 
organizacijah, saj vplivajo na odnose med zaposlenimi in na dojemanje organizacije. 

Vsaka organizacija je kot živ organizem. Z leti raste in se razvija, pridobiva novo tehnologijo 
in spreminja svojo kadrovsko strukturo. Zato mora skrbeti tudi za razvoj svoje organizacijske 
kulture in jo predajati vsem članom organizacije. Temu mora prilagajati tudi vrednote svojih 
zaposlenih, saj lahko sčasoma pride tudi do točke, ko nekatere ustaljene vrednote niso več 
primerne za uspešno poslovanje organizacije. Zato je potrebno sprotno vzdrževanje in 
prilagajanje organizacijske kulture in organizacijskih vrednot. Pomembno je tudi prenašanje 
organizacijske kulture in sprejetih vrednot na novo zaposlene člane organizacije. 

Včasih se zgodi tudi, da osebne vrednote posameznikov niso v skladu z organizacijskimi 
vrednotami, kar lahko pripelje do konflikta vrednot. Tu imajo pomembno vlogo vodje in 
nadrejeni, ki lahko na nek način usmerjajo posameznike in jim skušajo čim bolj približati 
vrednote, ki so pomembne za organizacijo, ter s tem ne porušijo vseh njihovih osebnih 
vrednot. Osebne vrednote ne smejo nasprotovati organizacijskim vrednotam, te pa morajo 
slediti ciljem organizacije, če želimo uspešno organizacijo. 

S spletnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili med zaposlene v različnih organizacijah, smo 
dokazali, da se vrednote zaposlenih razlikujejo po starosti in vrsti organizacije. Mlajša 
organizacija bolj ceni kreativnost in priznanje s strani drugih, medtem ko starejša generacija 
bolj varnost in socialno pravičnost. Nekaj pa imajo tudi skupnih vrednot, in sicer oboji cenijo 
poštenost. Razlike so se pokazale tudi med zaposlenimi v storitvenih in proizvodnih 
organizacijah. Za proizvodne je najbolj pomembno razumevanje, za storitvene delavce pa 
poštenost. Anketirance smo povprašali tudi, katere vrednote so prisotne v njihovih 
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organizacijah in so skupne vsem. Po njihovem mnenju so najbolj prisotne vrednote 
medsebojno razumevanje, učinkovitost in medsebojna pomoč. 

Velike razlike se pojavljajo pri zadnjem vprašanju, kjer nas je zanimalo, kakšno je sedanje in 
želeno stanje vrednot. Tukaj so razlike najbolj očitne, kar je bilo tudi pričakovano. Vsi 
anketiranci si želijo izboljšanja stanja vrednot v svojih organizacijah. Torej bi organizacije 
morale še veliko postoriti za dvig zadovoljstva svojih zaposlenih. Predvsem si želijo več 
inovativnosti in kreativnosti, kar je zelo pomembno za razvoj dobre organizacije. Raziskava je 
pokazala, da je prisotno premalo kreativnosti in motivacije zaposlenih. Za sodobni poslovni 
svet pa sta ti dve vrednoti čedalje bolj pomembni in organizacije bi jima morale posvečati 
veliko več pozornosti, saj bodo le tako poslovno bolj uspešne.  

Dandanes je za organizacije zelo pomembna prilagodljivost, saj živimo v hitro 
spreminjajočem se okolju, kjer so spremembe del našega vsakdana. Pri pisanju diplomske 
naloge pa smo ugotovili, da je spreminjanje ustaljenih organizacijskih vrednot zelo težko 
izvedljivo in počasno, vendar včasih nujno potrebno. Opravljena raziskava je pokazala, da si 
anketiranci želijo predvsem več poštenosti in kreativnosti v svojih organizacijah. Torej bi bilo 
smiselno te vrednote uvesti med ustaljene organizacijske vrednote, saj bi s tem dvignili 
zadovoljstvo vseh zaposlenih. 

Skozi diplomsko nalogo smo potrdili obe hipotezi, ki sta bili postavljeni na začetku, kar nam 
pove, da zaposleni različno dojemajo pomembnost vrednot v organizacijah. Vsi zaposleni v 
različnih organizacijah ne delijo istih vrednot, med njimi obstajajo manjše ali večje razlike. 
Pomembno pa je, da si iste vrednote delijo zaposleni znotraj iste organizacije. 

Ko se bodo managerji oziroma vodje organizacij v celoti zavedali pomembnosti 
organizacijskih vrednot in vrednot zaposlenih za delovanje organizacije, bodo lahko rekli, da 
uspešno vodijo svojo organizacijo in podrejene. Pomembno je, da postavijo okvirno sliko, 
kako naj bi se vsak zaposleni obnašal in deloval v organizaciji, ter vzpostavijo sistem vrednot, 
ki bo organizacijo popeljal v sam vrh uspešnosti. 

Človekova uspešnost se lahko meri po tem, koliko poznamo sami sebe in sledimo svojim 
ciljem. Pri organizacijah pa je princip isti, čim bolje organizacija in njeni člani poznajo 
delovanje organizacije in sledijo vsem zastavljenim ciljem, tem bolj uspešna bo organizacija. 
Jasno opredeljene vrednote, poslanstvo in vizija vodijo k večji učinkovitosti in uspešnosti 
vsake organizacije. Organizacijske vrednote pa lahko štejemo za močno in učinkovito orodje 
pri doseganju in zagotavljanju višje kakovosti in boljše konkurenčnosti organizacij. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Spletni vprašalnik 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni, moje ime je Mojca Zaman, sem absolventka Fakultete za Management Koper, 
študijsko središče Celje. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Meško pišem diplomsko nalogo 
z naslovom Vrednote zaposlenih kot pomemben element organizacijske kulture. V okviru 
empiričnega dela diplomske naloge raziskujem, kako se razlikuje zaznavanje vrednot v 
organizacijah med mlajšo in starejšo generacijo ter med različnimi vrstami organizacij 
(proizvodna ali storitvena). Zanima me tudi dejansko in želeno stanje vrednot v vašem 
podjetju. Anketa je anonimna, ugotovitve pa bom uporabila izključno za raziskovalni del 
naloge, zato vas vljudno naprošam za sodelovanje. 

 

1. Spol:  Moški  Ženski 
 

2. Starost:   18–35  36–65 
 

3. Izobrazba:  OŠ SŠ VŠ UNI MAG ali več 
 

4. Vrsta organizacije:  proizvodna  storitvena 
 

5. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako pomembne so za vas naslednje vrednote v 
podjetju! 
 
Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 

 Poštenost     Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Odgovornost   Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Kreativnost   Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Notranja harmonija  Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Enakost   Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Strpnost   Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Red in stabilnost  Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Varnost    Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Pripadnost   Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Ugled podjetja  Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Solidarnost   Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Razumevanje   Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Avtoritativnost  Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Vračanje uslug  Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
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 Priznanje s strani drugih Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Socialna pravičnost  Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 
 Drugo    Nepomembna  1 2 3 4 5 zelo pomembna 

 
6. Katere vrednote so po vašem mnenju skupne vsem in so del vaše organizacije? 

 
 Medsebojno razumevanje 
 Med. pomoč in solidarnost 
 Med. spoštovanje 
 Med. iskrenost in zaupanje 
 Veselje do dela 
 Pripadnost podjetju 
 Zadovoljstvo zaposlenih 
 Prijetno delovno okolje 
 Odgovornost in korektnost 
 Odprto komuniciranje 
 Skupinsko delo 
 Tekmovalnost 
 Spodbujanje zaposlenih 
 Usmerjenost h ciljem 
 Učinkovitost 
 Socialna pravičnost 
 Priznanje s strani drugih 
 Drugo  

 
7. Z ocenami 1 do 5 ocenite naštete vrednote vaše organizacije in kako bi želeli, da 

bi bilo (sedanje ali želeno stanje vrednot v vaši organizaciji)! 
 

Organizacija je do zaposlenih prijazna, dosledna in poštena. Sedanje 1 2 3 4 5 

        Želeno  1 2 3 4 5 
 

Organizacije je dinamična in podjetna.    Sedanje 1 2 3 4 5 

Želeno  1 2 3 4 5 
 

Organizacija stremi k izpolnjevanju svojih ciljev.   Sedanje  1 2 3 4 5 
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Želeno  1 2 3 4 5 

V organizaciji prevladujeta medsebojno zaupanje in sodelovanje.       

 Sedanje 1 2 3 4 5 
 Želeno 1 2 3 4 5 

 

Organizacija skrbi za prijetno delovno okolje in s tem za veselje do dela. 

Sedanje 1 2 3 4 5 
              Želeno  1 2 3 4 5 

Organizacija z vsemi zaposlenimi ravna enako in pravično.       

 Sedanje 1 2 3 4 5 
 Želeno 1 2 3 4 5 

Organizacija ceni inovativnost in kreativnost ter ju nagrajuje.        

Sedanje 1 2 3 4 5 
Želeno  1 2 3 4 5 

Razvoj in motivacija zaposlenih sta pomembna za organizacijo.        

Sedanje 1 2 3 4 5 
Želeno  1 2 3 4 5 

Delo v organizaciji je dobro organizirano.    Sedanje 1 2 3 4 5 

Želeno  1 2 3 4 5 

 

 

 


