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POVZETEK

Organizacijska kultura kot sistem norm, vrednot, prepričanj, stališč, obredov, ritualov,
načinov dela, obnašanja, komuniciranja ter odzivov na notranje in zunanje okolje je zelo
dinamičen, kompleksen in interdisciplinaren pojav. Pomen organizacijske kulture v
današnjem času narašča. Številni avtorji so v zadnjih desetletjih podali različne definicije
organizacijske kulture, opredelili so njene sestavine, tipologije in značilnosti. Raziskovali
so, kako se organizacijska kultura oblikuje, spreminja ter kakšen vpliv ima na posamezno
organizacijo in njeno delovanje. Prav tako so ugotavljali, kakšen je vpliv nacionalne in
globalne kulture na organizacijsko kulturo. Avtorji so definirali tudi odnos med kulturo,
klimo in subkulturami v organizaciji.
Organizacijska kultura je povezana tudi z vodenjem oziroma vodilnimi ljudmi v
organizaciji. Poleg strokovnih znanj, ki jih posedujejo vodilni ljudje v organizaciji, je zelo
pomembno, da imajo ti ljudje tudi ustrezna znanja s področja kadrovskega menedžmenta
in lastnosti najboljših vodij. Bistveno je, da vodja učinkovito komunicira s svojimi
podrejenimi, jih ustrezno motivira ter konstruktivno in z dialogom rešuje konflikte.
Organizacijska kultura je lastna vsaki organizaciji. Nanjo vplivajo najprej vodilni, zatem
tudi ostali zaposleni. Povezana je s področjem dela oziroma s panogo, v kateri podjetje
deluje, in s posebnimi značilnostmi posamezne organizacije. Prav tako je odsev lokalnega,
nacionalnega in globalnega okolja ter določenega časovnega obdobja.
V magistrskem delu želim predstaviti organizacijsko kulturo v konkretni organizaciji, ki
izvaja gospodarsko javno službo. Zanima me razkorak med organizacijsko kulturo vodilnih
delavcev in ostalih zaposlenih ter vzroki zanj. Prav tako me zanimajo razlike med
obstoječo in želeno organizacijsko kulturo. Analiza organizacijske kulture išče tudi
odgovore na vprašanja, ki so povezana z znanjem in veščinami vodstva obravnavane
organizacije s področja upravljanja organizacijske kulture ter veščinami učinkovitega
komuniciranja.
Raziskava organizacijske kulture je pokazala, da obstaja razkorak med organizacijsko
kulturo delavcev na vodstvenih položajih in ostalimi zaposlenimi. Razkorak je zaznati
predvsem pri obstoječi organizacijski kulturi. Raziskava je pokazala, da je obstoječa
organizacijska kultura vodilnih delavcev kultura vlog, želena organizacijska kultura vodilnih
delavcev pa kultura dosežkov. Obstoječa organizacijska kultura ostalih zaposlenih
delavcev je kultura moči, medtem ko je želena organizacijska kultura med zaposlenimi
delavci kultura dosežkov. Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da vodstvo podjetja
potrebuje več znanja in veščin s področja upravljanja organizacijske kulture in da
komunikacija med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi ni dovolj učinkovita.
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SUMMARY

ORGANIZATIONAL CULTURE’S RESEARCH IN THE ORGANIZATION
WHICH IMPLEMENTS PUBLIC SERVICE
Organizational culture as a system of norms, values, beliefs, opinions, ceremonies, rituals,
ways of working, behavior patterns, communication and responses to internal and
external environment, is very dynamic, complex and interdisciplinary phenomenon. The
role of organizational culture is becoming more important every day. In the recent
decades various authors have defined organizational culture, its components, typologies
and characteristics. They studied the formation and modifications of organizational culture
and its impact on particular organization. Researchers have also investigated the influence
of national and global culture on the organizational culture, defined the relationship
between culture of organization and subcultures in it and explained basic differences
between organizational culture and organizational climate.
Organizational culture is tightly connected with leadership in the organization. It is very
important that leaders possess various knowledge and skills from the field of human
resource management. Efficient communication, motivation and constructive conflict
solving are those skills that leaders have to master.
Every organization has its own organizational culture, which is influenced by leadership
and other members of the organization. Organizational culture is closely linked with the
working field of the organization. Also, it is a reflection of local, national and global
environment and specific time frame.
My research of organizational culture is conducted in the organization which implements
public service, specifically public company. I am interested in discrepancy between
organizational culture of leadership and organizational culture of other employees and
reasons for it. The analysis of organizational culture seeks answers to questions linked
with knowledge and skills of leadership, management of organizational culture and
efficient communication.
The research of organizational culture in the organization which implements public
service has shown discrepancy between organizational culture of leadership and
organizational culture of other employees. The gap is mostly seen in current
organizational culture. The current organizational culture of leadership is the role culture,
whereas preferred organizational culture of leadership is the task culture. The current
organizational culture of other employees is the power culture, whereas preferred
organizational culture is the task culture. The research has also found that leadership of
the company requires more knowledge and skills from the management of organizational
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culture. Respondents also indicated that communication between leadership and other
employees should be more efficient.
Key words: organization, organizational culture, management, leadership, public service,
motivation, communication.
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1 UVOD

Organizacijska kultura je zelo kompleksen pojav, ki postaja v današnjem času vedno bolj
pomemben. Različni avtorji se z organizacijsko kulturo ukvarjajo relativno kratko obdobje.
Obstajajo zelo različne definicije, sestavine, tipologije in značilnosti organizacijske kulture,
ki jih opredeljujejo posamezni avtorji. Pomembno je, da spoznamo, kako se organizacijska
kultura oblikuje, spreminja in kakšen vpliv oziroma pomen ima za posamezno organizacijo
in njeno delovanje. Ko se ukvarjamo z organizacijsko kulturo, se vedno srečujemo s
kombinacijo teoretičnega in empiričnega proučevanja in raziskovanja le-te v posameznih
organizacijah.
Organizacijska kultura je tudi zelo interdisciplinaren pojav. Zato, da bi lahko v sodobnem
svetu organizacije dobro in uspešno delovale, je treba zelo natančno poznati specifične
značilnosti posamezne organizacije, ki je umeščena v določeno zunanje okolje.
Organizacijska kultura kot celovit sistem norm, vrednot, prepričanj, stališč, obredov,
ritualov, načinov dela, obnašanja, komuniciranja in odzivov na notranje in zunanje okolje,
ki je lasten vsaki organizaciji, vpliva prav na vse segmente določene organizacije in s tem
definira njen položaj v zunanjem okolju. Organizacijska kultura pa je seveda tudi obratno
povezana z zunanjim okoljem, saj le-to vpliva na oblikovanje organizacijske kulture v
organizaciji. Organizacijska kultura je odsev splošne kulture, ki prevladuje v družbi, kjer
organizacija deluje, prav tako pa je seveda povezana z določenim področjem, na katerem
posamezno podjetje oziroma organizacija deluje.
Organizacijska kultura zajema tudi določene komponente, ki jih je včasih težko definirati,
prav tako tudi meriti, saj je v ospredje postavljen vsak posameznik, ki z ostalimi
posamezniki tvori celoto.
Organizacijska kultura je močno povezana z vodilnimi delavci v podjetju oziroma v
organizaciji. V današnjem času prihaja vse bolj v ospredje ravnanje z ljudmi na delovnem
mestu oziroma menedžment človeških resursov. Vse bolj se v organizacijah zavedajo
pomena dobre, odprte ter dvosmerne komunikacije, pozitivne motivacije in sistema
nagrajevanja, demokratičnega vodenja ter dobre in odprte interakcije in odnosov med
zaposlenimi ter konstruktivnega reševanja konfliktov. Vendar je velikokrat med teorijo in
prakso, med vodilnimi delavci in zaposlenimi v praksi še vedno prevelik razkorak, zato da
bi teoretična in empirična spoznanja lahko uspešno udejanjali v praksi. Da takšna
neskladja lahko odpravimo, je pomembno, da se vodstvo organizacije zaveda in usposobi
za upravljanje organizacijske kulture, kar med drugim vključuje tudi redno merjenje le-te
in po potrebi tudi njeno spreminjanje.
Predmet raziskovanja magistrskega dela je raziskovanje in proučevanje teoretičnih
spoznanj, stališč in različnih vidikov organizacijske kulture in vpliva, ki ga ima le-ta na
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določeno organizacijo. Prav tako me je zanimala povezava med vodilnimi delavci in
organizacijsko kulturo.
Teoretična spoznanja so mi služila kot osnova za diagnozo organizacijske kulture v
konkretni organizaciji, kjer sem opravila raziskavo na osnovi anketnega vprašalnika, ki
temelji na Harrisonovem instrumentu za določanje organizacijske kulture. Predvsem me je
zanimal razkorak med organizacijsko kulturo med vodilnimi delavci in ostalimi zaposlenimi.
Na osnovi teoretičnih dognanj, opravljene raziskave in specifičnih značilnosti gospodarske
javne službe, v kateri sem raziskavo opravila, so me zanimali razlogi za omenjeni
razkorak.
S tem razlogom sem postavila naslednje hipoteze:
H1: Organizacijska kultura med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi kaže na velik razkorak.
H2: Obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev je kultura dosežkov.
H3: Želena organizacijska kultura vodilnih delavcev je kultura podpore.
H4: Obstoječa organizacijska kultura ostalih zaposlenih delavcev je kultura moči.
H5: Želena organizacijska kultura med zaposlenimi delavci je kultura dosežkov.
H6: Vodstvo podjetja potrebuje več znanja in veščin s področja upravljanja organizacijske
kulture.
H7: Med vodilnimi delavci in ostalimi zaposlenimi komunikacija ni dovolj učinkovita.
Namen in cilji raziskovanja so usmerjeni v teoretični in empirični del. V teoretičnem delu
sem predstavila in raziskovala različne poglede na organizacijsko kulturo, vpliv, ki ga ima
organizacijska kultura na organizacije, še posebno sem se posvetila organizacijski kulturi
in vodenju. V empiričnem delu pa sem opravila raziskavo organizacijske kulture v
konkretni organizaciji, in sicer v gospodarski javni službi. Zanimalo me je, kakšna je
organizacijska kultura med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi delavci. Predvsem me je
zanimal razkorak med organizacijsko kulturo med vodilnimi delavci in ostalimi zaposlenimi
v podjetju ter vzroki zanj.
Z organizacijsko kulturo se ukvarjajo številni avtorji. Prav tako številni avtorji raziskujejo in
analizirajo organizacijsko kulturo v posameznih organizacijah. Vendar organizacijska
kultura ni nekaj statičnega, ampak je tudi proces nenehnega oblikovanja, spreminjanja in
prilagajanja notranjim in zunanjim izzivom organizacije, zato je smotrno raziskovati in
analizirati organizacijsko kulturo v ponavljajočih se časovnih intervalih, ugotavljati in
primerjati razlike ter na osnovi teh raziskav in primerjav vedno znova predlagati
izboljšave.
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V izbranem javnem podjetju merjenja organizacijske kulture še niso opravili, zato so
rezultati raziskave za omenjeno podjetje lahko zelo koristni.
Pri svojem delu sem uporabljala metodo deskripcije in kompilacije, saj sem najprej
predstavila teoretični okvir organizacijske kulture ter številne poglede različnih avtorjev na
organizacijsko kulturo. Prav tako sem uporabljala metodo anketiranja, saj sem izvedla
anketo oziroma diagnozo organizacijske kulture v določeni organizaciji. Pri analiziranju
vrnjenih vprašalnikov sem uporabljala metodo analize in sinteze.
Magistrsko delo vsebuje teoretični in empirični del in je razdeljeno na deset poglavij,
vključno z uvodom in zaključkom.
V začetnem poglavju sem opredelila organizacijsko kulturo, kjer sem predstavila različne
definicije, sestavine, tipologije in značilnosti organizacijske kulture, ki jih opredeljujejo
posamezni avtorji. Prav tako me je zanimalo, kakšen pomen in vpliv ima organizacijska
kultura na posamezno organizacijo.
Sledi poglavje, ki je namenjeno organizacijski kulturi in vodenju. Vloga vodstva je
ključnega pomena pri oblikovanju in spreminjanju organizacijske kulture.
V četrtem poglavju predstavljam javno podjetje, v katerem je raziskava izvedena.
Peto poglavje je namenjeno pripravi in izvedbi raziskave, rezultati raziskave in obrazložitve
so predstavljeni v naslednjem poglavju.
V sedmem poglavju so opredeljeni doseženi cilji raziskave, prav tako sem v tem poglavju
preverila hipoteze. Osmo poglavje je namenjeno predlogom izboljšav. Deveto poglavje pa
je namenjeno prispevku k znanosti in stroki ter uporabi rezultatov raziskave.
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2 OPREDELITEV ORGANIZACIJSKE KULTURE

2.1 DEFINICIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE
Definicij organizacijske kulture je zelo veliko, prav tako je zelo veliko avtorjev, ki se
ukvarjajo z organizacijsko kulturo.
Ameriški profesor menedžmenta, raziskovalec in svetovalec, Edgar H. Schein (Schein,
1992, str. 12), definira organizacijsko kulturo kot »vzorec temeljnih predpostavk, ki se jih
je skupina naučila, ko je reševala probleme eksterne adaptacije in interne integracije,
vzorec pa se je pokazal kot dovolj dober, da mu je vredno slediti in ga prenesti na nove
člane organizacije kot pravilen način dojemanja, razmišljanja in čustvovanja v odnosu do
teh problemov«.
Stephen P. Robbins (v: Treven, 2001, str. 79) meni, da je kultura značilni duh organizacije
in skupek prepričanj njenih članov ter da se kaže na primer v vrednotah in normah,
sprejetih v organizaciji glede tega, kako naj se ljudje vedejo, med seboj komunicirajo in
kakšne delovne odnose naj razvijajo. Te vrednote in norme delujejo na nezavedni ravni
kot samoumevna prepričanja, ki pogosto niso jasno izražena, vendar jih zaposleni v
organizaciji vzamejo za svoja, ne da bi si jih skušali natančneje razložiti.
Različni raziskovalci pojem organizacijske kulture opredeljujejo različno (Ivanko, 2000, str.
235):
− organizacijska kultura je združevalna sila v organizaciji, je kolektivna volja članov
organizacije in se nanaša na to, kaj organizacija resnično hoče in naredi za svoj
razvoj,
− organizacijska kultura je vzorec prepričanj in pričakovanj članov organizacije,
− organizacijska kultura je nevidna sila, ki v organizaciji deluje z vidnimi oziroma
opazljivimi dejavniki – za organizacijo je organizacijska kultura to, kar je osebnost
za posameznika,
− organizacijska kultura je skupna filozofija članov organizacije,
− organizacijska kultura je to, v kar skupno verjamejo člani organizacije,
− organizacijska kultura je tisto, kar najvišje vodstvo v organizaciji uporablja kot
skupno podlago vodenja sebe in zaposlenih,
− organizacijska kultura je vzorec skupnih prepričanj in vrednot, ki oblikuje pomen
institucije za njene člane in določa pravila njihovega vedenja,
− organizacijska kultura so tista prepričanja in vrednote, ki jih člani sprejemajo kot
svoje,
− organizacijska kultura je tisto, kar resnično omogoča razumeti bistvo in dušo
organizacije, kar je torej globlje od organigramov, pravil, strojev in zgradb.
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Rozman (v: Ivanko in Stare, 2007, str. 92) uporablja pojem organizacijska kultura v
pomenu celovitega sistema vrednot, norm, predstav, prepričanj in simbolov, ki določa
način obnašanja in odzivanja na probleme vseh zaposlenih in s tem oblikuje pojavno
obliko neke organizacije.
Organizacijska kultura je sistem mišljenja in načina razmišljanja, ki je skupen ljudem v
neki organizaciji in razlikuje eno organizacijo od druge. Je nekakšno družbeno lepilo, ki
povezuje člane neke določene organizacije, za kar bi lahko rekli tudi, da (Vila v: Ivanko in
Stare, 2007 str. 92):
− so to dominantne vrednote, sprejete od neke organizacije,
− je to način, kako se stvari pri nas izvajajo,
− je to filozofija, ki je temelj politike podjetja v odnosu do svojih zaposlenih in
strank.
Lipičnik (v: Ivanko in Stare, 2007, str. 92) meni, da kultura pomeni celoto znanj oziroma
spoznanj, ki so človeku podlaga za smiselno interpretacijo izkušenj in oblikovanje
določenega delovanja.
Organizacijska kultura je v vlogi katalizatorja, ki ustvarja motivacijo, da delavci med
oblikovanjem in uresničevanjem svojih ciljev delujejo kot oblikovalci in uresničevalci ciljev
organizacije. V idealnem primeru povzroči, da delavci med oblikovanjem in
uresničevanjem svojih ciljev zavestno ali podzavestno mislijo in delujejo kot oblikovalci in
uresničevalci ciljev organizacije. Organizacijska kultura torej usposablja ljudi, da so kljub
svojim različnostim usmerjeni k doseganju skupnih organizacijskih ciljev (Ivanko in Stare,
2007, str. 95).
»Organizacijska kultura je lastna kombinacija verovanj, vrednot, delovnih stilov in
odnosov, ki razločujejo eno organizacijo od druge.« (Harrison v: Pečar, 2003, str. 167)
Organizacijska kultura se nanaša na skupne vrednote in prepričanja zaposlenih in
predstavlja podlago za način razmišljanja in delovanja v organizaciji (Cimerman et al.,
2003, str. 21).
Deal in Kennedy (1982, str. 4) opredeljujeta organizacijsko kulturo kot način, kako pri nas
delamo.
Duncan (v: Wheelen, 1995, str. 123) meni, da je kultura podjetja nabor prepričanj,
pričakovanj in vrednot, ki jih spoznajo in si jih delijo člani organizacije in ki se prenašajo iz
generacije v generacijo.
Organizacijska kultura je poleg kapitala, osebja in menedžmenta četrti temeljni
produkcijski faktor (Scholz, 1990, str. 11–33).
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Kultura organizacije je nevidno omrežje skupnih prepričanj in norm obnašanja (Kasper,
1987, str. 9).
Kultura daje organizaciji osebnost – takšni smo, to delamo, za to se zavzemamo
(Wheelen, 1995, str. 123).
Renata Mihalič (Mihalič, 2006, str. 255) je zbrala naslednje definicije organizacijske
kulture, ki so jih definirali različni avtorji:
Organizacijsko kulturo definiramo kot sistem vrednot, ki jih uvrščamo med temeljne
dejavnike uspešnosti organizacije (Peters - Waterman, 1982).
Kultura organizacije je opredeljena kot psihološko imetje organizacije in predstavlja
kolektivno programiranje mišljenj, ki člane ene organizacije razlikuje od članov drugih
organizacij (Hofstede, 1994).
Organizacijska kultura je kolektivni fenomen, ki pooseblja človekove odgovore na
negotovosti, ki so neizbežne v njegovem okolju (Trice - Beyer, 1993).
Organizacijsko kulturo opredelimo kot niz pomembnih vrednot in stališč, značilnih za člane
posamezne organizacije, ki se nanašajo na njihov pogled na svet in ideale, za katere si je
smiselno in potrebno prizadevati (Sathe, 1985).
Organizacijsko kulturo je Kavčič (1991, str. 125, 126) na osnovi različnih definicij avtorjev
opredelil kot:
− sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč itd., ki so značilni za določeno skupino
ali organizacijo in jo ločujejo od drugih skupin in organizacij,
− enotno interpretativno shemo, ki služi članom skupine in organizacije za
dojemanje, razlaganje in pojasnjevanje dogajanja v organizaciji in okolju,
− celoto posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin in
organizacij.
Na osnovi različnih definicij s strani različnih teoretikov in praktikov je organizacijsko
kulturo mogoče opredeliti predvsem z naslednjimi neposredno in posredno povezanimi
ključnimi pojmi, na katere se nanaša (Mihalič, 2006, str. 255):
− skupna zgodovina in predvidena skupna prihodnost,
− vrednote, stališča, norme in prepričanja,
− kohezivnost članov sistema,
− skupne izkušnje,
− občutek pripadnosti,
− medosebna interakcija,
− komuniciranje,
− zmanjševanje negotovosti,
− vedenje,
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−
−
−
−

izmenjava izkušenj in znanj,
identiteta organizacije,
skupni cilji,
doseganje konsenza,
ugled organizacije.

Definicije organizacijske kulture navadno poudarjajo, da gre za pojav, ki ne sodi na raven
ozaveščenosti pri posameznikih in skupinah. Mogoče ga je označiti kot sklad skupnih
vrednosti ali skupnih spoznanj članov organizacije, ki obstaja na ravni praktične zavesti
(nekje med zavednim in podzavednim) in uravnava obnašanje članov skupine oziroma
organizacije (Černetič, 2008, str. 276).
Kultura organizacije daje pečat miselnosti in delovanju vseh delavcev in videzu
organizacije v okolju. Ponazarja načine delovanja in vedenja ljudi. Ljudje, ki skupaj delajo,
čutijo in upoštevajo pravila kulture, v danih razmerah upoštevajo tudi drug drugega.
Vsi ti načini in pravila so lahko običajni, tako da ljudje o njih zavestno sploh ne
premišljujejo več, čeprav ima vse to velik vpliv na njihovo stalno vedenje. Ljudje v
organizaciji si oblikujejo lastno kulturo in potem skušajo vplivati tudi na druge (Ivanko,
2004, str. 238).

2.2 SESTAVINE IN RAVNI ORGANIZACIJSKE KULTURE
Schein (1999, str. 15–26) pravi, da kulturo najbolje razumemo tako, če se zavedamo, da
obstaja na več nivojih in da moramo razumeti globlje ravni. Avtor omenja tri ravni, ki
potekajo od zelo vidnih do skritih oziroma nevidnih.
Prva stopnja so artefakti, ki jih je najlažje opazovati, ko pridemo v določeno organizacijo.
Artefakti so tisto, kar vidimo, slišimo in čutimo. Ko stopimo v restavracijo, trgovino, hotel
ali banko, opazujemo in se čustveno odzivamo na okolico, kako se ljudje vedejo do nas in
kakšni so odnosi med uslužbenci. Takoj lahko opazimo, da različne organizacije delajo
stvari drugače. Vzemimo za primer dve podjetji. V prvem podjetju imajo ljudje veliko
sestankov, pisarne so odprte, zaposleni so oblačijo neformalno, začutijo se čustveni naboj
in hitre akcije. V drugem podjetju pa je vse bolj formalno, ljudje se nahajajo za zaprtimi
vrati, pogovarjajo se zelo potiho, oblečeni so formalno, človek pa dobi občutek previdnosti
in preudarnih dejanj. Kot stranka ali novozaposleni smo lahko nad določenim podjetjem
navdušeni, drugo pa nam ni všeč. Lahko si tudi mislimo, da imata ti dve podjetji različni
kulturi. Vendar nas avtor opozarja, da moramo biti previdni. Vse, kar vemo, je, da ima
vsako podjetje določen način, kako se predstavlja in kako deluje. Ne vemo pa, kaj vse to
pomeni. Na ravni artefaktov je kultura zelo jasna in ima takojšen čustveni vpliv. Ne vemo
pa, zakaj se člani določene organizacije obnašajo tako, kot se, in zakaj je organizacija
strukturirana na določen način. Samo s svojo prisotnostjo in z opazovanjem ne moremo
določiti, kaj točno se dogaja. Treba se je pogovarjati z ljudmi, ki so del te organizacije, in
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jih povprašati o tem, kar opazimo in čutimo. Na ta način pa pridemo do naslednje ravni
kulture.
Drugo raven kulture Schein poimenuje prevzete vrednote. Praktičen primer nam ponovno
najbolje pokaže, kaj to pomeni. Predstavljajmo si, da nam eno od zgoraj omenjenih
podjetij ali pa kar obe ponudita službo. Ali imamo na osnovi artefaktov dovolj informacij o
podjetjih ali pa je smiselno, da pogledamo še malo globlje? Pogledati malo globlje
pomeni, kot že zgoraj omenjeno, da začnemo spraševati o tem, kar je podjetju zelo
pomembno oziroma zakaj delajo, tako kot delajo. Zakaj ima eno podjetje odprte pisarne,
drugo pa zaprte? To nam bodo najbolje odgovorili ljudje, ki podjetje zelo dobro poznajo
oziroma so njegov del. V prvem podjetju nam bodo morda povedali, da verjamejo v
timsko delo, da se je treba za dobro odločitev veliko pogovarjati in slišati stališča vseh
zaposlenih in pridobiti soglasje tistih, ki bodo odločitve izvajali. Lahko bomo celo izvedeli,
da je takšen način dela uvedel ustanovitelj podjetja. Prav tako bomo lahko prejeli
določene dokumente in brošure, ki nam pojasnjujejo vrednote podjetja, nazore, etiko in
vizije. Povedali nam bodo, da so ti dokumenti njihova kultura in odsevajo njihove glavne
vrednote, kot so integriteta, timsko delo, usmerjenost k strankam, kakovost proizvodov
itd. V drugem podjetju pa nam bodo morda povedali, da morajo biti odločitve sprejete na
osnovi resnega razmisleka, da cenijo zasebnost in možnost, da zaposleni resnično
razmislijo o zadevi, preden gredo v akcijo. Lahko nam bodo povedali, da je tak pristop
nujen, saj je narava njihove tehnologije takšna, da sta za dobro odločitev potrebni
preudarna individualna raziskava ter razmislek. V tem podjetju so sestanki formalni,
vodilno osebje odločitve samo sporoči ostalim zaposlenim, ki te odločitve potem izvajajo.
Tudi v tem podjetju dobimo različne artefakte, ki nam opisujejo vrednote in nazore
podjetja.
Tu pa lahko naletimo na presenečenje, saj ugotovimo, da je seznam praktično identičen
prvemu podjetju. Tudi drugo podjetje je usmerjeno k strankam, spoštuje timsko delo,
integriteto, kakovost proizvodov itd. Podjetji imata različne artefakte, nasprotno pa so si
njune prevzete vrednote zelo podobne. Sedaj skušamo ugotoviti, kako imata lahko dve
podjetji z enakimi vrednotami popolnoma različne delovne navade.
Ob daljšem opazovanju in postavljanju vprašanj opazimo tudi vse večje neskladje med
prevzetimi vrednotami in vidnim obnašanjem. Omenjena neskladja nam povedo, da se za
vsem tem skriva globlja raven razmišljanja in zaznavanja. Na tej točki pa pridemo do
tretje ravni kulture.
Schein tretjo raven imenuje temeljne nevidne predpostavke. Da bi razumeli to raven, je
treba razmišljati zgodovinsko. Skozi zgodovino podjetja so se izoblikovale vrednote,
prepričanja in predpostavke, ki so jih zasnovali ustanovitelji ali glavni voditelji organizacij.
Organizacije ustanovijo posamezniki ali manjše skupine, ki prenesejo svoja prepričanja,
vrednote in predpostavke na ljudi, ki jih zaposlijo. Če se vrednote in prepričanja ne
skladajo z okoljem organizacije, potem je organizacija neuspešna in sploh nikoli ne razvije
kulture. V primeru, da ustanovitelj podjetja, ki verjame, da se morajo ljudje o vseh
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odločitvah poenotiti, izoblikuje skupino proizvodov, ki so uspešni, s tem privabi tiste ljudi,
ki verjamejo, da morajo biti odločitve sprejete soglasno. Če so s tem načinom še naprej
uspešni in proizvajajo proizvode in storitve, ki jih trg sprejme, postanejo postopno te
vrednote in prepričanja skupna in samoumevna. Postanejo nevidne predpostavke o naravi
sveta in o tem, kako v njem uspeti. Pomembno je, da si zapomnimo, da so omenjene
predpostavke rezultat skupnega procesa učenja. Prvotno so bile samo v glavi
ustanoviteljev in voditeljev organizacije, sčasoma pa so postale skupne in samoumevne,
saj so novi člani organizacije spoznali, da so vrednote, prepričanja in predpostavke
ustanoviteljev vodili v uspeh organizacije in so zato pravi. Torej, če želimo razumeti
kulturo, moramo odkriti predpostavke, ki so samoumevne in delujejo na področju
nezavednega. Te predpostavke avtor preprosto razloži kot: »tako se dela pri nas«.
Takšen način razmišljanja o kulturi je zelo globok – ugotovimo, da je kultura zelo stabilna
in se jo težko spreminja, saj predstavlja nakopičeno znanje skupine, načine razmišljanja,
čustvovanja in zaznavanja sveta. Prav tako pa spoznamo, da so pomembni deli kulture
nevidni. S takšnim prikazom vidimo tudi, da ne moremo govoriti o pravi ali napačni kulturi,
slabši ali boljši, razen v odnosu do tega, kaj skuša organizacija doseči in kako ji okolje to
dovoljuje. Na nekaterih trgih in z določenimi tehnologijami so ključni skupinsko delo in
ozaveščanje zaposlenih, saj je le na takšen način zagotovljen uspeh organizacije. V
drugačnem okolju in z drugačnimi tehnologijami pa so za uspeh organizacije nujni
disciplina in visoko strukturirani odnosi. Avtor zaključuje poglavje o tem, kaj je
korporativna kultura, s tem, da poudari, da je kultura globoka, široka in stabilna.
Ivanko (Ivanko in Stare, 2007, str. 93) meni, da kulturo organizacije tvorijo:
− nazori,
− vrednote,
− norme,
− pravila vedenja,
− predstave,
− prepričanja,
− simboli ipd.
Po Kavčiču (Kavčič, 1991, str. 133) ima organizacijska kultura naslednje sestavine:
− vrednote,
− tipične obrazce vedenja,
− vzornike,
− običaje in obrede,
− komunikacije,
− proizvode in storitve.
Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske kulture so po mnenju Mihaličeve
naslednji (Mihalič, 2007, str. 6):
− vrednote in norme,
− pravila in stališča,
9

−
−
−
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skupne lastnosti,
načini dela,
skupni cilji,
interakcije z okoljem,
vedenje zaposlenih,
prepričanja.

2.3 ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJSKE KULTURE
Za organizacijsko kulturo je značilnih več pomembnih lastnosti, med katere lahko uvrstimo
naslednje (Treven, 2001, str. 79–80):
1. Primerno vedenje – ko člani organizacije sodelujejo drug z drugim, uporabljajo za
sporazumevanje skupen jezik, terminologijo in obrede, ki odsevajo spoštovanje do
sodelavcev.
2. Norme – v organizaciji obstajajo določeni standardi vedenja, ki vključujejo tudi
smernice za ustrezen obseg opravljenega dela.
3. Prevladujoče vrednote – v organizaciji so določene tudi posamezne vrednote, ki
naj bi jih upoštevali vsi zaposleni. Primeri takih vrednot so visoka kakovost
proizvodov, nizka stopnja odsotnosti zaposlenih ter visoka učinkovitost.
4. Filozofija – izražena je v politiki in poudarja prepričanja o ustreznem ravnanju z
zaposlenimi in s porabniki.
5. Pravila – to so natančne smernice, kako ravnati v organizaciji. Novozaposleni se jih
morajo naučiti, da so sprejeti kot polnopravni člani skupine.
6. Organizacijska klima – to je ozračje v organizaciji, ki se izraža v načinu vedenja
ljudi, njihovih medsebojnih odnosih ter odnosih do porabnikov in drugih zunanjih
partnerjev.
Mesnerjeva (1995, str. 131–134) navaja številne značilnosti organizacijske kulture:
1. Osnovna značilnost je njena kolektivna narava, saj je kultura v temelju skupinski
pojav. Kultura nastaja le iz interakcije med posamezniki, le-ta pa omogoča
nastajanje skupnih prepričanj, verovanj, skupnih ritualov in drugih skupinskih
praks, ki oblikujejo jasno izražene skupne značilnosti članov skupine. Na osnovi
interakcije sčasoma nastaja identiteta skupine, ki je jedro kulture. Brez identitete
skupine, kulture ni.
2. Kultura v organizaciji nastaja kot proizvod skupinskega življenja. Skupno reševanje
problemov, iskanje odgovorov na številna vprašanja organizacijskega delovanja
ustvarja zgodovino organizacije in oblikuje njeno identiteto in s tem njeno kulturo.
3. Druga temeljna značilnost kulture je njena emocionalna obarvanost. Kultura je
vedno emocionalno obremenjen kontekst delovanja, saj pomaga obvladovati
napetosti. Tako kultura ne vsebuje le funkcionalnih, ampak tudi nefunkcionalne in
iracionalne elemente. To pomeni, da pogostokrat obstoječa kultura vztraja in se
ohranja kljub njeni očitni nefunkcionalnosti.
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4. Naslednja pomembna značilnost kulture je, da je zgodovinski proizvod. Kultura je
tesno povezana s svojo zgodovino, saj ne nastane čez noč. Ko se ustanovi nova
organizacija, le-ta še ne razpolaga z lastno kulturo, saj člani prinesejo s seboj
različne kulturne izkušnje iz prejšnjih organizacij. Ko pa začne organizacija delovati
in se začne spopadati s svojimi težavami, se pričnejo tudi procesi oblikovanja
skupne kulture.
5. Lastnost kulture v organizaciji je tudi, da je inherentno simbolna. Primer so
identifikacijski simboli ali logotipi podjetij. Ti simboli na emocionalno močan in
jasen način govorijo o tem, kaj je organizacija, kaj naj bi pomenila svojim članom,
klienteli ali različnim vrstam okolij, kjer se organizacija pojavlja.
6. Naslednja značilnost kulture v organizaciji je, da je, tako kot vsaka druga kultura,
tudi ta dinamična in spremenljiva. Kultura, ki nastaja v vsakodnevnih interakcijah
med člani organizacije, se v teh interakcijah tudi spreminja.
7. Zadnja značilnost organizacijske kulture je njena nerazločna narava. Organizacijska
kultura ni enotna vrsta idej in prepričanj, ampak je obremenjena z negotovostmi,
dvoumjem in zaradi tega še zdaleč ni tako pregledna, kot bi si želeli. Kulture ne
moremo primerjati s pajkovo mrežo ali peščenimi stebri, najbolj ustrezna
primerjava je oblika hobotnice, katere lovke se raztezajo v vse smeri, vmes pa je
prazen prostor, ki simbolizira različne prekinitve, dvoumnosti, prepade itd.
Iz literature (Možina v: Ivanko in Stare, 2007, str. 100) je mogoče povzeti še naslednje
značilnosti organizacijske kulture:
− Organizacijska kultura je socialna tvorba. Ni proizvod posameznika, ampak mnogih
ali vseh.
− Organizacijska kultura uravnava obnašanje članov. Oblikuje medčloveške odnose,
uravnava vedenja posameznika tako, da je funkcionalno za ureditev socialnega
sistema.
− Organizacijska kultura je proizvod ljudi. Je rezultat posameznega in kolektivnega
delovanja.
− Organizacijska kultura je splošno sprejeta. V socialnem sistemu kot celoti mora
doseči visoko stopnjo upoštevanja, stopnja sprejemanja se stopnjuje, čim dalj
posameznik živi v sistemu.
− Organizacijska kultura nastaja postopno. Je socialna dediščina v organizaciji, vsota
prepričanj in vzorcev oziroma pravil vedenja, ki se prenaša iz roda v rod.
− Organizacijsko kulturo se da naučiti. Ta proces je bistven za ohranitev
organizacijske kulture.
− Organizacijska kultura je prilagodljiva. Organizacija lahko propade zaradi
prepočasnega prilagajanja organizacijske kulture novim razmeram ali če do
prilagajanja sploh ne pride.
− Organizacijska kultura je zavestna in nezavestna. Sestavljena je iz evaluacijskih
vidikov (nanašajo se na vrednote in norme, ki uravnavajo obnašanje članov) in
kognitivnih vidikov (znanje in izkušnje o uspešnih rešitvah problemov).
− Organizacijska kultura ni neposredno oprijemljiva. Spoznati jo je mogoče na
posredne načine.
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−

Kultura je dosežek in/ali proces. Organizacijsko kulturo je mogoče obravnavati kot
dosežek ali lastnost (organizacija ima kulturo), kot proces (organizacija je kultura)
ali kot oboje obenem (organizacija ima kulturo in je kultura).

Za nekatere organizacijske kulture lahko rečemo, da imajo značaj statike, za druge pa, da
imajo značaj dinamike. V statični organizacijski kulturi gre za stabilnost, uniformiranost in
rutino, vse je vnaprej urejeno. Pri dinamični kulturi pa je vse (pravila, norme, vloge,
delovna mesta, plani, organizacijska zgradba itd.) v stalnem spreminjanju. Večina
organizacijskih kultur se nahaja nekje vmes (Ivanko v: Ivanko in Stare, 2007, str. 101).

2.4 TIPOLOGIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE
Različne tipologije organizacijske kulture je treba razumeti predvsem kot poskuse
poenostavitve tega kompleksnega pojava. Tipologije imajo predvsem teoretično vrednost,
saj v praksi čistih tipov ne najdemo na nobenem področju (Ivanko in Stare, 2007, str.
102).
2.4.1 TIPOLOGIJA PO HARRISONU
Roger Harrison je bil eden prvih strokovnjakov za menedžment in razvoj organizacij, ki se
je ukvarjal s koncepti organizacijske kulture. V sedemdesetih letih je razvil pomemben
vprašalnik za ugotavljanje organizacijske kulture. Določil je štiri dominantne tipe
organizacijske kulture, ki so usmerjeni k naslednjim temeljnim vrednotam in
predpostavkam (Pečar, 2003, str. 172):
1. Kultura dosežkov temelji na samodokazovanju, s poudarkom na rasti, uspehu in
posebnostih.
2. Kultura podpore temelji na skupnosti in poudarja povezanost, vrednote, storitve in
partnerstvo.
3. Kultura moči temelji na preživetju in poudarja moč, odločnost in zavzetost.
4. Kultura vlog (tudi pravil) temelji na varnosti, s poudarki na redu, urejenosti,
stabilnosti, kontroli in koristi.
Harrison pravi, da je kultura za organizacijo tisto, kar je osebnost za posameznika. Štiri
temeljne usmeritve organizacijske kulture so med seboj povezane, vendar niso vedno
kompatibilne. Odkrivajo, kako organizacija deluje in se obnaša znotraj teh usmeritev. Te
usmeritve pomagajo razumeti tako sistem navigacije v organizaciji (vrednote, ki jo
poganjajo) kot tudi težje razumljive predpostavke, ki pogosto delujejo kot avtopilot
organizacije. Vsaka organizacija vsebuje elemente vseh štirih usmeritev zaradi osebnih
vrednot, ki jih imajo člani organizacije. Te usmeritve imajo menedžerji tudi v isti
organizaciji, kjer se pri raznih postopkih odločanja in ravnanja s podrejenimi ali sodelavci
lahko obnašajo zelo različno. Te štiri kulturne usmeritve ali stili delovanja lahko v
organizaciji pridobivajo ali izgubljajo prevlado. Pojavijo se novi stili zaradi novih ljudi ali
novih širših usmeritev (Pečar, 2003, str. 172).
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Kultura moči
Kultura moči je odvisna od vira centralne moči, ki se z žarki moči in vpliva razprostira iz
središča. To strukturo si najboljše predstavljamo kot pajkovo mrežo. Organizacija deluje
na osnovi želja in odločitev, ki so sprejete z vira središčne moči. Te kulture in organizacije,
ki temeljijo na njih, so ponosne in močne. Imajo sposobnost hitrega odzivanja in dobro
reagirajo na grožnjo ali nevarnost. Ali so reakcije pravilne in ustrezne, je odvisno od ljudi,
ki so v središču moči. Moč resursov je glavna baza moči v teh kulturah, z nekaterimi
elementi osebne moči v središču. Kultura moči nakloni veliko zaupanje posameznikom,
malo kolektivnim organom (Handy, 1976, str. 178, 179).
Organizacija, usmerjena v moč, temelji na neenakomernem pristopu do resursov. Harrison
definira resurs kot kar koli, kar ena oseba kontrolira in druga želi. Resursi so lahko denar,
varnost, možnost odločanja, delovni pogoji itd. Ljudje, ki imajo v takšnih organizacijskih
kulturah moč, uporabljajo resurse, da nagrajujejo in kaznujejo druge in da kontrolirajo
njihovo vedenje. Takšna usmeritev moči v določenih situacijah zagotavlja močno vodstvo,
pravičnost in starševstvu podoben odnos. Pogosto prevladuje občutek dolžnosti, ki ga
vodje čutijo do podrejenih glede zagotavljanja odločitev za tekoče delovanje in
pričakovane pripravljenosti s strani podrejenih. Kultura, usmerjena v moč, dokazano
dobro deluje v začetni fazi novoustanovljenih organizacij, kjer ima vodja vse v svojih
rokah, vključno z vizijo in zagnanostjo, zaposleni pa se le njegova podaljšana roka. Ko pa
organizacija s takšno kulturo doseže uspešno rast in večjo kompleksnost, postanejo
osebni odnosi in občutek skupne odgovornosti in soodvisnosti močneje prisotni. Na tej
stopnji kultura moči ne zagotavlja več uspešnosti (Pečar, 2003, str. 173).
Po Harrisonu imajo organizacije, ki so usmerjene v moč, tri karakteristične lastnosti
(Pečar, 2003, str. 173):
− vodja je močna in karizmatična oseba, ki daje pogum boječim in jasnost
zmedenim,
− vodje skrbijo za samoohranitev, nagrajujejo in ščitijo lojalne podrejene,
− vodja je moder in odprt, zahteven, pošten, jasen glede pričakovanj in hiter pri
nagrajevanju sodelovanja.
Organizacije, ki so usmerjene v moč, imajo tudi temno plat in s tem tudi slabe štiri
karakteristične lastnosti (Pečar, 2003, str. 173):
− zaposleni namenijo željam šefa najvišjo pomembnost, četudi je ta moteča za
izvajanje pomembnega dela,
− zaposlene je strah, ko morajo šefu sporočiti slabo novico,
− ljudje, ki imajo moč, pogosto kršijo pravila in si privoščijo posebne privilegije,
− informiranje je omejeno na tiste lojalne, ki tudi hitreje napredujejo, čeprav niso
dovolj sposobni.
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Kulture, usmerjene na vloge
Tej kulturi ustreza struktura grškega templja. Organizacija, ki temelji na takšni kulturi, ima
temelj moči v stebrih templja, v zmogljivostih in specializacijah. Ti stebri so močni v svojih
nalogah, npr. finančni oddelek, nabavni oddelek, proizvodna enota itd. Koordinacija
stebrov poteka na vrhu, ki ga sestavlja nekaj izkušenih menedžerjev.
Pravila in postopki so v tej kulturi glavni viri vpliva, zato se predpostavlja, da je to edina
potrebna osebna koordinacija, saj če posamezni sektorji (stebri) opravljajo svoje delo, kot
jih določajo pravila in postopki, je rezultat predvidljiv. V tej kulturi je bolj pomembna
vloga, ki jo ima posameznik, kot pa delo, ki ga opravlja. Varnost zaposlitve je visoka.
Napredovanja so natančno določena, omogočeno je izpopolnjevanje znanja brez posebnih
tveganj. Takšne kulture so predvsem značilne za organizacije javnega značaja.
Posamezniku, ki je ambiciozen in bolj usmerjen v rezultate dela kot v način opravljanja
nalog, takšna kultura ne ustreza. Organizacija s takšno kulturo je uspešna v stabilnem
okolju, saj ji primanjkuje inovativnosti in ustvarjalnosti, spremembe izvaja počasi,
prilagodljivost tržnim spremembam je majhna (Handy, 1976, str. 179–181).
Organizacije, ki so usmerjene na vloge, imajo na osnovi Harrisonovih proučevanj
naslednje značilnosti (Pečar, 2003, str. 174):
− performansa posameznika se ocenjuje glede na formalni opis del in nalog,
− zaposleni so nagrajeni za izvajanje pravil in morajo biti zanesljivi,
− osebno zlorabo moči zmanjšujejo pravila, ki tudi omejujejo pristojnosti,
− pristojnosti delovnega mesta in odgovornosti so jasno definirane ter zmanjšujejo
nejasnost glede moči,
− delovne metode minimizirajo variabilnost performanse in s tem zmanjšujejo
potrebo po individualnem odločanju.
Slabe strani organizacije, ki ima kulturo, usmerjeno na vloge, so:
− zaposleni se držijo pravil, čeprav so ta nesmiselna,
− smatra se za greh, če nekdo prekorači svoje pristojnosti ali če se oddalji od
sprejetih postopkov,
− delovna mesta so natančno definirana in omejujejo prispevke posameznikov na
osnovi talenta in iniciativ, spremembe so nezaželene, zato zaposleni o izboljšavah
raje ne razmišljajo.
Kulture, usmerjene v dosežke
Kulturo, usmerjeno v dosežke, si lahko predstavljamo kot mrežo, kjer so nekateri deli
močnejši in gostejši kot drugi. Organizacije s takšno kulturo so usmerjene na delo,
projekte in cilje. Poudarek je na tem, da se delo opravi. Gre predvsem za timsko kulturo.
Kultura, usmerjena v dosežke, je zelo prilagodljiva. Skupine in projektni timi so oblikovani
za posebne naloge, organizacija se hitro odziva, saj ima vsaka skupina na voljo vse
potrebne mehanizme za odločanje. Kultura, usmerjena v dosežke, je ustrezna tam, kjer se
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je treba hitro odzivati in kjer so integracija, senzibilnost in kreativnost bolj pomembne od
globine specializacije. Nadzor je zelo težak, izvaja ga najvišji menedžment z ustrezno
alokacijo projektov, ljudi in resursov (Handy, 1976, str. 181–183).
Zaposlenim je delo všeč in želijo prispevati k dobrobiti organizacije in njenega okolja.
Pogoste so tudi nagrade moralnega značaja, zaposleni delajo tudi veliko nadur, čeprav ob
tem zanemarjajo svoje družinsko in družabno življenje. V organizacijah s takšno kulturo so
prisotni visoka morala, timsko delo, občutek pripadnosti in trdo delo. Zaposleni razumejo
poslanstvo organizacije, predvsem menedžerji poslanstvo stalno poudarjajo. Komunikacije
so odprte na vseh ravneh, zato je izmenjava idej in predlogov zelo intenzivna.
Zaposleni imajo na osnovi svojih sposobnosti vse možnosti, da prispevajo k poslanstvu
organizacije, na napake pa se gleda kot na priložnosti, iz katerih se učimo, ne pa kot na
znak osebne neprimernosti. V organizacijah, usmerjenih na dosežke, se zasledijo
naslednje lastnosti (Pečar, 2003, str. 174, 175):
− med zaposlenimi je občutek zavzetosti za doseganje velikih ciljev in vrednot; kot
člani te organizacije se počutijo boljše in močnejše,
− zaposleni so polni pobud in prostovoljno opravijo tisto, kar se jim zdi potrebno,
− pravila in predpisi ne ovirajo dela,
− ljudje radi delajo nadure,
− morala je visoka, motivacija prihaja tudi iz občutka, da prispevajo k skupnim
ciljem.
Organizacije s takšno kulturo pa imajo tudi slabe strani:
− ne odobravajo osebnih potreb, s čimer se ustvarja nepotreben stres med člani
organizacije,
− organizacija dela je slaba, zanašajo se na visoko motiviranost, ki naj bi
nadomestila pomanjkljivosti v strukturah, sistemih in planiranju,
− pogosto so izolirani od drugih organizacij in okolja, saj prevladuje le ozek pogled,
kaj so, kaj pomenijo in kaj prispevajo k družbi,
− ljudje močno verjamejo v tisto, kar počnejo, zato cilji pogosto opravičujejo
sredstva.
Kulture, usmerjene v podporo
V tej kulturi bistvo predstavlja posameznik, strukturiranost organizacije je minimalna,
predstavljamo si jo lahko kot grozd, šop ali morda galaksijo individualnih zvezd (Handy,
1976, str. 183–185).
V takšnih organizacijah je ponavadi prisotno medsebojno zaupanje med posamezniki in
njihovo organizacijo. Prevladuje občutek, da so ljudje cenjeni. V organizacijskih kulturah,
ki so usmerjene v podporo, poleg močnega navdušenja prevladuje toplina, celo ljubezen.
Zaposleni so radi v službi in čutijo nekaj do sodelavcev, s katerimi delajo. Med seboj veliko
komunicirajo in skupaj preživljajo tudi prosti čas. Pri zaposlovanju novih ljudi so posebno
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pozorni na to, kako se bo oseba vključila v organizacijo in ali bo ustrezno kooperativna.
Na zaposlene gledajo v pozitivni luči, če naredijo kaj narobe, jim dajo novo priložnost.
Prevladuje prepričanje, da zaposleni želijo prispevati k ciljem zaradi občutka pripadnosti k
organizaciji. Organizacije, usmerjene v podporo, so najmanj tipične v zasebnem sektorju,
običajno ne morejo pokazati dovolj rezultatov, da bi preživele v konkurenčnem tržnem
okolju.
Delovna okolja, kjer opažamo takšno kulturo, imajo naslednje značilnosti (Pečar, 2003,
str. 175, 176):
− ljudje pustijo svoje delo, da bi pomagali drugim,
− zaposleni cenijo mir in harmonijo in naredijo vse, da se konflikti razrešijo in da so
ponovno vsi enotni,
− prevladuje občutek pripadnosti in sprejetja.
Takšne organizacije pa imajo tudi pomanjkljivosti:
− osredotočenost je na vzdrževanju dobrih odnosov tudi za ceno, da delo ni
opravljeno,
− izogibajo se konfrontacijam in nesoglasjem,
− ko konsenz ni možen, ljudje postanejo neodločni in skušajo vse obravnavati enako,
in to ne glede na njihove dejanske prispevke in prizadevanja.
2.4.2 TIPOLOGIJA PO ANSOFFU
Ansoffova tipologija (Ansoff v: Ivanko in Stare, 2007, str. 102) označuje organizacijsko
kulturo na podlagi dveh lastnosti:
− ekstrovertiranosti – introvertiranosti članov (usmerjenost v organizacijo ali v
okolje),
− časovne perspektive (usmerjenost v preteklost, sedanjost ali prihodnost), ki se
povezujejo z naklonjenostjo oziroma nenaklonjenostjo spremembam.
Avtor
−
−
−
−
−

deli organizacijsko kulturo na pet različnih tipov:
stabilnega,
reaktivnega,
anticipativnega,
eksploativnega,
ustvarjalnega.

Za stabilni tip organizacijske kulture je značilna introvertiranost članov organizacije in
usmerjenost v preteklost, ki jo do neke mere idealizirajo. Pri zaposlenih je mogoče opaziti
precejšen odpor do sprememb in težnjo po ohranjanju obstoječe organizacijske kulture.
Reaktivni tip organizacijske kulture je prav tako introvertiran kot zgoraj navedeni (stabilni)
tip, vendar je usmerjen v sedanjost, zato je pri zaposlenih prisotna določena, vendar
minimalna stopnja pripravljenosti za sprejemanje sprememb.
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Anticipativni tip organizacijske kulture je lahko intro- ali ekstrovertiran. Pri zaposlenih je
prisotna že nekoliko večja pripravljenost za tveganje, vendar le tedaj, ko so popolnoma
prepričani v uspeh. Velik pomen pripisujejo vnaprejšnjemu načrtovanju.
Za eksploativni tip organizacijske kulture je značilna ekstrovertiranost in velika
naklonjenost spremembam. Člani organizacije želijo namreč s spremembami zmanjšati
nepričakovane nevarnosti.
Za usklajevalni tip organizacijske kulture je značilna ekstrovertiranost članov organizacije
in njihova usmerjenost v prihodnost, ki jo želijo sami oblikovati oziroma se vsaj pripraviti
na prihajajoče spremembe.
2.4.3 TIPOLOGIJA PO DEALU IN KENNEDYJU
Deal in Kennedy (1999, str. 12) sta svojo tipologijo organizacijske kulture oblikovala
predvsem na dveh kriterijih:
− stopnja tveganja, ki je povezana z glavnimi aktivnostmi organizacije,
− hitrost, s katero organizacije pridobivajo povratne informacije o tem, ali so njihove
odločitve in strategije uspešne.
Na osnovi zgoraj omenjenih kriterijev sta določila štiri temeljne kulturne tipe:
Špekulacijska kultura je kultura individualistov, ki vključuje veliko stopnjo tveganja in hitro
pridobivanje povratnih informacij ter deluje po sistemu »vse ali nič«. Usmerjena je k
hitremu zaslužku, konkurenčnost in kreativnost pa sta pomembnejši od potrpežljivosti in
preudarnosti. Takšna kultura podpira uveljavitev temperamentnih posameznikov, ne
podpira pa oseb, ki investirajo v dolgoročne cilje. Takšna organizacija zato ne razvije
močne in kohezivne kulture.
Poslovna kultura vključuje majhno tveganje in hitre povratne informacije. Njene glavne
značilnosti so pragmatičnost, usmerjenost k resnemu timskemu delu in močno poudarjena
pripadnost organizaciji. Posamezniki se med seboj ne razlikujejo veliko, uspeh pa je
posledica delovne vneme in vztrajnosti. V takšnih kulturah obstaja nevarnost, da
povečanje količine dela ni sorazmerno z njegovo kakovostjo ali pa ta celo upade.
V sistemski kulturi je tveganje veliko, povratne informacije pa so počasne. Zato je zelo
pomembno, da so odločitve pravilne, saj Deal in Kennedy menita, da sta lahko že dve
nepravilni odločitvi usodni za organizacijo. V takšni kulturi so cilji dolgoročni, odločitve,
povezane z njimi pa se sprejemajo na vrhu. V takšni kulturi ni mogoče hitro napredovati,
saj temelji na poudarjanju izkušenj. Vrednote so usmerjene v prihodnost in poudarjajo
pomen vlaganja vanjo.
Pri procesni kulturi je tveganje majhno, povratne informacije so počasne, ali pa jih sploh
ni.
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Takšne kulture so značilne zlasti za administracijo, upravne službe, zavarovalnice ipd.
Uslužbenci težko ocenijo rezultate svojega dela, zato se manj osredotočijo na to, kaj
delajo, bolj pa se osredotočijo na načine opravljanja nalog. Finančni priliv je majhen, člani
organizacije so previdni, malenkostni in prilagodljivi. Odločanje je natančno in počasno.
2.4.4 TIPOLOGIJA PO HOFSTEDU
Hofstede (1980, str. 21) opredeljuje kulturo kot »kolektivno programiranje duha, po
katerem se člani ene skupine razlikujejo od drugih«. Po njegovem mnenju socialni sistemi
lahko obstajajo le, če je človeško delovanje vsaj do določene mere predvidljivo. Avtor
poudarja, da ima vsak človek v sebi mentalne programe, ki ohranjajo časovno stabilnost,
zato vsak posameznik bolj ali manj enako reagira v podobnih situacijah. Mentalnih
programov ne moremo neposredno opazovati, lahko pa sklepamo, da obstajajo, in sicer
na podlagi subjektivnih izjav in vedenja. Mentalni programi se pojavljajo na treh ravneh:
− na univerzalni ravni se pojavljajo programi, ki so skupni veliki večini ljudi,
− na kolektivni ravni se pojavljajo programi, ki so skupni določeni skupini,
− na individualni ravni pa se pojavljajo edinstveni, individualno specifični programi.
Hofstede je na osnovi svojih raziskav definiral štiri temeljne kulturne dimenzije, ki se
nanašajo predvsem na vrednote in so povezane z nacionalnimi kulturami:
− Razlike v moči – ta dimenzija se nanaša na stopnjo, do katere družba sprejema
neenakomerno porazdelitev moči v različnih institucijah in organizacijah.
Neenakosti med ljudmi se pojavljajo predvsem na področju vpliva, bogastva in
prestiža. Te neenakosti so sicer nujne, pa tudi funkcionalne in so formalizirane v
hierarhičnih odnosih med vodilnimi in podrejenimi na vseh ravneh. Avtor meni, da
podrejeni poskušajo razliko v moči zmanjšati, nadrejeni pa jo ohraniti ali celo
povečati.
− Izogibanje negotovosti – ta dimenzija opredeljuje, kako se subjekti v organizaciji
soočajo z negotovostjo. Glede na to, kako se omenjena dimenzija izraža, se
organizacije delijo na tiste, ki zagovarjajo le racionalno vedenje, in na tiste, ki
dopuščajo tudi neracionalne reakcije na negotovost. Izogibanje negotovosti se
kaže v različnih oblikah zagotavljanja stabilnosti v podjetju. Najpogostejše so
predvsem stabilnost pri napredovanju, uvajanje večjega števila formalnih pravil,
manjša toleranca do nenavadnih idej ipd.
− Individualizem/kolektivizem – dimenzija predstavlja odnos med pomembnostjo, ki
jo ljudje pripisujejo lastni osebnosti in njenemu razvoju, ter med pomembnostjo, ki
jo pripisujejo pripadnosti skupini in identifikaciji z njo. Individualizem predpostavlja
slabo povezan družbeni okvir in poudarjanje skrbi za samega sebe, kolektivizem pa
predpostavlja tesno povezan družbeni okvir, v katerem gre za jasno razlikovanje
med skupino, ki ji posameznik pripada, in drugimi skupinami. Posameznik se z
lastno skupino močno identificira in čuti popolno pripadnost ter skupinsko
solidarnost.
− Maskulinost/femininost – Hofstede pri raziskovanju temeljnih problemov človeštva
izhaja iz dualistične naravnanosti in je prepričan, da je najpomembnejši zakon
18

−

narave dualizem med življenjem in smrtjo, sledi pa mu dualizem med moškim in
žensko. Ta dimenzija meri stopnjo izražanja vrednot v določeni skupini, ki jih
ponavadi pripisujejo moškemu spolu (dominantnost oziroma gospodovalnost,
indiferentnost do soljudi, pridobitništvo in nizka stopnja kakovosti življenja). Vse te
značilnosti so del spolnih stereotipov, ki se prenašajo s socializacijo v družini, šoli
in drugih socialnih ustanovah.
Dolgoročna usmeritev – avtor je to dimenzijo dodal naknadno, prevzel pa jo je od
raziskovalcev kitajske kulture iz Hongkonga. Proučevanje vrednot pri Kitajcih je
pokazalo, da pri njih izstopa dimenzija, ki je usklajena s Konfucijevimi nauki in ima
po Hofstedeju širši pomen. Pojavlja se namreč v deželah, ki se niso nikoli srečale s
konfucianizmom. To je dimenzija, ki ima na enem skrajnem polu dolgoročno, na
drugem pa kratkoročno usmeritev. Avtor poudarja, da ta dimenzija dobro korelira z
gospodarsko rastjo posamezne dežele. Gospodarska rast majhnih držav ob Pacifiku
naj bi temeljila na pozornosti, ki jo namenjajo varčevanju, kar dolgoročno
zagotavlja kapital za gospodarski razvoj.

2.4.5 TIPOLOGIJA PO BATEJU
Pri ugotavljanju vplivov organizacijske kulture na reševanje problemov v organizaciji je
Bate (v: Mesner, 1992, str. 107) v svoji raziskavi odkril šest temeljnih značilnosti, ki so se
v večji ali manjši meri in tudi v različnih oblikah pojavljale v vseh treh proučevanih
organizacijah in jih je zato mogoče pojmovati kot temeljne dimenzije organizacijskega
vedenja:
− Neemocionalnost – to pomeni, da obstaja v organizaciji tiho pravilo, da zaposleni
ne izražajo svojih čustev, saj naj bi to slabo vplivalo na organizacijo in
posameznika. Poklicno življenje je ločeno od zasebnega. Razkazovanje čustev velja
za neprofesionalno, pojmujejo ga kot znak slabosti predvsem pri vodilnih delavcih,
saj v organizacijah menijo, da v takšnih primerih obstaja nevarnost, da bi drugi
izkoristili njihove šibkosti. Posledica takšnih prepričanj je nizka stopnja zaupanja
med sodelavci.
− Neosebnost – ta značilnost se nanaša na svojevrstno prepoved identifikacije tistih
oseb, ki izvajajo določena dejanja. Za nevljudno in neprimerno velja neposredno
navajanje imen in konfrontiranje odgovornih.
− Podrejenost – ta dimenzija se izraža v prepuščanju iniciative vodilnim članom
organizacije, ki imajo pri reševanju problemov vedno prvo in zadnjo besedo.
Rezultat je tako v celoti odvisen od vodstva.
− Konservativizem – ta značilnost se izraža v prepričanju, da se razmere v
organizaciji najverjetneje ne bodo nikoli spremenile. Takšno prepričanje je prisotno
tako pri vodstvu kot pri ostalih zaposlenih v organizaciji. Problemi se tako rešujejo
brez zavzetosti, kar vodi v blokiranje sprememb.
− Izolacionizem – ta dimenzija se nanaša na prepričanje, da naj vsakdo opravlja
svoje delo in naj se ne vtika v delo drugih. Takšno prepričanje se izraža v
diferencirani organizacijski strukturi, kjer je organizacija razdeljena v oddelke in
enote. Horizontalne in vertikalne povezave med njimi so šibke, malo je timskega
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dela, problemi se rešujejo individualno.
Antipatija – to je značilnost, ki temelji na prepričanju, da so zaposleni v podjetju
prej nasprotniki kot zavezniki, in je posledica slabega zaupanja, nenaravnih
družbenih odnosov in izolacije. Zaposleni so razdeljeni v skupine in se ukvarjajo
predvsem s sovražnimi odnosi do drugih skupin. Antipatija se izraža v visoki stopnji
pluralizma in konfliktni naravnanosti.

Po mnenju avtorja zgoraj omenjene organizacijske kulture oblikujejo negativne vedenjske
vzorce in s tem omejujejo reševanje problemov v organizaciji.
2.4.6 TIPOLOGIJA PO REIMANU IN WIENERJU
Avtorja ločujeta kulture glede na vir kulture in usmerjenost vrednot. Vir kulture je lahko
menedžerjeva karizmatična osebnost ali pa tradicija. Vrednote so lahko usmerjene v
okolje, v blaginjo potrošnikov, ali pa navznoter, v hvaljenje lastnih dosežkov. Tipologija
ločuje štiri tipe kultur (Černetič, 2007, str. 283, 284):
− Podjetniška kultura – za omenjeno kulturo so značilne karizmatična osebnost in
navzven usmerjene vrednote.
− Strateško-poslovna kultura – podjetniška kultura se z razvojem (tradicijo) razvije v
strateško-poslovno kulturo.
− Elitistična kultura – značilnost omenjene kulture so karizmatična osebnost in
navznoter usmerjene vrednote.
− Šovinistična kultura – s tradicijo lahko elitistična kultura preide v šovinistično, ko
samo še določeno podjetje verjame, da je najboljše in ta sloves skuša obdržati z
etično spornimi odločitvami.
2.4.7 TIPOLOGIJA PO GOFFEEJU IN JONESU
Goffee in Jones (1998, str. 21) za diagnosticiranje organizacijske kulture predlagata
sistem kocke dvojnega S, ki opredeljuje kulturo z dvema dimenzijama, in sicer:
− s solidarnostjo (solidaritiy),
− z družabnostjo (sociability).
Slika 1: Kocka dvojnega S

Solidarnost

Visoka

Nizka
Mrežna kultura

Visoka
Skupna kultura

Nizka

Razdrobljena kultura

Koristoljubna kultura

Družabnost

Vir: Goffee, Jones (1998, str. 21).
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Obe dimenziji imata lahko visoke in nizke vrednosti. S kombiniranjem visokih in nizkih
vrednosti posamezne dimenzije lahko identificiramo štiri tipe organizacijske kulture
(Goffee, Jones, 1998, str. 25–32 in 37–53):
− mrežno,
− skupno,
− razdrobljeno,
− koristoljubno.
Solidarnost je razumska kategorija, ki temelji na skupnih nalogah in ciljih, za katere se
zavzemajo vsi vpleteni posamezniki, ne glede na to, ali si med seboj ugajajo ali ne.
Solidarnost izraža obseg, do katerega ljudje delijo skupna razumevanja glede nalog in
ciljev organizacije. Glavna gonilna sila v odločanju je logika. Pozitivna stran visoke stopnje
solidarnosti je, da člani organizacije držijo skupaj in so usmerjeni v uresničevanje
skupnega cilja. Negativna stran visoke stopnje solidarnosti pa je zatiranje posameznika, ki
ne deli skupnih pogledov na reševanje problemov.
Družabnost je mera prijaznosti med člani organizacije in pozitivno vpliva na poslovanje
podjetja. Zaposlene spodbuja k timskemu delu, delitvi informacij in odprtosti za nove
ideje, kar pospešuje ustvarjalnost. Zaposleni pogosto delajo več, kot je formalno od njih
zahtevano, da bi pomagali svojim sodelavcem. Negativne strani družabnosti se kažejo v
nastajanju neformalnih klik, ki lahko onemogočajo normalno odločanje. Člani takšnih
skupin ponavadi niso naklonjeni nasprotovanju ali kritiziranju drugih, kar lahko privede do
problema skupinskega razmišljanja in odobravanja slabega dela.
Za mrežno kulturo sta značilni visoka stopnja družabnosti in nizka stopnja solidarnosti. Ta
kultura:
− deluje v visoko konkurenčnem okolju, ki zahteva veliko iznajdljivosti in
prilagodljivosti,
− pomeni neformalno komuniciranje,
− zaposleni veliko časa namenijo druženju,
− preveč prijateljski odnosi lahko negativno vplivajo na rezultate poslovanja in
povzročajo nastajanje političnih klik.
Za skupno kulturo sta značilni visoka stopnja solidarnosti in družabnosti, kar pomeni:
− intimnost, spoštovanje in prijaznost med člani organizacije,
− da člani na prvo mesto postavijo organizacijske cilje in zanemarijo individualne
potrebe in želje,
− da se člani podjetja razumejo tako osebno kot poklicno,
− da je komunikacija lahkotna,
− da je delovni prostor odprt, brez pregrad,
− da sta delovni in prosti čas eno, delo postane način življenja,
− da se zaposleni močno identificirajo s poslanstvom in vrednotami organizacije.
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Za razdrobljeno kulturo sta značilni nizka stopnja družabnosti in solidarnosti. Ta kultura
ima naslednje karakteristike:
− primerna je za podjetja, v katerih so delovne aktivnosti med seboj malo odvisne,
− zaposleni imajo malo stikov,
− ne poistovetijo se z organizacijo, ampak s poklicem, ki ga opravljajo,
− odsotnost z dela je pogosta,
− slaba stran te kulture je pretirano kritiziranje drugih in pomanjkanje kolegialnosti.
Za koristoljubno kulturo sta značilni visoka solidarnost in nizka družabnost. Ta kultura ima
naslednje značilnosti:
− primerna je za panoge, kjer so spremembe hitre in kjer so potrebne hitre
odločitve,
− pomembni so cilji, strategije, produktivnost, delo in uresničevanje nalog,
− komunikacije so hitre, neposredne in usmerjene v delo,
− nekoristno klepetanje se pojmuje kot izguba časa,
− delovni in prosti čas sta strogo ločena,
− slaba stran te kulture se lahko kaže v nehumanem ravnanju z ljudmi.

2.5 FUNKCIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE
Vsaka kultura opravlja v organizaciji več funkcij. Prva izmed njih je povezana z
zmanjševanjem strahu in napetosti, ki ju človek doživi, ko se sooča z negotovostjo in
informacijsko preobremenjenostjo. Organizacijsko kulturo lahko v tem kontekstu
razumemo kot »sito«, ki članom pomaga, da zaznajo in se osredotočijo na bistvene
segmente njihovega okolja znotraj in zunaj organizacije. Brez tega sita bi občutili
precejšnjo negotovost in preobremenjenost. Ko pa enkrat člani organizacije sprejmejo
kulturni vzorec, dobijo s tem tudi rešitev za reševanje problemov, zato so lahko bolj
sproščeni.
Druga funkcija organizacijske kulture se nanaša na njeno vlogo določanja mej, saj se s
kulturo ustvarjajo razlike, ki ločijo eno organizacijo od druge.
Tretja funkcija organizacijske kulture je povezana z vzpostavljanjem občutka identitete pri
članih organizacije. Kultura pospešuje sodelovanje članov pri uresničevanju veliko širših
interesov, kot so njihovi osebni.
Četrta funkcija je v povečanju stabilnosti družbenega sistema v organizaciji. V tem
kontekstu je kulturo mogoče razumeti kot »družbeno lepilo«, ki povezuje člane
organizacije, s tem ko jim zagotavlja ustrezne standarde, ki se nanašajo na to, kaj je v
organizaciji dopustno narediti in povedati.
Zadnja funkcija se nanaša na vlogo kulture kot kontrolnega mehanizma, s katerim se
oblikuje in usmerja vedenje zaposlenih (Treven, 2001, str. 85, 86).
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Ivanko (2000, str. 238) meni, da je organizacijska kultura v vlogi katalizatorja, ki ustvarja
motivacijo, da delavci med oblikovanjem in uresničevanjem svojih ciljev delujejo kot
oblikovalci in uresničevalci ciljev organizacije.
Kultura organizacije prispeva k njeni učinkovitosti in uspešnosti takrat, ko ustreza
zahtevam v celoti in hkrati omogoča zaposlenim, da zadovoljujejo svoje posamične
potrebe v organizaciji. Organizacijska kultura torej usposablja ljudi, da so kljub svojim
različnostim usmerjeni k doseganju skupnih organizacijskih ciljev (Ivanko in Stare, 2007,
str. 110).
Robbins (1991, str. 576, 577) opredeljuje naslednje funkcije kulture v organizaciji:
− opredeljuje meje organizacije in razlikuje organizacijo od drugih organizacij,
− članom organizacije daje občutek identitete,
− omogoča rast zavzetosti članov organizacije za cilje, ki presegajo njihove osebne
interese,
− povečuje družbeno stabilnost sistema,
− povezuje organizacijo, saj opredeljuje standarde za delovanje sodelavcev,
− je instrument za usmerjanje in obvladovanje naravnanosti in vedenja zaposlenih.
Funkcije organizacijske kulture po Ulrichu (v: Kasper, 1987, str. 29) so naslednje:
− vzpostavlja kulturno identiteto organizacije in spodbuja občutek »kdo smo«,
− navznoter in navzven osmišlja delovanje organizacije – kar je spodbuda navznoter
in legitimacija navzven,
− zagotavlja temeljno soglasje in možnosti za sporazumevanje,
− razbremenjuje sodelavce negotovosti glede usmeritve in usklajenosti delovanja ter
jim daje varnost,
− ostaja odprta v svet in prinaša možnosti za učenje in razvoj.
Wheelen (1995, str. 123,124) opredeljuje naslednje funkcije organizacijske kulture:
− daje zaposlenim občutek identitete,
− pomaga snovati zavzetost zaposlenih za cilje, ki presegajo njihove osebne,
− povečuje stabilnost organizacije kot družbenega sistema,
− služi kot vodilo zaposlenim pri osmišljanju delovanja organizacije in pri izbiranju
primernega obnašanja.
Kultura oblikuje obnašanje ljudi v podjetju. Ker ima močan vpliv na menedžerje na vseh
ravneh, lahko bistveno vpliva na zmožnost organizacije, da spremeni svojo strateško
usmeritev. Organizacijska kultura lahko pomaga organizaciji preživeti, lahko pa je tudi
osnova za odlično konkurenčnost (Tavčar, 2000, str. 43).
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2.6 VPLIV NACIONALNE IN GLOBALNE KULTURE NA ORGANIZACIJSKO
KULTURO
Organizacija in njeni člani so hkrati tudi člani širše družbe, v okviru katere so bili
podvrženi procesom socializacije in pritiskom državnih institucij, kar je vplivalo na
oblikovanje njihovega skupnega sklada vrednot. Ljudje avtomatično, rutinsko in podobno
rešujejo temeljne probleme preživetja v določeni družbeni skupnosti ter prevzemajo in
spoštujejo skupne vrednote in norme. Organizacijska kultura ne ukine ali zmanjša vpliva
nacionalne kulture. Menedžerji in zaposleni prinesejo na delovno mesto svojo etniciteto.
Treba je poudariti, da je vpliv kulturnega konteksta redko poenoten. Dejstvo je, da
organizacije prevzemajo osnovne družbene vrednote, vendar pa organizacija vzpostavlja
tudi lastno organizacijsko kulturo (Ivanko in Stare, 2007, str. 96).
Obstajajo torej razlike med organizacijami, celo znotraj ene in iste organizacije so lahko
velike razlike. Še večje pa so razlike, če organizacije izvirajo iz tujine. V Sloveniji je
marsikaj drugače kot drugje. Poleg razlik med državami so razlike tudi med območji
znotraj držav – francoska Provansa in Normandija, nemška Bavarska in Prusija, sever in
jug Italije, razlike so pogosto kar neverjetne. Tudi med Dolenjci in Gorenjci, med
Prekmurci in Primorci je kar nekaj razlik (Možina et al., 2002, str. 177).
Hofstede (1980, str. 121) je opravil eno najobsežnejših študij na področju vpliva
nacionalne kulture na organizacijsko kulturo. Avtor je določil štiri kulturne dimenzije, po
katerih se analizirane dežele med seboj razlikujejo, te razlike pa imajo odločilen vpliv in
posledice za način organiziranja in delovanja organizacij. Vsaka dimenzije je opredeljena s
številnimi indikatorji in tudi posledice teh dimenzij so zelo različne. Hofstede je po
vnaprejšnji opredelitvi indikatorjev teh štirih dimenzij izračunal, kakšni so indeksi na
posamezni dimenziji v posameznih državah, in pokazal, kakšne posledice imajo za
področje organiziranja ter za življenje v organizacijah.
1. Individualizem ali kolektivizem – glavne posledice za organizacije v deželah z visoko
stopnjo kolektivizma se kažejo predvsem v tem, da je vključitev posameznika v
organizacijo zelo pragmatična in moralna odločitev. Zaposleni pričakujejo, da bo
organizacija za njih zelo lepo skrbela, v nasprotnem primeru so zaposleni zelo odtujeni
in nizko produktivni. Organizacije imajo v teh deželah velik vpliv na blagostanje
posameznika. Politika organizacije je zato utemeljena na visoki stopnji pripadnosti
posameznika ter na njegovem občutku dolžnosti in moralne zavezanosti.
2. Razlike v moči – ta dimenzija kaže obseg, do katerega neka družba sprejema dejstvo,
da je moč v organizacijah neenakomerno porazdeljena. Hofstede je naštel naslednje
glavne posledice, ki jih ima visok indeks razlike v moči za organizacijo: večja stopnja
centralizacije, visoke organizacijske piramide, višji delež nadzornega osebja, večja
diferenciacija v zaslužkih in nižja kvalifikacijska raven nižjih slojev.
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3. Izogibanje negotovosti – za organizacije v deželah z visokim indeksom negotovosti so
glavne posledice večje število formaliziranih pravil, večji delež strokovnjakov glede na
število nestrokovnjakov, večja standardizacija in uniformiranost organizacij. Vodje
imajo več nadzora, hkrati pa so tudi manj pripravljeni sprejemati tvegane odločitve.
Stopnja fluktuacije zaposlenih je nižja, stopnja zadovoljstva z delom pa višja. V
deželah, kjer imajo višji indeks negotovosti, je več ritualnega ravnanja in obnašanja
kot v deželah z nizkim indeksom negotovosti.
4. Stopnja maskulinizacije ali feminizacije – posledice za organizacijo v državah z visokim
indeksom so predvsem v tem, da je na vodilnih in bolje plačanih mestih majhno
število žensk. Kariero delajo predvsem moški, ženske na višjih položajih pa so zelo
oblastne. V teh deželah imajo organizacije legitimno pravico, da posegajo v
posameznikovo zasebno življenje, zato so zelo pogosti stresi na delovnem mestu.
Avtor s temi dimenzijami kulture želi poudariti prepričanje, da je organizacija brez dvoma
povezana z nacionalno kulturo države, v kateri deluje, izpostavlja pa tudi pomembnost
nacionalne kulture, ki ji pripada ustanovitelj organizacije. Vpliv nacionalne kulture se
nanaša tako na vedenje ljudi v organizaciji kot tudi na funkcioniranje organizacije kot
celote.
Podobno tudi Lammers in Hickson (v: Ivanko in Stare, 2007, str. 97, 98) ugotavljata, da
kulturni vzorci v družbenem okolju vplivajo na organizacijo predvsem na naslednje načine:
− vlada in javne institucije določajo pravila in procedure, ki vplivajo na delovanje
organizacij, ta pravila navadno vključujejo norme in vrednote družbe,
− vpliv preferenc in vrednot ustanovitelja organizacije na organizacijsko kulturo je v
veliki meri produkt ustanoviteljeve nacionalne kulture, in to v veliki meri vpliva tudi
na strukturo organizacije,
− pomembne so tudi vrednote in norme zaposlenih v organizaciji.
Organizacija je torej nujno vpeta v širšo družbeno realnost, ki predstavlja zunanje okolje
organizacije. Govorimo lahko o vplivu gospodarskega, političnega, tehnološkega,
demografskega, naravnega in kulturnega okolja organizacije.
V sodobnem razvitem okolju torej nobena organizacija ne deluje izolirano kot otok sredi
oceana. Kultura v organizaciji se razvija v skladu s pričakovanji zaposlenih, na to pa poleg
družbenega okolja v nacionalnem okviru vpliva tudi okolje v globalnem okviru. Nacionalna
in globalna kultura torej občutno posegata v sam »duh organizacije« in vplivata na
prepričanje njenih zaposlenih.
Pomemben element, po katerem se kulture med seboj razlikujejo, je časovna
usmerjenost. Različna časovna usmerjenost posameznih kultur se kaže v organizacijskih
kulturah, ki so vzpostavljene znotraj le-teh. Na primer v državah južne Evrope se delovni
dan ne začne pred pol deveto ali deveto uro zjutraj in se konča okoli šeste ure popoldan.
Takšen časovni razpored delovnega dne je drugačen od tistega v ZDA, kjer se delovni dan
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začne ob osmi uri zjutraj in konča ob peti uri popoldan. V Sloveniji delovni dan navadno
traja od sedme ali osme ure zjutraj do tretje ali četrte ure popoldan, še pred nekaj leti se
je začel še bolj zgodaj in se končal ob drugi uri popoldan.
Na organizacijsko kulturo prav tako vplivata globalizacija in povečanje števila dejavnosti,
ki se opravljajo v različnih predelih sveta. V globalnem gospodarstvu ni več lokalnih ali
nacionalnih konkurentov, ampak imajo vsi globalni značaj.
Ker se je okolje organizacij razširilo čez nacionalne meje, je treba upoštevati stroške in
organizacijske kulture mednarodnih konkurentov. Z Japonske se je v ZDA in Evropo na
primer razširil timski način dela, ki je del organizacijske kulture japonskih podjetij.
Drugi element globalizacije in njenega vpliva na kulturo je komunikacija. Sodobne
komunikacije bolj kot kdaj prej povezujejo finančnike, proizvajalce, trgovce in potrošnike.
Množični mediji, predvsem oglaševanje in reklamiranje proizvodov in storitev v globalnem
okolju ter oddajanje poročil po kanalih, kot sta CNN in Sky News, so prevzeli vlogo
sredstev za razširjanje globoko zakoreninjenih družbenih vrednot in običajev.
Tretji element globalizacije je izobraževalni sistem ekonomsko razvitih držav. Visoko
izobraževanje in visoka raven raziskav iz teh držav se prenašata globalno v obliki
poslovnih vrednot in svežih idej menedžmenta. Znanje, ki ga pridobijo študenti v času
študija, se primerja z znanjem študentov iz tujine. Takšne primerjave pogosto privedejo
do sprememb učnih načrtov, še posebej pri študiju naravoslovnih in tehničnih znanosti
(Treven, 2001, str. 80–83).

2.7 ODNOS
MED
ORGANIZACIJI

KULTURO,

KLIMO

IN

SUBKULTURAMI

V

Pri raziskovanju organizacijske kulture se pogosto pojavlja vprašanje njene homogenosti.
Postavlja se vprašanje, ali gre pri kulturi organizacije za celovit pojem ali ta predstavlja le
skupni pojem za vrsto subkultur v isti organizaciji, ki se razvijejo v posameznih sestavnih
delih (Ivanko in Stare, 2007, str. 98).
Antropološka raziskovanja (Bate, 1992, str. 230) so pokazala, da vse kulture vključujejo
neke splošne vsebine, ki imajo univerzalno vrednost za vse ljudi. Te se nanašajo
predvsem na:
− značilnosti človeške narave,
− odnos med človekom in naravo,
− časovno perspektivo,
− modalitete človeških dejavnosti,
− odnose med ljudmi.
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Dosedanje raziskave so potrdile obstoj različnih subkultur v okviru skupne kulture. Zato je
mogoče za odnos med ožjimi in širšimi kulturami uporabiti sistemski model odnosa
podsistem – sistem – nadsistem, ki dokazuje, da lahko v isti organizaciji obstajajo različne
subkulture. Subkulture nastanejo v organizacijah takrat, ko obstajajo močne interakcije, ki
vključujejo sodelovanje in komunikacijo med člani posamezne skupine znotraj iste
organizacije (Ivanko in Stare, 2007, str. 98).
Verjetnost za oblikovanje subkultur v določeni organizaciji povečujejo zlasti naslednji
dejavniki (Kavčič v: Ivanko in Stare, 2007, str. 98):
− starost organizacije,
− večje število zaposlenih v organizaciji,
− večja notranja diferenciacija.
Homogena organizacijska kultura pa je verjetnejša v:
− novih organizacijah, ki so šele v ustanavljanju,
− majhnih organizacijah,
− manj diferenciranih organizacijah, kjer posamezne organizacijske enote opravljajo
enako dejavnost.
Raziskave so pokazale, da je v podjetju pogosta delitev subkultur na (Možina, 1994,
str. 190):
− subkulturo vodstva,
− subkulturo ostalih zaposlenih.
Pri obeh subkulturah je zaznati precejšnjo pristranskost in negativen odnos do nasprotne
subkulture. V subkulturi vodstva je način razmišljanja precej zastarel, pretirano pozornost
posvečajo administraciji, financam in imajo pogosto brezoseben odnos do podrejenih. V
subkulturi delavcev imajo pristransko sliko o vodstvu, ki naj bi bilo izkoriščevalsko,
podcenjevalno do podrejenih in usmerjeno le k povečanju dobičkonosnosti organizacije.
Omenjena dihotomija je bila odkrita v več organizacijah, neodvisno od širših družbenih in
kulturnih kontekstov.
Subkulture v organizaciji se lahko razvijejo tudi na osnovi drugih kriterijev. Njihov
nastanek in razvoj lahko pogojujejo dislociranost oddelkov in enot ter slabe povezave med
njimi ipd. Kljub morebitni diferenciranosti organizacije, se v njej vendarle razvije tudi
skupna organizacijska kultura, ki predstavlja skupno jedro posameznih subkultur. To
skupno jedro običajno tudi v kriznih obdobjih ostane nespremenjeno, spremenijo se le
specifične sestavine kulture okrog tega jedra (Ivanko in Stare, 2007, str. 99).
Obstaja več vrst odnosov med skupno organizacijsko kulturo organizacije in različnimi
subkulturami. Odnos je lahko (Možina, 1994, str. 159):
− harmoničen,
− podporen,
− okrepilen,
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−

nasprotujoč.

Subkulture pomembno vplivajo na celotno dogajanje v organizaciji, zato lahko njihovo
neupoštevanje vodi do t. i. »kulturnega šoka«, ki se lahko izrazi v odkritem spopadu med
temeljno kulturo organizacije in njeno subkulturo.

2.8 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN ORGANIZACIJSKA KLIMA
Organizacijska klima je pojem, ki je zelo povezan z organizacijsko kulturo in ravnanjem z
ljudmi, vendar ga je treba obravnavati ločeno. Osnovna razlika je v tem, da klima
opredeljuje vzdušje v organizaciji. Na klimo vplivajo dejavniki, ki nastopajo kot posledica
znanih in neznanih, minulih in sedanjih vplivov iz notranjega in zunanjega okolja.
Organizacijska klima vpliva na odnose v organizaciji, vedenje članov ter njihova stališča in
ravnanja (Stare, 2006, str. 639). Pojem organizacijske klime je bolj analitičen in usmerjen
v opisovanje sedanjega stanja. Za raziskovanje organizacijske klime se uporablja
kvantitativna metodologija raziskovanja, kot so vprašalniki.
Organizacijska kultura pa se ne ukvarja z zadovoljstvom zaposlenih, ampak bolj z
osnovnim načinom reševanja problemov v združbi in s samimi procesi medsebojnega
vplivanja. Pojem organizacijske kulture naj bi bil bolj globalen ter usmerjen v preteklost in
prihodnost. Za raziskovanje organizacijske kulture se uporablja kvalitativna metodologija
(analiza jezika, obredov, mitov itd.).
Razlika med pojmoma je tudi v viru nastanka. Organizacijska klima izhaja iz psihologije,
pojem organizacijske kulture pa je nastal kot področje proučevanja v kulturni
antropologiji. Stična točka obeh pojmov je v tem, da oba poskušata razlagati človekovo
vedenje v združbi in se zanimata za posledice vplivov združbe na vedenje njenih članov.
Če strnemo poglavitne ugotovitve, potem lahko trdimo, da organizacijska kultura
predstavlja vrednote, norme in načine obnašanja, ki so lastni določeni organizaciji in zato
primerjava med organizacijami ni smotrna. Vsaka organizacija ima svojo lastno
organizacijsko kulturo, ki se razlikuje od kultur drugih organizacij. Organizacijska klima pa
je pojem, ki se nanaša na zaznave, ki jih imajo zaposleni o dogodkih, postopkih, pravilih
in odnosih v organizaciji. Različna socialna okolja lahko opišemo s pomočjo dimenzij
klime. Dimenzije klime, ki so med organizacijami podobne, omogočajo primerjavo klime
med njimi. Pri raziskovanju klime izhajamo iz vizije in ciljev ter se sprašujemo, ali
obstoječa organizacijska klima spodbuja ali zavira doseganje razvojnih ciljev (Černetič,
2007, str. 287, 288).
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Tabela 1: Primerjava pojmov organizacijska kultura in organizacijska klima

Disciplina
Veda
Časovna usmerjenost
Metoda
Usmeritev
Nivo proučevanja

Organizacijska kultura
antropologija, sociologija
preteklost, prihodnost
kvalitativna
v opis združbe
vrednote, norme, načini
obnašanja

Organizacijska klima
psihologija
sedanje stanje
kvantitativna
v primerjavo med združbami
zaznave dogodkov,
postopkov, pravil, odnosov

Vir: Černetič (2007, str. 289).

Temeljne razlike med organizacijsko kulturo in klimo so po mnenju Mihaličeve naslednje:
Tabela 2: Prikaz najpomembnejših razlik med organizacijsko kulturo in klimo

−

Organizacijska klima
lokalna usmerjenost

−
−
−

začasnost in nižja stopnja stabilnosti
usmerjenost v sedanjost
dobra prepoznavnost in večja vidnost

−
−
−

višja stopnja trajnosti in stabilnosti
usmerjenost v preteklost in prihodnost
slabša prepoznavnost in manjša
vidnost
razvoj skozi daljša časovna obdobja
višja raven abstrakcije pojma
vezanost na strateški nivo

−
−
−

razvoj v trenutnem obdobju
nižja raven abstrakcije pojma
vezanost na taktični in operativni nivo

−
−

sistemski pomen
počasno spreminjanje

−
−

procesni pomen
hitro spreminjanje

−
−
−
−

zelo izrazit vpliv kulture na klimo
globok konstrukt
zelo zahtevno upravljanje
večja
teoretična
usmerjenost
proučevanja
prevlada kvalitativne metodologije
ustvarjanje prek globalnih interakcij

−
−
−
−

malo manj izrazit vpliv klime na kulturo
zgolj odsev stanja v prostoru in času
dokaj enostavno upravljanje
večja
empirična
usmerjenost
proučevanja
prevlada kvantitativne metodologije
ustvarjanje prek postopkov in procesov

−
−
−
−

−
−

Organizacijska kultura
globalna usmerjenost

−
−

Vir: Mihalič (2007, str. 10–11).
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3 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN VODENJE

3.1 VODJA IN VODENJE
Vodja je največkrat definiran kot nekdo, ki kaj ali koga z zgledom in nasveti usmerja in
vodi. Opredelitev vodje je v teoriji organizacije največkrat povezana z doseganjem ciljev.
Vodja je torej tisti, ki z zgledom in nasveti vodi sodelavce, da bi dosegel zastavljen
organizacijski cilj. Delovanje vodij je tako tesno povezano s sposobnostjo vodij, da
navdušijo ljudi za delovanje na način, ki ga je definiral vodja (Stare, 2006, str. 636).
Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k doseganju
želenim ciljem. O vodenju lahko govorimo le, če kdo vpliva na druge, tako da delujejo.
Vodenje tudi ni enkratno dejanje, ampak je niz večjega števila dogodkov, ki se nanašajo
na usmerjanje in spremljanje. Osnovne sestavine vodenja po Možini (Možina et al., 2002,
str. 499, 500, 504) so vodja, skupina, člani in okolje. Sestavni del vodenja je tudi
delegiranje, kar pomeni prenašanje dela na druge in pooblaščanje sodelavcev za
opravljanje nalog. Naloga vodje je, da usklajuje navedene sestavine vodenja v smiselno in
produktivno celoto. Nekateri vodje mislijo, da je njihova glavna naloga zagotoviti uspešno
izvajanje nalog, drugi menijo, da je najpomembnejše ustvarjati dobre odnose, tretji pa, da
je njihova naloga prevzemati celotno odgovornost za sprejete cilje. Vsi pa verjetno mislijo,
da je njihov način vodenja pravilen.
Stanje v skupini je lahko harmonično, če prevladujeta motivacija za delo in medsebojno
sodelovanje, lahko pa v skupini vladajo neenotnost, nasprotovanje in napetost, kar
negativno vpliva na izvajanje nalog.
Vsak posameznik, ki vstopa v organizacijo, ima neka pričakovanja o svojem delu,
delovnem mestu, plačilu, možnosti napredovanja, izobraževanju in usposabljanju,
zadovoljstvu pri delu itd., vendar to ni vedno skladno s stališči ostalih članov v skupini ali
je celo v nasprotju s cilji vodje.
Vse našteto se interakcijsko povezuje s spremenljivkami iz okolja v organizaciji, in sicer:
− Struktura – obstajajo strukture, ki dopuščajo veliko osebne svobode, in druge, ki
tega ne dopuščajo. Govorimo o centraliziranih in decentraliziranih sistemih.
Organizacija ima lahko več ravni vodenja ali pa je bolj ploska, brez hierarhije.
− Tehnologija – nekatere tehnologije so tržno določene glede programov in
postopkov, druge dopuščajo svobodno izbiro, posamezne izvedbe pa se lahko med
seboj razlikujejo.
− Delo, naloge – tudi delovni postopki in naloge so lahko podobno kot tehnologija
natančno predpisani v navodilih in poslovnikih, lahko pa vsaj delno prepuščajo
posamezniku, da si oblikuje svoj način in sistem dela.
− Kultura, ozračje – v vsaki organizaciji je značilen določen vzorec življenja,
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vrednotenja, počutja in razpoloženja, ki je rezultat tradicije in različnih dogodkov.
Vse to vpliva na delo in ljudi, zato mora vodja upoštevati te dejavnike.
Glavne naloge vodje so torej (Možina et al., 2002, str. 500): prvič, da se zaveda, kaj vse
vpliva na vodenje, drugič, da aktivno usmerja dogajanja, in tretjič, da skuša doseči
sinergijo učinkov med posameznikom, skupino in dejavniki okolja.
Možina (et al., 2002, str. 508–515) poudarja, da so z vodenjem neločljivo povezana tudi
čustva. Čustva pomenijo odziv osebe na zaznavanje, dogajanje v socialni okolici, ki je
lahko prijetno ali neprijetno. Znanje o čustvih je pomembno, saj vodji pomaga izpopolniti
njegove socialne spretnosti. Ker vodja sodelavcem daje naloge, preverja njihovo
izvrševanje in ocenjuje dosežene uspehe, se pri tem vedno srečuje z osebami, ki ne samo
da mislijo in ravnajo različno, ampak tudi občutijo različno. To se jasno vidi v primerih, ko
medosebni odnosi postanejo čustveno tako napeti in neprijetni, da ogrožajo delovanje
organizacije.
Če je vodenje samega sebe pogoj za vodenje drugih, potem se vodja že tu sreča s svojimi
čustvi. Pri vodenju sodelavcev pa se čustveni odnos vodje do sodelavca sreča s
sodelavčevim čustvenim odnosom do sebe. Kadar je vključenih več sodelavcev, so
odločilni čustveni odnosi med sodelavci. Čustva so tako odločilna razsežnost, ki zajema
celotno organizacijo, v kateri se ustvarja in skrbi za čustveno počutje, ki je bistveno za
delovanje organizacije. Korak naprej predstavlja čustvena inteligenca, ki je opredeljena
kot zmožnost opazovanja, razumevanja in spremljanja svojih ter čustev drugih ljudi, treba
jih med seboj ločevati in se na njih uspešno odzivati. Nekateri čustveno inteligenco
opredeljujejo kot socialno veščino, kar pomeni, da smo uspešni v ravnanju s samim seboj
in odnosih z drugimi. V številnih podjetjih so bile v preteklih letih opravljene raziskave, ki
naj bi pokazale, katere osebnostne lastnosti in sposobnosti peljejo do nadpovprečnih
rezultatov v organizaciji. Raziskave so pokazale, da je zlasti pri vodjih čustvena inteligenca
približno dvakrat pomembnejša od delovnih izkušenj in intelektualnih sposobnosti.
Sestavine čustvene inteligence, ki jih ima lahko posameznik, so osebne veščine in
medosebne socialne veščine.
Osebne veščine so:
1. Samozavedanje – čustveno zavedanje, primerna samozavest in samozaupanje.
2. Obvladovanje – samoobvladovanje, zanesljivost, vestnost, prilagodljivost.
3. Spodbujanje – oblikovanje pobud, pripadnost, iniciativnost in optimizem.
Medosebne socialne veščine so naslednje:
1. Vživljanje – vživljanje v čustva, usmerjenost k potrebam, razvijanje osebnosti,
upoštevanje razlik, socialna zavest.
2. Sodelovanje – vplivanje, komuniciranje, katalizator sprememb, reševanje nasprotij,
ustvarjanje odnosov, sporazumevanje in sposobnost dela v skupini.
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3.2 VODJA ALI MENEDŽER
Sodobna menedžerska teorija izhaja iz komplementarnosti vodenja in upravljanja, odvisno
od stopnje stabilnosti organizacije in dinamičnosti njene lastne strukture. Kljub temu
obstajajo določene razlike med vodjo in menedžerjem. Sriča (Treven in Sriča, 2001, str.
152–154) navaja naslednje razlike:
1. Vodja se ukvarja s pridobivanjem ljudi za svoje vizije, menedžer pa organizira delo
in dodeljuje opravila. Naloga vodje je, da oblikuje in predstavi prepričljivo in
razumljivo strategijo, s katero bo navdušil vse zaposlene. Delo menedžerja pa je,
da izbira potreben kader, oblikuje delovne naloge, zagotovi razvoj in izobrazbo
zaposlenih, načrtuje komunikacijske kanale in razporeja posle med tistimi, ki jih
bodo morali izvršiti.
2. Menedžerji so umirjeni in si prizadevajo, da svoje delo opravljajo brez tveganja.
Vodje pa so pripravljeni tvegati in so včasih agresivni do oseb, ki se ne strinjajo z
njimi.
3. Vodja inovativno in na podlagi upoštevanja vseh možnih vidikov določi vizijo in
strategijo, menedžer pa sočasno načrtuje izvedbo aktivnosti za uresničitev vizije. V
primeru, da vizija ni povsem jasna, je načrtovanje težavno in velikokrat
neuspešno. Načrtovanje pa je nujno, saj se v primeru njegove odsotnosti
strategija ne more uresničiti. Zato se dolgoročna strategija in kratkoročno
načrtovanje dopolnjujeta.
4. Vodja motivira in daje navdih sodelavcem, da opravljajo dejavnosti v smeri
uresničitve vizije, menedžer pa se ukvarja z nadzorom in reševanjem problemov v
organizaciji. Vodja podobno kot vojskovodje pripelje v napad cele vojske, medtem
ko menedžer sočasno odreja napad svoji četi, prizadeva si preprečiti, da bi se
vojaki skrili v prvi jarek, in skrbi za ranjence.
5. Vodje razmišljajo o dolgoročni poslovni uspešnosti in jih zanima predvsem to, ali
svoje delo opravljajo na »pravi« način. Usmerjeni so na ljudi in na delo z njimi,
hkrati pa so aktivni v smeri spreminjanja organizacije. Menedžerji pa dajejo
prednost upravljanju materialnih virov in si prizadevajo obdržati konsistentnost in
red v organizaciji, zato se ukvarjajo s kakovostjo, dobičkonosnostjo ali operativno
učinkovitostjo.
6. Menedžerji se trudijo planirati, organizirati, koordinirati, komunicirati in
nadzorovati, medtem ko vodje ustvarjajo vizije, motivirajo, upravljajo s
spremembami in navdihujejo sodelavce.
7. Menedžerji doživljajo odnos med samim seboj in okoljem kot harmoničen. Podobni
so diplomatom ali sodnikom, katerih dejavnosti izhajajo iz njihovega instinkta za
preživetje in težnje, da obdržijo obstoječe stanje. Vodje pa so čustveni borci za
vzpostavljanje novega reda in so v stalnem nasprotju s pravili in ureditvijo.
8. Menedžer je primerna oseba za reševanje problemov organizacije v stabilnem
okolju, kjer ni pričakovati večjih sprememb. Vodja pa je ustrezna oseba v primerih,
ko je treba spremeniti smer politike v organizaciji, odkriti nove možnosti in smeri
razvoja, da bi se organizacijo rešilo pred propadom.
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3.3 VRSTE MOČI IN VODENJE SODELAVCEV
Za uspešno vodenje vodja potrebuje tudi moč in vpliv. Možina (et al., 2002, str. 506–508)
opredeljuje moč kot zmožnost vplivati in usmerjati posameznika, skupino in organizacijo
proti želenim rezultatom. Za vodjo je moč poglavitna, vsak vodja jo ima in mora vedeti,
kako naj jo uporablja. Moč se izraža z vplivom. Moč pojmujemo kot potencialen vpliv in
vpliv kot aktualizirano moč. Vpliv je proces, v katerem posameznik – vodja povzroči
spremembo stališč in ravnanja drugega posameznika oziroma skupine. Ločimo več vrst
moči, vpliva:
1. Legitimna moč izvira iz uradnega položaja, ki ga ima vodja v organizacijski
hierarhiji.
2. Moč nagrajevanja izvira iz možnosti vodje, da sodelavce nagrajuje.
3. Moč pritiska izhaja iz strahu sodelavcev pred kaznijo.
4. Referenčna moč izhaja iz identifikacije sodelavcev z vodjo.
5. Ekspertna moč izvira iz specializiranega, strokovnega znanja vodij.
Moč lahko prihaja tudi od sodelavcev oziroma je odvisna od tega, koliko so člani
pripravljeni slediti vodji in koliko zna vodja ustreči njim. Kadar člani skupine podpirajo
vodjo, njegova moč raste. Moč članov je najlažje pridobiti tako, da jim vodja dovoljuje
svobodo pri odločanju, da jim daje priznanja in da so njihovi dosežki v skladu z
organizacijskimi cilji in pričakovanji članov. Določena vrsta moči se okrepi, kadar jo
sodelavci uporabljajo v medsebojnem komuniciranju (na primer: moč strokovnosti
poglablja strokovno znanje članov, če jo uporabljajo pri delu v skupini).
Glede na okoliščine vodje uporabljajo vse vrste moči v različnem času. Ugotovitev, kdaj
uporabljati eno ali drugo moč oziroma kombinacijo različnih moči, je poglavitna za
uspešnost vodje. Uporaba različnih vrst moči lahko vodi do treh vrst vedenja članov.
Lahko jo uresničujejo, ali se z njo strinjajo ali se ji upirajo. Tisti sodelavci, ki predloge
vodje sprejemajo, jih ponavadi tudi uresničujejo v praksi. Sodelavci, ki se strinjajo s
predlogi oziroma zahtevami vodje, delajo toliko, kolikor mislijo, da je potrebno. Kadar
podrejeni menijo, da vodja od njih zahteva preveč ali na neprimeren način, se upirajo.
Tabela 3: Vrste moči in vodenje sodelavcev

Moč
legitimna
moč nagrajevanja
moč pritiska
referenčna moč
ekspertna moč

Vedenje
Uresničevanje
možno
možno
malo verjetno
zelo verjetno
zelo verjetno

Vedenje
Strinjanje
zelo verjetno
zelo verjetno
možno
možno
možno

Vir: Možina et al. (2002, str. 508).
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Vedenje
Upiranje
možno
možno
zelo verjetno
možno
možno

Kot je razvidno iz preglednice, uporabljanje referenčne in ekspertne moči zelo verjetno
vodi k temu, da sodelavci naloge uresničujejo. Legitimna moč in moč nagrajevanja vodita
k temu, da se sodelavci z njima strinjajo, uporaba moči pritiska pa povzroča, da se
sodelavci upirajo. Nadaljnje ugotovitve tudi kažejo, da so sodelavci najboljši v delovnih
dosežkih, ko jih spodbujata ekspertna moč in moč nagrajevanja. Uspešen vodja bo tako
uporabljal ekspertno in referenčno moč ter moč nagrajevanja. Legitimno moč in moč
pritiska bo uporabljal le malokdaj. Kadar vodja zahteva izvršitev naloge, ki je v skladu s
sposobnostmi delavca in z opisom dela, je legitimna moč učinkovita. Moč pritiska pa je
učinkovita takrat, ko je edini izhod iz zapletene situacije le spoštovanje pravil.
Kadar nastajajo nove ali drugačne organizacijske strukture, se moč v organizacijah
spreminja. V tehnološko specializiranih organizacijah je skorajda nemogoče ukazovati, kaj
je treba storiti. Praksa je pokazala, da prava moč izhaja iz sposobnosti vodij, da sodelavce
spodbujajo k uresničevanju nalog. Pooblaščanje za odločanje praviloma pelje k večji
zavzetosti sodelavcev.

3.4 STILI VODENJA
Vodja se mora pri svojem delu zanašati na svoje znanje in osebnostne lastnosti, zelo pa je
pomembno, da obvlada tudi sposobnost pravilnega načina ravnanja z ljudmi v določenih
situacijah. To pa je sposobnost vodje, ki vpliva na njegovo vodenje in že posega na
področje, ki se ga lahko imenuje stil vodenja. Stil vodenja lahko opredelimo kot
hierarhičen odnos vodje in podrejenih, ki se vzpostavi z namenom, da bi vodja lahko
opravljal dve med seboj prepleteni funkciji. Ti funkciji sta (Treven in Sriča, 2001, str.
159):
− upravljanje procesa – odločanje, načrtovanje, organiziranje, spremljanje izvedbe,
nadzor, vrednotenje uspešnosti, usmerjanje, reševanje problemov,
− upravljanje ljudi – motivacija, sodelovanje, komunikacija, spoštovanje,
razumevanje, podpora, svetovanje.
Prvo funkcijo vodja opravlja z namenom čim uspešnejšega reševanja ciljev, drugo pa
zaradi čim večje motivacije in zadovoljstva zaposlenih. Vodja se lahko odloči, ali bo
upravljanje procesa potekalo centralizirano ali decentralizirano in ali bo zaposlene pridobil
in jim vzbudil interes za vse njegove faze. Pri drugi funkciji, ki se nanaša na upravljanje
ljudi, se vodja prav tako odloči, ali bo zaposlenim namenjal vso potrebno pozornost ali pa
jih bo zanemarjal. V skladu z navedenima odločitvama vodje in različnimi možnostmi, ki iz
njih izhajajo, je mogoče razlikovati štiri različne stile vodenja (Treven in Sirča, 2001,
str. 159–161):
− direktivno vodenje,
− očetovsko vodenje,
− vodenje s podporo,
− vodenje s prepuščanjem.
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Za direktivno vodenje je značilno, da upravljanje procesa poteka centralizirano, ljudem v
organizaciji pa se ne namenja posebne pozornosti. Pri tem stilu vodenja je pomembno
samo delo, ljudje pa so na svojih delovnih mestih zato, da to delo opravijo v skladu z
navodili. Vodje sami načrtujejo, odločajo, določajo naloge in navodila ter nagrajujejo in
kaznujejo. Povsem natančno odrejajo, kaj je treba opraviti in kdaj je treba delo opraviti,
ne ukvarjajo pa se s tem, kako bo njihova zahteva izvršena, kakšni problemi se bodo pri
tem pojavljali in kako se počutijo zaposleni.
Očetovsko vodenje je povezano s centraliziranim upravljanjem procesa in skrbnim
upravljanjem ljudi. Zagovorniki takšnega načina vodenja so podobni očetom, ki sami
sprejemajo vse pomembnejše odločitve, pri njihovem uresničevanju pa pričakujejo
sodelovanje celotne družine. Takšni vodje menijo, da je delo zelo pomembno in da ga
bodo zadovoljni ljudje opravili boljše in hitreje. Svojo pozornost usmerjajo na izvedbo in
napredovanje dela ter na probleme, ki bi se lahko pojavili. Vodje se pogosto pogovarjajo z
zaposlenimi, jim postavljajo vprašanja ter poslušajo njihovo mnenje, težave in predloge,
usmerjajo njihovo dejavnost ter jim prenašajo navodila za izvedbo nalog. Odnos med
vodjem in njegovimi podrejenimi temelji na sodelovanju, vendar pa je povsem jasno, kdo
med njimi je »glavni«.
Decentralizirano upravljanje procesa in velika podpora ljudem sta značilnosti vodenja s
podporo. Zagovorniki takšnega stila vodenja so prepričani, da je najpomembneje
omogočiti ljudem, da lahko opravljajo delo, za katero imajo interes, sposobnosti in znanje.
Takšen vodja zaupa svojim sodelavcem, upošteva njihovo mnenje, motivacijo in
razpoloženje. Vodja je vedno v kontaktu z ljudmi, jim pomaga in svetuje, pri tem pa pazi,
da ne bi imeli občutka, da jim zapoveduje. Zanj je zelo pomembno, da ga njegovo
delovno okolje sprejema, prav tako rad pokaže, da je na svojem delovnem mestu najprej
»zaradi ljudi«.
Za vodenje s prepuščanjem je značilno decentralizirano upravljanje procesa, skrb za ljudi
pa je majhna. Po mnenju zagovornikov takšnega stila vodenja se delo odvija samo po
sebi, ljudje so samostojni in dovolj usposobljeni za opravljanje svojih nalog. Vodja s
takšnim stilom vodenja se malo vključuje v sam proces, zato ni veliko sestankov, nadzora
in prave podpore ljudem. Ljudje delo opravljajo sami, hierarhija pa se bolj občuti kot
prepozna na podlagi organiziranosti dela.
Sriča (Treven in Sriča, 2001, str. 161–163) poleg omenjenih stilov vodenja omenja še
lidersko in situacijsko vodenje.
Pri liderskem načinu vodenja je naloga vodje zelo poudarjena, komunikacija intenzivna,
skupine so med seboj povezane, ljudje so zelo motivirani, vodjo pa sprejemajo
brezpogojno. Takšen vodja prepozna vizijo in snuje strategije, pripravljen je prevzeti
tveganje, včasih je tudi agresiven in se vključi v nepotrebne spore. Svoje sodelavce
navdihuje in motivira.
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Pri situacijskem vodenju se vodja ne opredeli za en stil vodenja, ampak mora poznati
prednosti in slabosti različnih stilov vodenja, da lahko v določenih situacijah izbere in
uporabi tistega, ki je najprimernejši.
Ko vodja izbira najustreznejši stil, mora upoštevati naslednje dejavnike:
1. Posamezna strokovna znanja članov tima in skupno znanje celotnega tima – kadar
ljudje natančno vedo, kako opraviti svoje delo, je potrebna manjša podpora vodje.
V takšnem primeru bo vodja izbral očetovski stil vodenja ali vodenje s podporo.
2. Usklajenost in zanesljivost članov tima – v primeru, da so sodelavci negotovi glede
svojih odločitev in dela, mora vodja prevzeti iniciativo v odločanju in sodelavce
sistemsko podpirati in jim pomagati.
3. Motiviranost članov tima – če sodelavci z veseljem opravljajo svoje delo in so pri
tem zadovoljni, jim mora vodja pustiti, da ohranijo svojo samostojnost.
4. Narava dela, ki ga opravlja tim – kadar je delo rutinsko in enolično, lahko vodja
uporabi sistemski nadzor nad člani tima. Vodja se neposredno vključi v proces le,
če se pojavijo odstopanja. Pri delu, ki je bolj kompleksno in ustvarjalno, mora
načrtovanje in odločanje ostati v pristojnosti članov tima.
5. Psihosocialne lastnosti članov tima – če so sodelavci ambiciozni in samoiniciativni,
vodja ne sme v preveliki meri uporabljati enosmerne direktive.
6. Poreklo članov tima – če se sodelavci poznajo že daljši čas in skupaj opravljajo
posamezne naloge, bi vodja ravnal nepravilno, če bi v njihove odnose uvedel
formalno komunikacijo in direktivno vodenje.
7. Zaupanje v sposobnosti vodje – v primeru, da med člani tima in vodjo ni pristnega
medsebojnega zaupanja, naloga, ki jo mora opraviti tim, pa zahteva resno in
intenzivno delo, lahko vodja uporabi popolno omejitev samostojnosti sodelavcev ali
pa stil vodenja s prepuščanjem.
8. Pomembnost zaupane naloge – kadar je naloga kompleksna in obsežna, njen
rezultat pa negotov, mora vodja spodbujati komunikacijo in se vključiti v delo.
Kadar je situacija kritična in zelo tvegana, časa pa primanjkuje, vodja popolnoma
prevzame odločanje. To je hkrati tudi redka priložnost, ko se lahko povsem
opraviči direktivno vodenje.
Ko gledamo na vodenje z vidika čustvene inteligentnosti vodje, lahko načine vodenja
razvrstimo po čustvenih vidikih, in sicer (Možina et al., 2002, str. 515, 516):
1. Vodenje s prisilo zahteva takojšnjo privolitev v delegirane delovne naloge –
»naredi, kar ti rečem«. Pri tovrstnem vodenju so vse odločitve v rokah vodje, ideje
niso zaželene, zato tak način vodenja slabo vpliva na ozračje v skupini, še posebno
v takšnih skupinah, kjer posamezniki iščejo potrditev svojih sposobnosti in
nematerialno priznanje. Vodenje s prisilo se morda obnese v kriznih obdobjih
oziroma pri ostrih prehodih v nove načine delovanja.
2. Usmerjevalno vodenje ljudi vodi v smeri zastavljene vizije – »sledi mi in skupaj
bomo uresničili svojo vizijo«. Takšen vodja je vizionar, ki motivira skupino z jasno
predstavo svoje vizije, ki postane skupna vizija. Vodja ima sicer zadnjo besedo,
vendar ljudem pušča dovolj svobode za ustvarjalnost, inventivnost in tveganje.
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3.

4.

5.

6.

Usmerjevalno vodenje najbolj uspeva takrat, kadar spremembe zahtevajo novo
vizijo, vpliv na ozračje v skupini pa je skoraj vedno pozitiven.
Očetovski način vodenja – za takšnega vodjo so ljudje, njihovo počutje in čustva
pomembnejši kot naloge in cilji. Vodja s sodelavci zgradi močne čustvene vezi.
Takšen način vodenja je posebej uspešen, kadar je treba pomiriti nasprotja v
organizaciji in ljudi motivirati za delo v stresnih okoliščinah.
Sodelovalni način vodenja spodbuja sodelovanje in skupne odločitve – »kaj pa ti
misliš?« Takšen vodja spodbuja prožnost in prevzemanje odgovornosti, najbolj pa
je uspešen takrat, ko ni prepričan o nadaljnji usmeritvi organizacije in potrebuje
pomoč pri novih idejah. Pri sodelovalnem načinu vodenja je vpliv na sodelavce zelo
pozitiven.
Perfekcionistični način vodenja poudarja zelo visoke standarde za uspešnost
izvedbe delovnih nalog – »naredi kakor jaz, in to takoj!« Pri takšnem načinu
vodenja so vodje obsedeni z mislijo, da znajo bolje in hitreje narediti določeno
stvar kot njihovi sodelavci. Zahteve po odličnosti in razkazovanje »odličnosti«
vodje znižujejo delovno moralo, kar zelo negativno vpliva na ozračje v skupini.
Perfekcionistični način vodenja je primeren, ko imamo opraviti z zelo motivirano in
strokovno usposobljeno skupino, ki mora hitro doseči rezultate.
Mentorski način vodenja podpira ljudi in jih osebnostno in strokovno razvija za
prihodnost – »poskusi to!« Vodje poskušajo zaposlenim pomagati pri
prepoznavanju njihovih prednosti in razvoju kariere. Takšen način vodenja zelo
dobro deluje, ko je treba povečati učinkovitost zaposlenih in doseči dolgoročen
napredek pri ljudeh. Glavna prednost mentorskega načina vodenja je izredno
pozitiven vpliv na počutje v organizaciji. Ugodno ozračje v organizaciji se začne pri
sposobnosti vodij, da pri sprejemanju odločitev pretehtajo tudi čustva sodelavcev.
Čustveno razviti ljudje se zavedajo samih sebe, razumejo svoje razpoloženje,
poznajo svoja čustva in motivacijske vzvode ter učinke svojega delovanja na druge
ljudi. Takšni ljudje le redko prevzemajo naloge, ki jim ne bi bili kos, saj znajo svoje
sposobnosti realno oceniti. S takšnim načinom zavarujejo sebe in skupino pred
morebitnimi neuspehi. Samozavedni ljudje znajo nadzorovati impulzivna čustva in
spodbujajo zaupanje in poštenost v delovnem okolju. To pa sta ključni vrednoti, ki
povečujeta produktivnost in lojalnost v organizaciji.

3.5 LASTNOSTI NAJBOLJŠIH VODIJ
Tracy (1999, str. 81) je na osnovi raziskave izpostavil tri lastnosti najboljših vodij. Več kot
trideset tisoč uslužbencev so v najrazličnejših podjetjih vprašali, kakšni so bili tisti njihovi
nadrejeni, za katere so najraje delali. Odgovor je bil, da so to tisti, ki so popolnoma jasno
povedali, kakšne rezultate pričakujejo. Podrejeni so tako dobro vedeli, zakaj so na svojem
delovnem mestu in kaj se od njih pričakuje. Naslednja lastnost najboljših vodij, ki so jo v
anketi omenjali delavci, je bila prijaznost in dobri odnosi s podrejenimi. Najpomembnejša
lastnost uspešnega vodenja pa je po mnenju avtorja fleksibilnost oziroma prožnost. Zato,
da je nekdo uspešen vodja, se je treba naučiti, kako izvajati različne stile vodenja, kako
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biti fleksibilen v odnosih z različnimi ljudmi v različnih okoliščinah, da bi dosegli različne
cilje.
Drucker (2001, str. 270, 271) meni, da je temelj učinkovitega vodenja razmišljanje o
nalogah organizacije, ki jih je treba natančno in jasno definirati in določiti. Vodja določi
cilje, prednostne naloge ter postavlja in vzdržuje standarde. Vodja prav tako po
predhodnem premisleku, kaj je dobro in zaželeno, sprejema kompromise. Prav tako je
pomembno, da vodja svoje delo vidi kot odgovornost, namesto kot privilegij. Učinkoviti
vodje so redko permisivni, vendar ko gredo stvari narobe, ne krivijo drugih. Prav zaradi
tega, ker se učinkoviti vodja zaveda svoje odgovornosti, se ne boji svojih sodelavcev in
podrejenih. Učinkoviti vodja si ob sebi želi močne, sposobne, samostojne in samozavestne
sodelavce in podrejene, ki jih spodbuja in pohvali. Zelo pomembno je, da vodja ustvari
človeško energijo in vizijo. Zadnja zahteva, ki jo mora imeti učinkoviti vodja, je po mnenju
avtorja zaupanje. V nasprotnem primeru ni nikogar, ki bi mu sledil. To pomeni, da ni
nujno, da imamo vodjo radi ali da se z njim strinjamo. Zaupanje je prepričanje, da vodja
misli tisto, kar reče. Delo vodje in njegova prepričanja morajo biti usklajeni. Učinkovito
vodenje ni osnovano na temelju »biti pameten«, ampak na temelju »biti konsistenten«.
Uspešni vodje znajo razdeliti moč, imajo intuicijo in sposobnost za usklajevanje vrednot,
prav tako dobro poznajo samega sebe in imajo sposobnost vizije (Možina et al., 2002, str.
502).
Možina (2002, str. 504) navaja še naslednje značilnosti uspešnih vodij:
− Prizadevnost in želja po dosežkih – uspešni vodje so vsi ambiciozni in imajo željo
po velikih dosežkih. To so ljudje s pozitivno naravnanostjo in imajo visoko
samozaupanje.
− Zmožnost učenja iz težav pri delu – večina vodij ima v svoji karieri obilo težav in
neprijetnosti, vendar jih vzamejo kot priložnost za učenje in drugačno ukrepanje.
− Posvečanje delu – delu posvečajo več kot 60 ur na teden in menijo, da je delo
vodje najpomembnejši element njihovega življenja.
− Analiza in reševanje problemov – uspešni vodje znajo analizirati in reševati
probleme. Pri tem jih odlikuje sposobnost, da jasno opredeljujejo cilje in so
pripravljeni sprejemati tveganje. Prav tako imajo veliko energije.
− Delo z ljudmi – uspešni vodje dosegajo organizacijske cilje s pomočjo sodelavcev.
Večinoma vzdržujejo z njimi odkrite odnose in participativen način dela.
− Ustvarjalnost – v primeru sprememb uspešni vodje s svojimi idejami raje
spremenijo strategijo, kot da bi spreminjali obstoječe cilje. Ovire in procedure jih
ne omejujejo, ampak zavestno sprejemajo izzive in iščejo najboljše poti do ciljev.
Veliko strokovnjakov meni, da je mogoče dolg seznam zaželenih značilnosti vodje povzeti
s sedmimi osnovnimi osebnostnimi lastnostmi, ki so potrebne uspešnemu vodji (Treven in
Sriča, 2001, str. 156–158):
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1. Inteligenca – vizionarstvo in sposobnost predvidevanja dogodkov, ustvarjalnost,
iznajdljivost v novih situacijah, osredotočenost na cilj in široko splošno znanje o
sodobnem okolju.
2. Dominantnost – težnja po prestižu, moči in doseganju vodilnega mesta v skupini.
Dominantno vodenje se dojema kot samozavestno, izžareva moč, včasih pa tudi
ukazovalnost in krutost.
3. Samozavest in zanesljivost – sposobnost za sprejemanje odločitev, trdnost,
zaupanje v lastne odločitve in postopke. Takšen vtis mora imeti o vodji tudi
skupina.
4. Odprtost – interes za iskanje in vzdrževanje različnih povezav v okolju.
Ekstrovertirani ljudje se dobro počutijo, če so obkroženi s skupino. Prevelika
odprtost pa ima tudi nekaj slabih strani, najpogostejše so vsiljivost, podcenjevanje
ali oviranje drugih.
5. Fleksibilnost – sposobnost in pripravljenost, da se v spremenjenih okoliščinah
prilagodijo cilji, metode, sredstva in stališča.
6. Iniciativnost – sposobnost in pripravljenost za začetek in spreminjanje dogodkov
ter akcij, odločnost v ključnih trenutkih in pripravljenost za sprejemanje posledic
lastnih odločitev.
7. Visoka energetska raven – vodje ne sme utrujati tempo, ki bi ga drugi doživljali kot
nemogočega. Prav tako se mora počutiti dobro, ko dela v kompleksnih,
nepredvidljivih in nestabilnih delovnih pogojih.
V praksi je težko najti osebe, pri katerih je v idealni meri vsebovanih vseh sedem
navedenih lastnosti. Vendar pa to ne pomeni, da takšnih oseb ni mogoče najti. Čeprav
imajo nekatere osebe morda več teh lastnosti, to še ne pomeni, da bodo te osebe
uspešne vodje, saj je za uspešnost reševanja povsem določene poslovne situacije
pomemben sestav teh lastnosti.
Po eni izmed ameriških raziskav, ki so jo izvedli z namenom, da se ugotovi, katere
lastnosti zaposleni pričakujejo od svojih vodij, je bila izdelana naslednja lestvica (Treven in
Sriča, 2001, str. 157):
− Prvih deset: poštenost, sposobnost, daljnovidnost, inspirativnost, inteligenca,
iskrenost, širokogrudnost, hrabrost, neposrednost, domišljija.
− Drugih deset: zanesljivost, pripravljenost pomagati, skrbnost, pripravljenost za
sodelovanje, zrelost, ambicioznost, odločnost, sposobnost obvladovanja samega
sebe, privrženost, neodvisnost.
Branden (2000, str. 53) meni, da je glavna naloga vodje, da prepričljivo izrazi vizijo tega,
kar mora organizacija doseči in da v njeno izpolnjevanje pritegne vse zaposlene. S tem
zaposlenim omogoči, da prispevajo največ, kar je v njihovi moči, k uresničevanju te vizije
in pri tem občutijo, da delujejo v skladu s svojimi interesi. Vodja mora biti mislec,
spodbujevalec in prepričevalec.
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Avtor poudarja pomembnost občutka lastne vrednosti vodij v informacijski družbi. S tem
pojmom označuje človekov občutek, da se je sposoben spopasti z osnovnimi življenjskimi
izzivi in je vreden sreče. To pomeni, da oseba zaupa v svojo sposobnost razmišljanja,
učenja, odločanja in učinkovitega odzivanja na nove okoliščine. Prav tako pa pomeni tudi
prepričanje v svojo pravico do doživljanja uspeha in osebne izpolnitve, prepričanje torej,
da nam je sreča namenjena. Eden glavnih temeljev občutka lastne vrednosti je osebna
integriteta, ki pa je tudi pomemben temelj učinkovitega vodenja. Razlog za to je tesna
povezanost med integriteto in sposobnostjo zbuditi zaupanje v ljudeh (Branden, 2000, str.
6, 60).
Po mnenju Mihaličeve (Mihalič, 2008, str. 22–24) dober vodja vedno verjame v svoje
zaposlene. Zelo pomembno je, da vodja verjame v svoje ljudi tudi takrat, ko ne gre vse
tako, kot si želimo, in ko so posamezniki neuspešni.
Prav tako je pomembno, da vodja zagotovi svojim zaposlenim neodvisnost in suverenost
pri delu in v organizaciji, saj se z višjo stopnjo neodvisnosti bolje razvijajo sposobnosti in
tudi druge kompetence posameznika. To stori tako, da vse zaposlene obravnava
enakovredno.
Avtorica izpostavlja tudi, da se mora vodja naučiti prave oblike zaupanja, da verjame in
zaposlenemu povsem zaupa, da bo delo ali nalogo opravil dobro. To zaupanje je možno,
ker vodja poskrbi za pridobivanje usposobljenosti svojih zaposlenih prek učenja in
izkušenj, prav tako je vodja zaposlenim predstavil vse prednosti in slabosti, jih dovolj
informiral in usposobil za preudarno odločanje in premišljeno ravnanje. Le tako so lahko
zaposleni zanesljivi in vredni zaupanja.
Med zaposlenimi in vodjo mora biti sklenjeno tudi tako imenovano partnerstvo za uspeh.
Vodja in zaposleni tako medsebojno enakopravno in aktivno sodelujejo, vsak prispeva svoj
delež znanja, idej, prizadevanj in naporov, da bi uspešno dosegli skupni cilj.
Vodja in zaposleni nastopajo kot zavezniki, takšno sodelovanje pa sproža zadovoljstvo in
omogoča skupni uspeh pri delu. Mihaličeva (Mihalič, 2008, str. 22) izpostavlja naslednje
korake, ki vodijo k zavezništvu vodje in zaposlenih:
1. Prenehanje z delitvijo vodja – zaposleni: vodja mora postati prvi med enakimi,
obenem pa mora ohranjati vlogo ključnega vizionarja, usmerjevalca in motivatorja.
2. Določitev in izvajanje skupne odgovornosti za uspeh in neuspeh: v praksi je
velikokrat tako, da ob kolektivnih uspehih vodstvo želi samo prevzeti vse zasluge,
na drugi strani želijo zaposleni prevzeti vse zasluge, ob neuspehih pa vodstvo krivi
zaposlene, zaposleni pa krivijo vodstvo. Odgovornost za skupni uspeh ali neuspeh
je vedno kolektivna, zaposleni in vodja pa jo morajo prevzeti skupaj. V primeru
skupnih uspehov mora biti nagrajevanje kolektivno, v primeru neuspehov pa se je
treba kolektivno soočiti s posledicami.
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3. Vzpostavitev zavezanosti k nudenju pomoči: vodja je tako zavezan nuditi pomoč
zaposlenim, zaposleni so zavezani pomagati vodji, prav tako so zaposleni zavezani
k medsebojni pomoči.
4. Zagotovitev, da vsi enako prispevajo k doseganju cilja glede na svoje zmožnosti in
sposobnosti: prvi med enakimi naj poskrbi, da bodo vsi med seboj enako
obremenjeni z deli in nalogami, izobraževanji in zahtevami. Le v takšnem primeru
bosta na koncu obremenjenost in prispevek k rezultatu enako porazdeljena in tako
tudi sprejeta kot skupna.
5. Vodja zagovarja in ščiti skupne interese: to je sicer lažje v manjših podjetjih, v
večjih podjetjih pa se stremi k temu, da posamezne skupine in timi nastopajo med
seboj kot zavezniki in je ena organizacija tudi eno partnerstvo, ki ima identične
skupne interese.
6. Za vse veljajo enaka pravila: pravila se sprejemajo skupno in s konsenzom in
veljajo enako za vse.
3.5.1 VODJA IN KOMUNIKACIJA
Komunikacijo lahko opredelimo kot proces prenašanja misli ali idej od ene osebe k drugi.
Oseba, ki sproži proces je pošiljatelj, druga oseba pa prejemnik. Sporočilo se lahko
prenese prek neposrednih stikov med pošiljateljem in prejemnikom, pisno, z različnimi
tehničnimi pripomočki, zlasti s pomočjo telekomunikacijskih zvez. V komunikacijskem
procesu pogosto prihaja do prekinitev oziroma motenj. To so lahko hrup, govorjenje ljudi
in tehnološki problemi. Veliko pomembnejši viri motenj pa so kulturne in družbene razlike
med pošiljateljem in prejemnikom, ki lahko povzročijo težave pri razumevanju drug
drugega (Treven, 2001, str. 194–196).
Ločimo enosmerne in dvosmerne komunikacijske sisteme. Enosmerni komunikacijski
sistem ne pozna medsebojnega vplivanja pošiljatelja in prejemnika. Pošiljatelj pošlje
sporočilo, ki ga prejemnik po komunikacijskem kanalu sprejme. Proces torej poteka le v
eno smer. Pri dvosmerni komunikaciji potuje sporočilo od pošiljatelja k prejemniku in se
vrne k pošiljatelju. Pošiljatelj je tako hkrati tudi prejemnik in prejemnik pošiljatelj (Ivanko
in Stare, 2007, str. 281).
Obstaja tudi večsmerno komuniciranje, ki ga zasledimo na sestankih, kjer vsak udeleženec
prispeva svoj del. Takšno komuniciranje je dolgotrajnejše, osnovna prednost pa je
ustvarjalnost. Komuniciranje, ki poteka med več udeleženci, mora nekdo usmerjati, da ne
pride do nesporazumov (Černetič, 2007, str. 203).
V organizacijskem komuniciranju v osnovi obstajata dve težišči komuniciranja. Eno težišče
je, da se s pomočjo komuniciranja gradijo, ohranjajo in razvijajo pogoji, ki zagotavljajo
funkcioniranje organizacije kot socialnega sistema. Tako je s pomočjo komuniciranja
mogoče navedene pogoje optimirati, kar pomeni, da se posameznim postopkom v sistemu
daje določen smisel in pomembnost. Po drugem težišču se komunikacija razume kot
proces prenašanja informacij med nadrejenimi vodilnimi in njihovimi sodelavci z namenom
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medsebojnega vplivanja. Skoraj vse, kar nadrejeni napravi v odnosu z drugimi sodelavci,
naj bo to navaden pozdrav, težavna odločitev ali pa četudi nič ne sporoči, ima nek pomen,
glede na to, kako to naredi (Ivanko in Stare, 2007, str. 280).
Možina (v: Černetič, 2007, str. 189, 190) opredeljuje komuniciranje kot osnovni proces
vsake socialne organizacije, ki ga lahko obravnavamo z več vidikov: z vidika smeri in
obsega, vsebine komuniciranja, nosilca in metod komuniciranja, moči in odgovornosti ter
učinkovitosti komunikacij.
a) Smer in obseg – glede na smer in obseg ločimo:
− vertikalno komuniciranje nadrejenih s podrejenimi; komuniciranje z drugimi
vodilnimi osebami,
− v vertikalni ali diagonalni smeri, to je s posredno nadrejenimi ali podrejenimi,
− horizontalno komuniciranje s sodelavci in delovno skupino, to je komuniciranje v
skupini; komuniciranje s sodelavci iz drugih delovnih skupin, to je komuniciranje
med skupinami.
b) Vsebina komuniciranja se lahko nanaša na:
− delo,
− delovne naloge,
− delovne probleme,
− osebni dohodek,
− dohodek podjetja,
− sodelavce in življenje v podjetju ali zunaj njega,
− druge dogodke.
c) Nosilec, metoda, kanali komuniciranja se nanašajo na: osebo, skupino in njihove
karakteristike, ki so po eni strani vir informacij, po drugi strani pa sprejemajo
informacije. Pomembni so tudi načini, poti in metode prenašanja informacij.
Komuniciranje je lahko verbalno ali neverbalno.
d) Glede na učinkovitost komunikacije ločimo:
− zadostnost in pravočasnost informacij,
− jasnost in razumljivost,
− povratno komuniciranje oziroma dobivanje in preverjanje informacij, ki so bile
poslane horizontalno, vertikalno ali diagonalno.
Znotraj komuniciranja med nadrejenimi in podrejenimi glede na smer pretoka informacij
ločimo (Svetlik in Ilič, 2004, str. 159, 160):
− komuniciranje navzdol, ki se nanaša na sporočila, ki potekajo od višjih do nižjih
hierarhičnih nivojev znotraj organizacije, torej od nadrejenih k podrejenim,
− komuniciranje navzgor, ki predstavlja sporočila, ki potekajo od nižjih k višjim
hierarhičnim nivojem znotraj organizacije, torej od podrejenih k nadrejenim.
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V raziskavi (Svetlik in Ilič, 2004, str. 167–169), ki je bila opravljena med letoma 1999 in
2001 in v kateri je bilo vključenih dvaindvajset držav, med njimi tudi Slovenija, je bilo
ugotovljeno, da slovenske organizacije pri povečevanju uporabe različnih praks
vertikalnega komuniciranja (od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor) v glavnem zaostajajo
za evropskimi državami. V Sloveniji se je tako kot v ostalih evropskih državah povečalo
komuniciranje prek elektronske pošte, veliko manj pa je neposrednega osebnega
komuniciranja. V nasprotju z evropskimi državami se v Sloveniji še vedno povečuje
komuniciranje prek predstavništev zaposlenih, opaziti pa je tudi porast komuniciranja od
zgoraj navzdol prek sestankov delovnih skupin. Podobno se je pokazalo tudi pri
proučevanju praks komuniciranja od spodaj navzgor. Slovenski zaposleni komunicirajo s
svojimi nadrejenimi predvsem prek predstavniških teles, prek sindikatov in svetov
delavcev, medtem ko njihovi evropski kolegi sporočajo svoje poglede v večini prek
sestankov delovnih skupin ali prek neposrednih nadrejenih. Prav tako se v nasprotju z
evropskimi državami v Sloveniji zaposlenih na nižjih hierarhičnih nivojih v glavnem ne
vključuje v problematike, ki se nanašajo na organizacijske strategije in finančne rezultate
organizacije. Vključuje se jih le v odločitve o organizaciji dela, kar pa je tudi relativno
omejeno.
Komuniciranje je vez, ki drži organizacijo skupaj, in že dolgo ni samo posredovanje
informacij, ampak gre za širši, pomenotvorni proces, katerega razumevanje omogoča
učinkovitejše vzpostavljanje organizacijske realnosti in s tem organizacijske kulture ter
drugih, za organizacijo ključnih procesov. Komuniciranje v organizaciji je vse bolj
pomembno za uspešno in konkurenčno delovanje organizacije, še posebno pomembno je
komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi. Uspešno vertikalno komuniciranje ima
veliko vlogo pri oblikovanju in krepitvi pripadnosti zaposlenih organizaciji in njenim ciljem.
Ker so rezultati zgoraj omenjene raziskave pokazali nizko razvitost komuniciranja med
nadrejenimi in podrejenimi v Sloveniji, je treba posebno pozornost nameniti vertikalnemu
komuniciranju. Avtorji poudarjajo pomembnost individualnega komuniciranja z
zaposlenimi, ki ga je treba uvajati previdno, v skladu z okoljem, v katerem se organizacija
nahaja. Pri individualni praksi komuniciranja svetujejo povečevanje neposrednega,
osebnega komuniciranja, tudi če gre za komuniciranje prek elektronske pošte. Ob tem je
treba upoštevati tudi dejstvo, da zaposleni morda še niso pripravljeni na osebno
neposredno komuniciranje z nadrejenimi, ampak se pri izražanju lastnih mnenj raje
»skrijejo« v skupine. V takšnih primerih se priporoča pogosto sestajanje manjših delovnih
skupin. Več pozornosti je treba nameniti tudi procesom odločanja, kjer je nujno vse
zaposlene vključiti v odločanje, tudi če gre samo za organizacijo vsakdanjega dela (Svetlik
in Ilič, 2004, str. 169, 170).
Komuniciranje je po mnenju Mihaličeve (Mihalič, 2006, str. 250, 251) lahko dovolj
učinkovito le v primeru, da enako intenzivno poteka tako od zgoraj navzdol kot od spodaj
navzgor. Komunikacija ne sme biti omejena s hierarhičnimi nivoji in samo organizacijsko
strukturo, pomembno je, da je popolnoma demokratična z enakimi možnostmi za vse
zaposlene. V praksi najbolj učinkoviti komunikacijski modeli vedno temeljijo na izključno
demokratičnem, nehierarhičnem in dvosmernem komuniciranju.
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Avtorica za učinkovito komuniciranje vodjem predlaga naslednje ukrepe (Mihalič, 2007,
str. 44):
− naučimo se aktivno in pozorno poslušati svoje zaposlene,
− vzemimo si čas za redne razgovore z zaposlenimi,
− zaposlene sprašujmo o stališčih, težavah, idejah, mnenju, počutju itd.,
− za zaposlene imejmo vedno odprta vrata svoje pisarne,
− zaposlene sproti obveščajmo o dogajanjih, novostih in spremembah,
− z zaposlenimi govorimo nehierarhično, prijateljsko, odprto in prijazno,
− vse, kar nam zaposleni zaupajo, vedno strogo zadržimo zgolj zase,
− v sporih med zaposlenimi nikoli ne zavzemajmo zgolj ene strani,
− nikoli ne komentirajmo osebnosti zaposlenega, temveč le njegovo delo,
− zaposlene hvalimo javno pred sodelavci, kritizirajmo pa le na štiri oči,
− sestanke med zaposlenimi izvajajmo učinkovito in po največ 45 minut,
− vedno preverimo, ali so zaposleni naše informacije pravilno razumeli,
− občasno omogočimo tudi neformalne razgovore z zaposlenimi,
− nastale konflikte rešujemo sproti in s pogovorom.
3.5.2 VODJA IN MOTIVACIJA
Vodja, vodenje in motivacija so med seboj tesno povezani. Poleg pomembnosti motivacije
vodenih je predvsem pomembna lastna motivacija vodje za vodenje (Stare, 2006, str.
640).
Motivi imajo v človekovem življenju različne vloge, zato ločimo primarne in sekundarne
motive. Primarni motivi usmerjajo človekovo dejavnost k tistim ciljem, da lahko preživi. To
so biološke in socialne potrebe. Sekundarnih motivov človek ne pridobi ob rojstvu, ampak
se jih v življenju nauči in v njem vzbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni. V primeru, da
niso zadovoljeni, pa ne ogrožajo posameznikovega življenja. Pomembnejši sekundarni
motivi so predvsem moč, uveljavitev, pripadnost, varnost in status (Ivanko in Stare, 2007,
str. 69).
Motivacija je krožen proces, ki se ponavlja. Bistvo motivacijskega kroga je zadovoljevanje
potreb posameznika. V okolju se pojavi dražljaj, ki spodbudi posameznikovo potrebo,
potrebe pa so različne. Če je dražljaj dovolj močan, začne posameznik z aktivnostjo, da bi
prišel do cilja in zadovoljil potrebo. Ko posameznik zadovolji potrebo, se pojavijo novi
dražljaji, ki zahtevajo novo potešitev okolja (Černetič, 2007, str. 221).
Motivacija je interakcija med posameznikom in določeno situacijo. Vendar vsi ljudje niso
enako motivirani v podobnih okoliščinah. Ljudje se razlikujemo tudi po temeljnih motivih,
ki vplivajo na našo aktivnost (Treven, 1998, str. 108).
Motivi so lahko pozitivni in negativni. Pozitivni motivi izhajajo iz privlačnosti ciljev, ki si jih
človek prizadeva doseči. To so na primer zadovoljstvo, veselje, varnost in zaupanje.
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Negativni pa izhajajo iz občutka nevarnosti, strahu in ogroženosti človekovih osnovnih
življenjskih potreb (Treven, 2001, str. 126).
Ljudje in organizacije imajo nekaj skupnega, in to so potrebe. Pri vprašanjih o vodenju in
o odnosih med ljudmi v organizaciji se vedno pojavlja ista dilema, in sicer, kako
individualne potrebe zaposlenih vključiti in uskladiti s potrebami delovne organizacije.
Nasprotja med zahtevami organizacije in zahtevami posameznikov so neizogibne, da pa bi
jih bilo čim manj, se veliko teoretikov socialnega menedžmenta ukvarja s fenomenom
celostnega vedenja ljudi in išče načine najboljše motivacije kot sestavni del poti vodenja
zaposlenih do ciljev organizacije (Černetič, 2007, str. 221).
Motivacijski dejavniki, ki so povezani z delom in vrednotenjem dela, so po mnenju
Lipičnika (Lipičnik, 1997, str. 31) naslednji:
− primerno delovno okolje,
− možnost napredovanja,
− razporeditev delovnega časa,
− možnost strokovnega usposabljanja,
− zanimivo delo,
− medsebojni odnosi med sodelavci,
− možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti,
− stalnost in zanesljivost zaposlitve,
− osebni dohodek,
− priznanje za uspešnost pri delu,
− soodločanje o delu in o gospodarjenju.
Avtor poudarja, da so motivacijski dejavniki v različnih okoljih in obdobjih različno
pomembni in se med seboj različno dopolnjujejo, vendar pa je bilo na podlagi različnih
raziskav, ki so bile opravljene pri nas, ugotovljeno, da sta osebni dohodek in zanimivo
delo najpomembnejša motivacijska dejavnika.
Po mnenju Lipičnika na motivacijo vplivajo naslednji dejavniki:
− individualne razlike,
− značilnosti dela,
− organizacijska praksa.
Motiviranje sodelavcev je zelo pomembno in je ena izmed glavnih nalog in odgovornosti
vsakega vodje. Brez motiviranja in stimuliranja sodelavcev ni uspešnega vodenja. Brez
uspešnega vodenja ni uspešnih zaposlenih in brez uspešnih ljudi ni uspešne organizacije
(Mihalič, 2010, str. 4).
Ljudje so v delo pripravljeni vložiti maksimalno količino svoje energije in se truditi nad
zgornjo mejo svojih sposobnosti, če so motivirani s pravim motivom. Pomembno je, da
vodje ustvarijo in zagotovijo takšne pogoje, da sodelavci želijo sami delati za pravi cilj.
45

Vodje so uspešni pri motiviranju svojih sodelavcev, če upoštevajo naslednja pravila
(Treven, 2001, str. 140–141):
− spodbujanje motivacije v svojem timu,
− obravnavanje vsakega sodelavca kot samostojno osebnost,
− določitev dominantnih potreb vsakega sodelavca in jih uporabiti kot sredstvo za
motiviranje,
− vodja in člani tima morajo pokazati zanimanje za življenje svojih sodelavcev in jim
pomagati pri reševanju kakršne koli težave,
− v timu je treba zadovoljiti tudi višje potrebe njegovih članov, kot so občutek
ugleda, pomembnosti, pripadnosti, spoštovanja, osebne vrednosti in stalnega
osebnega razvoja,
− spremljanje sprememb individualnih potreb,
− povezovanje višjih potreb članov tima z njihovimi nalogami,
− pri presojanju določenega vedenja je treba upoštevati tudi motive, saj so potrebe
članov tima različne, zato je njihovo vedenje in ravnanje v različnih okoliščinah
različno,
− zagotovitev skupne motivacije, kot je proslavljanje uspeha skupaj z vsemi člani
tima.
Tracy
−
−
−
−
−

(2000, str. 110) navaja pet korakov do motivacije za skupinsko delo:
skupni cilji,
skupne vrednote in prepričanja,
skupni načrti,
vodja naj bo v vzgled,
vrednotenje in ocenjevanje delovne uspešnosti.

Vodja tima močno vpliva na raven motiviranosti njegovih članov. Od vodje je v veliki meri
odvisno naslednje (Treven, 2001, str. 141–143):
− delovna klima v timu,
− politika plač, delovni pogoji, način upravljanja,
− potrebe po doseganju vrhunskih rezultatov,
− samostojnost članov tima pri delu, priznanja, občutek pripadnosti,
samospoštovanje, stalni razvoj in ustvarjalnost.
Da bi bile zgoraj omenjene potrebe članov, kot so samostojnost, občutek pripadnosti,
samospoštovanje, samouresničevanje, ustvarjalnost in priznanje, čim bolj izpolnjene,
morajo vodje v odnosu do sodelavcev upoštevati naslednje:
− vsak posameznik si zasluži posebno pozornost in spoštovanje,
− zanimanje za ljudi je treba odkrito pokazati,
− vsak član tima mora imeti občutek, da je enako pomemben,
− vodja mora pokazati, da spremlja potek opravljanja dela in članom tima povedati,
kakšni so njihovi rezultati,
− ljudem je treba pomagati pri njihovem razvoju, na primer z nasvetom, nakupom
literature, kroženjem po oddelkih, z usmeritvijo na ustrezen seminar in podobno,
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−
−
−
−
−
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podpirati je treba podjetnost članov in njihove predloge pozorno proučiti,
sodelavce je treba pogosto vprašati za njihovo mnenje, še posebno koristno je
osebno obračanje na vsakega člana tima,
sodelavcem je treba dopustiti, da sodelujejo pri odločanju,
vodja mora proučiti motive vsakega posameznega sodelavca in mu dodeliti
ustrezne naloge, saj nikomur ne ustrezajo vsa dela enako,
uspeh je treba praznovati, spremljati ga morajo pohvale, priznanja in spodbude,
z delom sovpada tudi druženje,
če si nekdo želi napredovanja, mu je treba to omogočiti, če pa želi večjo
odgovornost in nove naloge, mu je treba za to dati priložnost,
če si ljudje želijo pridobiti nova pooblastila, poseben položaj, večjo pisarno, svojo
tajnico, je treba pri dodeljevanju teh simbolov strogo upoštevati načelo
pravičnosti.

Obstaja veliko različnih načinov motiviranja ljudi. Motiviranje je treba izvajati stalno in na
vseh zaposlenih. Mihaličeva (Mihalič, 2010, str. 11, 12) v praksi priporoča naslednje
najučinkovitejše in najboljše načine motiviranja in stimuliranja svojih zaposlenih:
− nedenarne nagrade za delo, uspehe in znanja,
− denarne nagrade za delo, uspehe, dosežke in znanja,
− pisne in ustne pohvale za uspeh pri delu in razvoju,
− pomoč pri delu, usposabljanju in razvoju,
− izpostavljanje uspehov in uspešnih sodelavcev,
− izvajanje motivacijskih govorov zaposlenim,
− podpora sodelavcem pri delu, uveljavljanju in rasti,
− priznanja za uspehe in dobre rezultate,
− spodbujanje, opogumljanje in navdihovanje,
− zagotavljanje pozitivnega zgleda sodelavcem,
− zanimanje za delo, razvoj in počutje zaposlenih,
− izkazovanje zaupanja v sposobnosti zaposlenih,
− usmerjanje k doseganju ciljev in načrtov,
− izpostavljanje preteklih rezultatov sodelavcev,
− prenos lastnih znanj in izkušenj na sodelavce,
− čestitanje zaposlenim za uspehe pri delu in razvoju,
− omogočanje lastnih privilegijev tudi sodelavcem,
− prenos nekaterih lastnih odgovornosti na sodelavce,
− informiranje zaposlenih o delu, organizaciji in ciljih,
− poudarjanje uspehov posameznika za skupni uspeh,
− prirejanje slovesnosti in srečanj ob večjih dosežkih,
− zanimanje za želje, ambicije in zadovoljstvo,
− etična in enakopravna obravnava vseh sodelavcev,
− omogočanje odprtega in demokratičnega dialoga,
− nudenje dobrih pogojev dela in delovnih sredstev.
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Poleg navedenih pristopov motiviranja avtorica navaja tudi druge elemente, ki so tudi
pogosto pomemben dejavnik pri motiviranju posameznika. Ti elementi se nanašajo na
širše organizacijsko okolje, izoblikuje jih organizacijski sistem kot celota in nastajajo daljša
časovna obdobja. Ti elementi so predvsem splošna uspešnost organizacije, njen ugled v
javnosti, njena tradicija, učinkovitost organizacije, prejete nagrade in priznanja,
prepoznavnost organizacije in podobno.
Za razvoj celovitega motivacijskega sistema je pomembna motivacijska kultura, ki jo
določajo naslednji dejavniki (Ivanko in Stare, 2007, str. 76, 77):
− Osebna struktura zaposlenih – ljudje smo edinstveni, saj nekoga bolj motivira
priznanje, drugega medsebojni odnosi, tretjega pa na primer komunikacija v
organizaciji. Materialna stimulacija ima pri vsem tem zelo pomembno vlogo.
− Dosežena razvojna stopnja motivacije – človekova aktivnost teži od zadovoljitve
fizioloških potreb k potrebam po varnosti in pripadnosti in končno k potrebi po
samouresničevanju.
− Stil vodenja mora biti tak, da s spodbujanjem motiviramo zaposlene tako, da bodo
z veseljem delali. Zaposlenim je treba dati priznanje za dobro opravljeno delo.
− Organizacijska kultura je objektivno okolje motivacije in na motivacijo vpliva
energetsko pozitivno, kar se odraža v mobilizaciji zaposlenih za ciljne vrednote
organizacije.
− Motivacijski splet kot uveljavljen sistem motivacijskih standardov je sestavljen iz
treh kategorij. V prvo kategorijo sodijo dejavnost zaposlenih, okolje dejavnosti,
odnosi v organizaciji in osebni razvoj. Drugo kategorijo sestavljajo pohvale, graje,
način reševanja konfliktov, sistem tekmovanja in sodelovanje. Tretja kategorija pa
zajema elemente participacije zaposlenih v delovnih procesih.
3.5.3 VODJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV
Ljudje smo socialna bitja, živimo sami, drug z drugim in v skupinah. V organizacijah in
šolah je množica ljudi, ki na različne načine zadovoljuje svoje potrebe. Ljudje se različno
vedemo in uporabljamo različne načine verbalne in neverbalne komunikacije. Načini, kako
se odzivamo na ljudi, pa so odvisni od okolja, v katerem živimo. Ko ljudje medsebojno
komuniciramo, imamo različna mnenja in stališča, lahko pride tudi do nasprotij. Kadar
nasprotij ne znamo razreševati na primeren način, pride do konfliktov. Organizacije so
idealen prostor za nastajanje konfliktov, saj se v istem prostoru, in to vsak dan več ur
skupaj, nahaja veliko število različnih ljudi. Konflikti nastanejo zato, ker drug drugega
omejujemo, si vsiljujemo svoja stališča in vrednote na neprimeren način. Konflikti
vsebujejo čustvene in razumske interese posameznikov in imajo kot taki veliko moč pri
vzpostavljanju medsebojnih odnosov v organizaciji in vplivajo na ustvarjanje kulture in
delovne klime v organizaciji. Konflikti so vedno ovira za doseganje ciljev posameznika,
skupine in organizacije. Zaposlenim jemljejo čas, energijo, kreativnost in inovativnost.
Ljudje, ki so dolgo časa v konfliktni situaciji, se na okolje odzivajo stresno, težko se
skoncentrirajo in so nezadovoljni, ko opravljajo svoje delo. Konflikti ovirajo pot do ciljev in
so motivacijska ovira, saj posegajo v same organizacijske načrte vodenja. Načini, kako
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bomo konflikte rešili, pa so pomembni za medsebojne odnose zaposlenih. Uspešno rešeni
konflikti prinašajo pozitivne posledice in običajno tudi spremembe, ki so nujne za uspešen
razvoj organizacije. Pri reševanju konfliktov je pomembno tudi, da jih rešimo v celoti, v
nasprotnem primeru se bodo konflikti ponovno pojavili (Černetič, 2007, str. 174–176).
Viri nastajanja konfliktov so različni. Izvor je lahko v eni sami osebi, ki ni zadovoljna s
svojim položajem. Konflikti lahko nastanejo v skupini zaradi slabega medsebojnega
razumevanja ali med skupinami, ker ni pravega medsebojnega sodelovanja, nastanejo pa
lahko tudi v odnosu do svoje ali do tuje organizacije. Vzroki konfliktov so različni in so
lahko: nezadovoljstvo z delovnimi razmerami in s plačilom za opravljeno delo; nestrinjanje
z načinom dela vodje; slabo informiranje in odsotnost povratnih informacij; uvajanje
sprememb in odpori, ki se ob tem pojavljajo; neupoštevanje idej, predlogov, želja itd.
Konflikti so v skladu s tem lahko osebni, skupinski, organizacijski, tehnični, poslovni,
informacijski (Možina et al., 2002, str. 601).
Možina (et al., 2002, str. 601) z vidika vpliva na uspešnost organizacije razlikuje med
funkcionalnimi in disfunkcionalnimi konflikti. Funkcionalni konflikti so tisti, ki med
skupinami povečujejo učinkovitost pri delu in poslovanju. Nasprotje med skupinama, ki se
načelno strinjata o ciljih, vendar imata različne predloge, kako cilje doseči, lahko v
procesu razreševanja veliko pripomore k temu, da bo izbrana pot, ki bo za organizacijo
najboljša. Disfunkcionalni konflikti pa ovirajo in preprečujejo doseganje zastavljenih ciljev,
saj se skupine ne strinjajo, nasprotujejo ali celo zavračajo skupne cilje.
Naslednja razpredelnica prikazuje razmerje med velikostjo konfliktov in možnimi vplivi na
organizacijo, z vsemi značilnostmi, ki se v njej pojavijo.
Tabela 4: Razmerje med obsežnostjo konfliktov in uspešnostjo organizacije

Obsežnost
konfliktov
nizka

Vpliv na
organizacijo
disfunkcionalen
vpliv

optimalna

funkcionalen
vpliv

visoka

disfunkcionalen
vpliv

Značilnosti, ki se pojavijo v
organizaciji
počasna prilagoditev na
spremembe v okolju, malo
sprememb, malo spodbud in
idej, apatija, stagnacija
pozitivni premiki proti ciljem,
inovacije in spremembe pri delu,
iskanje rešitev za probleme,
kreativnost in hitre prilagoditve
spremembam okolja
razdor, navzkrižje z aktivnostmi,
koordinacijske težave, kaos

Vir: Možina et al. (2002, str. 601).
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Raven uspešnosti
organizacije
nizka

visoka

nizka

Ključna sposobnost vsakega vodje je v preprečevanju oziroma v reševanju konfliktov.
Everard in Morris (1996, str. 125) predlagata upoštevanje naslednjih načel, da bi čim bolj
zmanjšali možnosti za destruktivne konflikte:
1. Treba je veliko komunicirati, še posebno s tistimi, ki imajo drugačne interese in
vedenje, prav tako je treba razpravljati o problemih takrat, ko se pojavijo in jih ne
odlagati na kasnejši čas ali upati, da se bo konflikt sam razrešil.
2. Z ljudmi se je treba pogovarjati odkrito in neposredno, ne pa za njihovim hrbtom.
3. Dobro je imeti tako skupino, kjer ni ostrih mej med oddelki.
4. Treba se je izogibati usmeritvi jaz zmagam – ti zgubiš in težiti k situaciji, kjer obe
strani zmagata. Večina ljudi se vede negativno le zato, ker se počutijo ogrožene.
5. Problemov se ne rešuje z nagrajevanjem.
Možina (et al., 2002, str. 591–595) opredeljuje naslednje načine reševanja konfliktov:
− izogibanje (namera po umiku iz situacije ali ostati nevtralen),
− prilagajanje (težnja k zmanjševanju osebnih potreb, poudarek na skupnih
interesih),
− prevladovanje (težnja k uporabi moči, da bi drugi privolili v ponujeno rešitev),
− sprijaznjenje s kompromisi (težnja posameznikov k žrtvovanju določenih interesov,
da bi dosegli dogovor),
− dogovarjanje (težnja k ugotavljanju vzrokov za nasprotja in skupno iskanje
ustreznih rešitev).
Katero strategijo bomo uporabili, je odvisno od tega, kako pomembna sta cilj in odnos, in
sicer:
− kadar ni pomemben niti cilj niti odnos, se je najbolje umakniti,
− kadar je cilj zelo pomemben, odnos pa ne, lahko poskusimo nad nasprotnikom
prevladati,
− kadar je zelo pomemben odnos, cilj pa ne, lahko poskušamo spor zgladiti,
− kadar sta cilj in odnos zmerno pomembna in kaže, da nihče ne bo mogel doseči
tistega, kar želi, je kompromis lahko koristen,
− kadar sta zelo pomembna cilj in odnos, je najboljše dogovarjanje.
Raziskovalci (Možina et al., 2002, str. 595, 596) priporočajo tudi naslednja načela
reševanja konfliktov, ki so posebno pomembni za vodilne delavce:
− definirajte problem kot cilj, ne pa potrebo po reševanju,
− ko ste odkrili nasprotje, poiščite rešitev, ki bo pomenila spremembo za obe strani,
− svojo pozornost usmerite na vzrok, ne na druge podrobnosti ali na osebne zadeve,
− gradite zaupanje s sprejemanjem in dajanjem ustreznih informacij,
− med komuniciranjem izražajte svojo naklonjenost, vživite se v sogovornika, ga
poslušajte in upoštevajte njegove predloge.
Poleg tega pa je treba upoštevati tudi stopnje analize in poteka, ki so naslednje:
− najprej je treba opredeliti konfliktno situacijo ter dobiti čim več podatkov in
informacij,
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−
−
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potem je treba podatke proučiti in ugotoviti, kaj je vzrok konflikta,
nato je treba navesti predloge in se odločiti,
izdelati je treba načrt izvedbe glede na čas, kraj in način,
stvari je treba izpeljati in ugotoviti, kaj smo dosegli.

Pri reševanju nasprotij so še posebno pomembna pogajanja, ki jih označujemo kot proces,
v katerem posamezniki ali skupine predstavijo skupne in nasprotujoče si cilje in nato
razpravljajo o predlogih za možno uskladitev. V procesu dogovarjanja so pogajanja v
središču pozornosti.
Černetič (2007, str. 185, 186) pri reševanju konfliktov opozarja na pomembnost njihovih
vzrokov. Kako bomo izvedeli za vzroke konflikta, je odvisno od:
− vodje, ki vzroke za konflikte raziskuje,
− od oblike in moči konflikta,
− od števila udeležencev v konfliktu,
− od razširjenosti konflikta v organizaciji,
− od vpliva in vključenosti zunanjega okolja v konflikt.
Glede na vsebino, razširjenost in moč konflikta izberemo strategijo njegovega reševanja.
Izberemo lahko naslednje pristope:
− individualni razgovor s posamezniki, ki so v konfliktu,
− razgovor z dvojico delavcev, ki sta v konfliktu,
− razgovor v delovni skupini, ki se je znašla v konfliktnem odnosu,
− zaradi nevtralnega mnenja je dobro izvesti razgovor z delavci, ki niso v konfliktu,
− v primeru, da je konflikt v organizaciji vpliv zunanjega okolja, vključimo v
reševanje tudi zunanje okolje,
− če konflikt preseže meje naše sposobnosti, vključimo v reševanje konflikta v
organizaciji zunanje strokovnjake.
Avtor tudi poudarja, da je za vodjo bistveno, da se zaveda, da morajo imeti ljudje po
reševanju konflikta zadovoljene svoje potrebe. V nasprotnem primeru se bo konflikt kmalu
ponovil in takrat bomo imeli manjše možnosti reševanja, saj so zaradi slabega prvega
reševanja ljudje izgubili zaupanje v našo profesionalnost. Spretnost v odnosih z ljudmi in
izogibanje konfliktnemu vedenju je samokontrola in kontrola v stikih z ljudmi, ki jo
pridobimo z vseživljenjskim učenjem, strpnostjo in spoštovanjem do drugih. Za dobro
vodenje so zelo pomembna znanja s področja komunikacije in razvoja ter upravljanja
človeških virov. Vse to povzroča bistvene spremembe v kulturi in klimi organizacij ter v
načinu doživljanja in vodenja zaposlenih.

3.6 OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE
Proces oblikovanja organizacijske kulture je v nekem smislu identičen procesu oblikovanja
skupine, in sicer v pomenu oblikovanja skupinske identitete. Skupinsko identiteto
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sestavljajo skupni obrazci mišljenja, prepričanja, čustev in vrednot, ki izhajajo iz skupnega
učenja. Kulture brez skupine ni in brez določene stopnje kulture lahko govorimo samo o
agregatu ljudi in ne o skupini. Organizacijska kultura potrebuje določen čas, da se oblikuje
in razvije. Ko skupina dobi zgodovino, dobi tudi kulturo (Ivanko in Stare, 2007, str. 114).
Schein
−
−
−

(1992, str. 211) meni, da kultura nastane na osnovi treh virov, in sicer:
prepričanj, vrednot in predpostavk ustanoviteljev organizacij,
skupinskih izkušenj učenja v procesu razvijanja organizacije,
novih prepričanj, vrednot in predpostavk novih sodelavcev in voditeljev.

Najpomembnejšo vlogo ima vpliv ustanoviteljev oziroma voditeljev.
Proces oblikovanja organizacijske kulture se v vsakem primeru najprej začne z
oblikovanjem manjše skupine. V poslovnih organizacijah omenjeni postopek ponavadi
vključuje naslednje korake (Schein, 1992, str. 212):
1. Posamezna oseba (ustanovitelj) ima idejo o ustanovitvi novega podjetja.
2. Ustanovitelj pridobi eno ali več oseb iz okolja, ki so ključnega pomena za
ustanovitev podjetja. Z njimi oblikuje osrednjo skupino, ki vzpostavi skupne cilje in
vizijo podjetja. Vsi v skupini so prepričani, da je njihova ideja odlična in izvedljiva,
da je smiselno prevzeti določeno stopnjo tveganja za njeno uresničitev in da je v
njo vredno vložiti čas, finančna sredstva in energijo.
3. Osrednja skupina začne sporazumno delovati v smeri ustanavljanja podjetja. Ta
skupina pridobi začetni kapital, določi lokacije in potrebne zgradbe, priskrbi
ustrezne patente in opravi druge dejavnosti, ki so potrebne za ustanovitev.
4. V podjetju se zaposlijo še drugi ljudje in s tem se začne graditi njegova zgodovina.
Če skupina ostane trdna in stabilna in ima pomembne skupne izkušnje učenja, bo
postopno razvila predpostavke o sebi, njenem okolju in o tem, kako delati, da bo
organizacija preživela in rasla.
Schein (1992, str. 52) meni, da sta razvoj skupine in organizacijske kulture zapleteno
povezani, obe pa sta rezultat aktivnosti voditeljev in skupnih izkušenj.
Organizacijska kultura nastaja v procesih skupinskega reševanja problemov, v prilagajanju
organizacije na okolje in pri reševanju problemov njene notranje integracije. Kot odprt
sistem je organizacija eksistenčno odvisna od uspešne prilagoditve okolju. Pri reševanju
teh vprašanj, torej zunanje in notranje prilagoditve, organizacija razvije neke svoje
notranje obrazce kot poseben stil organizacije (Černetič, 2007, str. 277).
Organizacijske kulture se ne da kar predpisati, ampak se njene sestavine uveljavljajo z
določenim načinom dela in osebnega zgleda. V organizaciji neprestano potekajo procesi
privajanja in odvajanja članov na njeno kulturo – temu procesu pravimo tudi socializacija
(Ivanko in Stare, 2007, str. 115).
Kasper (1987, str. 108–117) trdi, da pri nastajanju in razvoju organizacijske kulture ni
splošnih pravil:
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vsaka organizacija ima svoj lasten razvoj, z njo pa tudi kultura,
nastajanje kulture je pogojeno z zgodovino in okoljem ter psihično naravnanostjo
članov,
veliko vlogo pri nastajanju kulture ima ustanovitelj,
potek razvoja je specifičen za vsako organizacijo, prenos med organizacijami ni
mogoč.

Tavčar (2000, str. 81) opredeljuje nekaj temeljnih dejavnikov nastajanja in razvoja kultur:
− Prenosljivost – razvoj poteka s posrednimi in neposrednimi stiki z drugimi
kulturami: prenos tehnologije, tehnik menedžmenta, sodelavcev ipd.; kultura ne
nastaja znotraj organizacije, ampak se prenaša in privzema.
− Evolucija – nastajanje kulture poteka z mutacijami, kar pomeni nenačrtovan razvoj
kompleksnega sistema.
− Sistemski pristop – kultura nastaja ob nenehnem vpogledu vase, pa tudi ob
nasprotovanjih; kultura nastaja iz notranjih dogajanj v organizaciji in iz načrtnih in
usmerjenih vplivov na kulturo organizacije.
− Pristop s tolmačenjem – kultura nastaja ob subjektivnih tolmačenjih članov
organizacije, ni torej le prevzeta iz vplivov okolja, subjektivnost pa omejuje
usmerjeno oblikovanje in usmerjanje organizacijske kulture.
− Revolucijski pristop – v kritičnih okoliščinah (zamenjava vodstva, množična
nezaposlenost, pomanjkanje surovin ipd.) nastajajo nove vrednote in norme.
Bleicher (v: Kasper, 1987, str. 115–117) meni, da značilni potek nastajanja kulture in
subkultur v organizaciji sledi stopnjam v življenjskem ciklu organizacije:
− Prva stopnja – za začetek delovanja podjetja je značilna majhna izrazitost kulture
organizacije in subkultur.
− Druga stopnja – pod vplivom močne osebnosti ustanovitelja in identifikacije
sodelavcev z organizacijo nastane izrazita kultura organizacije, ob kateri ostajajo
subkulture le malo izrazite.
− Tretja stopnja – nastajajo izrazitejše subkulture (na primer v posameznih
sektorjih); subkulture so dvojne, in sicer skladne z izrazito kulturo organizacije, ki
je še vedno pomembno gonilo razvoja, in neskladne z njo.
− Četrta stopnja – zaradi naraščajoče kompleksnosti je vse več urejevalnih
mehanizmov, ki odpirajo pot v birokratizacijo; tako upade stopnja identifikacije z
organizacijo, ni več prevladujočega vpliva močne osebnosti ustanovitelja,
subkulture sledijo lastnim interesom in se zapirajo za druge subkulture, uspešnost
organizacije pada, zato so potrebni globoki posegi, ki segajo tudi v subkulture.
− Ponavlja se prva stopnja.
Mihaličeva (Mihalič, 2007, str. 24) našteva naslednje dejavnike, ki vplivajo na razvojno
dinamiko organizacijske kulture:
− nivo intelektualnega kapitala organizacije,
− organiziranost poslovnega sistema,
− udejanjanje strategije razvoja,
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−
−
−
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−
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−
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upoštevanje pravil in določb v praksi,
stopnja splošne rasti poslovnega sistema,
kolektivne lastnosti zaposlenih,
definiranost strateških ciljev,
prevladujoče norme in vrednote,
hitrost uvajanja sprememb,
stopnja poslovnih tveganj v okolju,
sistemski načini dela in uvajanje novosti,
vedenje zaposlenih in razvoj mentalitete,
vrste in oblike interakcij z okoljem,
doseganje ključnih ciljev organizacije,
stopnja stabilnosti organizacije,
razpon različnih stališč zaposlenih,
stopnja rasti finančnega kapitala,
stopnja sledenja razvojni viziji.

Mesnerjeva (Mesner - Andolšek, 1995, str. 90–93) analizira vlogo vodstva pri nastajanju
organizacijske kulture in opozarja, da so nekateri mehanizmi, ki jih voditelji uporabljajo pri
komunikaciji svojih predpostavk, zavestna in premišljena dejanja, drugi mehanizmi pa so
uporabljeni nezavedno in nenamerno. Neposredni mehanizmi artikulacije kulture so:
− sistem posvečanja pozornosti vodstva različnim vidikom organizacijskega življenja
in nadzor, ki ga izvaja,
− reakcije vodilnih delavcev na kritične dogodke in organizacijske krize,
− natančno oblikovanje vloge vodje,
− kriteriji za napredovanje, kadrovanje, upokojitev in ekskomunikacijo.
Mehanizem pozornosti vodstva nam sporoča, čemu vodstvo namenja največ pozornosti.
Tisto, po čemer sprašuje, opazi, pohvali, nagradi ali komentira, je prav tako pomembno
kot tisto, čemur je namenjena sistematična kontrola v organizaciji. Če se vodstvo tega
zaveda, lahko sistematično usmerja pozornost v določeno smer.
Drugi zelo pomemben mehanizem komuniciranja v organizaciji je reakcija vodilnih na
krizne dogodke. Reakcije vodilnih so v času krize zelo pomembne, saj je v takšnih
situacijah čustvena napetost članov organizacije zelo velika. Zaposleni se takrat skupno
učijo in intenzivno pomnijo.
Najpomembnejši mehanizmi učenja in sporočanja kulture so neformalna sporočila
vodstva, zato je pomembno, kako vodilni oblikujejo svojo vlogo v organizaciji. Pomembno
je, da vodilni spoštujejo pravila, ki jih zahtevajo od svojih zaposlenih, prav tako je
pomembno, da komunicirajo s čim večjim številom članov organizacije.
Pri zadnjem neposrednem mehanizmu artikulacije kulture je bolj pomembno, kaj se
dogaja, kot pa tisto, kar se govori ali pa je zapisano v dokumentih. Če vodilni želijo, da se
oblikujejo in ohranijo določene predpostavke in vrednote, morajo oblikovati takšne
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sisteme nagrajevanja in napredovanja, ki bodo konsistentni s temi predpostavkami, v
nasprotnem primeru imamo zelo konfliktno kulturo. Najpomembnejši elementi utrjevanja
in ohranjanja organizacijske kulture so kriteriji kadrovanja. Začetni izbor in kasnejše
pridobivanje novih članov pomeni utrjevanje kulture. V nadaljnjem pridobivanju kadrov, ki
ustrezajo obstoječi organizacijski kulturi, lahko najdemo razlago, zakaj je kulturo tako
težko spreminjati.
Posredni mehanizmi artikulacije in komunikacije organizacijske kulture so:
− organizacijska oblika in struktura,
− najrazličnejši sistemi in rutinski postopki v organizaciji,
− oblika fizičnega prostora in arhitektura,
− zgodbe, miti, parabole o pomembnih dogodkih in ljudeh v organizaciji,
− formalna stališča in trditve o organizacijski filozofiji.
Ti mehanizmi so sekundarni, ker delujejo le, če so konsistentni s primarnimi mehanizmi. V
nasprotnem primeru so prezrti ali pa postanejo vir konfliktov.
Oblikovanje strukture omogoča vodilnim, da na začetku ali v času reorganizacije določijo
in vtisnejo v strukturo svoje globoke predpostavke o najpomembnejših ciljih in nalogah ter
sredstvih za njihovo izvajanje, naravi ljudi in odnosih, ki naj bi vladali v organizaciji.
Dnevne, tedenske, mesečne in vsakoletne rutine, postopki, poročila in druge ponavljajoče
se naloge, ki jih je treba opraviti, so najbolj vidni del življenja v vsaki organizaciji. Ti
postopki podpirajo in utrjujejo strukturo, omogočajo dolgoročno predvidljivost in
zmanjšujejo napetost in negotovost v medsebojnem delovanju zaposlenih.
Sporočila organizacijske kulture lahko prenašata tudi arhitektura in ureditev prostorov v
organizaciji, saj lahko odsevata temeljne predpostavke o tem, kako je treba opraviti delo,
kako so urejeni medsebojni odnosi, kako vodstvo razume ljudi itd.
Ko se organizacija razvije, se določen del njene zgodovine prelije v zgodbe. Zgodbe o
pomembnih dogodkih in ljudeh v organizaciji pospešujejo kulturo in socializirajo nove
člane. Vendar pa so lahko sporočila v zgodbah tudi dvoumna, zato le-te niso najbolj
zanesljiv pokazatelj organizacijske kulture.
Formalna stališča in trditve o organizacijski filozofiji so znak eksplicitnih stališč in vrednot
vodstva, zato imajo relativno omejeno razlagalno moč pri analizi organizacijske kulture.

3.7 SPREMINJANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE
Glede na turbulentnost današnjega okolja in zahtev po stalnem prilagajanju hitrim
spremembam je spreminjanje organizacij toliko bolj intenzivno in posledično so tudi
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zahteve po spreminjanju kulture stalne. V tem smislu organizacijska kultura danes izgublja
tradicionalno vlogo relativne ustaljenosti in pridobiva dinamično dimenzijo, na osnovi
katere se mora spreminjati hitreje in intenzivneje kot kdaj prej. Organizacijsko kulturo je
težko spreminjati, proces spreminjanja pa je zelo dolgotrajen (Mihalič, 2006, str.
256–257).
Načrtovane spremembe organizacijske kulture morajo spremljati potreba po spremembah
in razpolaganje z resursi, ki te spremembe omogočajo. Potrebo po spremembi usmeritev
organizacijske kulture lahko utemeljijo naslednji dejavniki (Pečar, 2003, str. 177):
1. Zahtevna neobičajna performansa, ki je bolj značilna za zasebni sektor kot pa za
javne institucije, saj prvi lahko nehajo poslovati, če se ne odzovejo zahtevam
zunanjega okolja.
2. Pritisk vključenih udeležencev, ki zahtevajo spremembe. Ti udeleženci so v primeru
zasebnih družb uporabniki produktov in storitev, v primeru javnih organizacij pa so
spremembe posledica volje državljanov (davkoplačevalcev, občanov).
3. Nepričakovani vzpon ali padec organizacije.
4. Kriza, ki jo povzroča negotovost v okolju.
Spreminjanje obstoječe kulture je lahko včasih tudi neuspešno. Možne ovire, ki
preprečujejo uspešno spreminjanje kulture, so ponavadi pridobljene spretnosti, ljudje,
odnosi med njimi in strukture, ki v povezavi delujejo v smeri ohranjanja tradicionalnega
kulturnega vzorca. Kljub velikim oviram in odporu proti spremembam je kulturo v daljšem
časovnem obdobju mogoče upravljati in spreminjati (Treven, 2001, str. 96).
Spreminjanja organizacijske kulture ne moremo razumeti, še manj pa načrtovati, ne da bi
poznali probleme spreminjanja organizacijske kulture, ki jih je kar nekaj. Organizacijske
kulture ne moremo predpisati, prav tako ne moremo predpisati toka njenih sprememb. To
pa ne pomeni, da jih ni mogoče do neke mere tudi usmerjati (Berlogar, 2006, str. 60).
Pečar (2003, str. 169, 170) opredeljuje načine, kako se organizacijska kultura spreminja.
To so:
− naravna evolucija, ki temelji na Darwinovem zakonu o ohranjanju močnejših (kaj
vzdrži in kaj ne v borbi z okoljem),
− vodena evolucija, s katero se namenoma spodbuja razvoj alternativnih sistemov in
norm, da bi se ugotovilo, če to predstavlja boljši način za izvajanje nekaterih
opravil (npr. konkurenčna tehnologija),
− vodenje »revolucije« z vključevanjem zunanjih dejavnikov v ključne vloge (volitve
političnih vodij imajo lahko močan vpliv na kulturo uprav),
− tehnični izumi,
− škandali in razpadanje mitov,
− reorganizacije,
− izvajanje načrtovanih sprememb z majhnimi koraki.
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Avtor prav tako poudarja, da je uspešnost spreminjanja kulture v organizaciji odvisna od
štirih dejavnikov, ki vplivajo na pripravljenost:
− Ali ima organizacija potrebne dodatne resurse za spreminjanje starih navad in
učenje novih načinov?
− Pogosto člani organizacije spoznajo, da so spremembe potrebne, udeleženci pa so
pripravljeni sprejeti tveganje in sodelovati pri izvajanju sprememb.
− Ali imajo vodje vpliv in svobodo, da se sami odločijo in so pripravljeni sodelovati
ter se osebno zavzeti za uvedbo novih vrednot in norm?
− Ali obstajajo močne informacijske in komunikacijske povezave, ki bodo skrbele za
dobro obveščenost in dialog z vsemi udeleženci, kar je bistveno za izvajanje
sprememb v kulturnem kontekstu organizacije?
Postopno spreminjanje kulture naj bi potekalo v več zaporednih korakih (Možina et al.,
2002, str. 193):
− analiziranje in spoznavanje obstoječe kulture,
− opredeljevanje ciljev organizacije po spremembi kulture,
− spreminjanje kulture naj poteka v delovnih skupinah vodij in sodelavcev,
− uvajanje sprememb naj poteka postopno: najprej ocenjevanje obstoječega
vodstvenega vedenja, potem opredeljevanje želenega vedenja, zatem pa
prikazovanje in priporočanje novih načinov vedenja,
− ocenjevanje dosežkov.
Možnosti za načrtovano spreminjanje kulture so večje, če (Pečar, 2003, str. 171):
− odkrijemo in spoznamo temeljne predpostavke, ki poganjajo organizacijo,
− analiziramo te predpostavke v odnosu do tekočih in želenih sprememb v
performansi,
− dosežemo soglasje o novih predpostavkah, ki so bolj v sozvočju z zahtevami in
možnostmi današnjega časa,
− ustvarjamo skupno vizijo znotraj organizacije, ki predstavlja zasledovane vrednote
in norme.
Ciklična narava dogodkov, ki vodi do utrjevanja kulturnih vzorcev, je bistvena za
razumevanje in spreminjanje organizacijske kulture. Sprejete vrednote vodijo v
spremembo obnašanja. Ko se ugotovi, da to novo obnašanje uspešno rešuje do tedaj
nerešene probleme, se razvijejo novi pogledi oziroma predpostavke. Ko se takšno
obnašanje dovolj pogosto ponovi z zaželenimi rezultati, se prej ali slej spremenijo tudi
predpostavke.
Vodenje že v osnovni funkciji vključuje tudi usmerjanje organizacijske kulture, zato imajo
vodje zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju, vzdrževanju in zlasti pri spreminjanju
organizacijske kulture. Organizacijska kulture je v številnih pogledih odvisna od začetnega
ravnanja vodstva, kasneje, ko pa se ti vzorci ravnanja sprejmejo in utrdijo, organizacijska
kultura vpliva na strategijo, cilje, politiko, procese, načine delovanja, torej na celotni
sistem. Ko obravnavamo vpliv vodje na organizacijsko kulturo, je zelo pomembna relacija
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med osebnostjo posameznika, še posebno vodje, in kulturo organizacije. Posamezniki si
ponavadi prizadevajo ustvariti takšno kulturo, ki ustreza njihovim osebnim preferencam.
Vodje imajo iz naslova njihove formalne moči pri tem procesu večje možnosti (Mihalič,
2007, str. 92).
Nekatere dejavnosti in usmeritve za spreminjanje kulture so lahko (Možina et al., 2002,
str. 194):
− vodilni naj postanejo vzor, s svojim obnašanjem naj dajejo ton spreminjanju;
− nove zgodbe, simboli in obredi naj zamenjajo dosedanje; nenapisana pravila je
smiselno nadomestiti s formalnimi pravili in predpisi ter jih dosledno uveljavljati;
− sodelavce, ki poosebljajo nove zaželene vrednote je treba podpirati in jih
postavljati na višje položaje; vodje naj ustvarjajo vzdušje, kjer prevladuje
zaupanje; sistem nagrajevanja naj spodbuja sprejemanje novega nabora vrednot;
− obstoječe subkulture je možno razrahljati s kroženjem sodelavcev, zlasti vodilnih,
med različnimi delokrogi; pogosto so prav v kateri od subkultur zametki
uspešnejše skupne kulture – v takšnih primerih je smiselno, da se ji omogoči
dovolj avtonomen razvoj in utrjevanje, potem pa jo postopoma širiti na vso
organizacijo.
Skrb in naloge vodij pri spreminjanju in razvoju kulture so (Mihalič, 2007, str. 93):
− intelektualni kapital in njegova krepitev,
− skrb za udejanjanje strategije razvoja,
− nadzor nad izvedbo pravil v praksi,
− prispevanje k rasti poslovnega sistema,
− vodenje zaposlenih z različnostjo,
− komuniciranje strateških ciljev,
− poznavanje in razvoj norm in vrednot,
− uvajanje sprememb in hitro prilagajanje,
− odkrivanje poslovnih tveganj v okolju,
− optimalno organiziranje,
− delo v skladu z razvojno vizijo,
− skrb za rast finančnega kapitala,
− razvoj in analiza stališč zaposlenih,
− ohranjanje stabilnosti sistema,
− usmerjanje h ključnim ciljem,
− vzpostavljanje interakcij z okoljem,
− usmerjanje in nadzor vedenja zaposlenih,
− uvedba sistemskih pristopov in novosti.
Pomembna sestavina kulture je vizija organizacije. Vodja jo lahko uporablja vsaj na dva
načina (Možina et al., 2002, str. 194):
− Močna vizija – vodja ima jasno vizijo, kam mora organizacija; oblikuje strategije in
dosledno nagrajuje ravnanje v skladu s to vizijo; model se obnese, če je
prihodnost predvidljiva in če je vodja močan, vizionarski.
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−

Meglena vizija – če ni obetavne prihodnosti in ni vodje z vizijo, potem vodja samo
jasno izjavi, da je stanje nesprejemljivo in da se mora uspešnost odločilno
izboljšati v določenem roku, potem pa prepusti organizaciji, da sama razvije vizijo;
izmed predlogov izbere najprimernejšo; takšen način se obnese, če je novi vodja iz
zunanjega okolja, ki se hitro spreminja, in če model vodi do trajnega prilagajanja.

Organizacijska kultura ima posreden in neposreden vpliv na uspešnost organizacije.
Spodbudna organizacijska kultura, ki je ustrezna za intenzivno učenje, zlasti inoviranje,
hitro prilagajanje spremembam, celosten razvoj zaposlenih in podobno, bo vedno
povečevala rast, razvoj, profitabilnost in tudi konkurenčnost organizacije. Po drugi strani
pa bo zaviralna organizacijska kultura, ki omejuje razvoj zaposlenih, ne omogoča visoke
kakovosti proizvodov in storitev, ovira učenje in podobno, vedno zavirala rast in razvoj
organizacije kot celote in zmanjšala njeno konkurenčnost. Povezanost med organizacijsko
kulturo in korporativno uspešnostjo je tako močna, da je v praksi dejansko nemogoče
zaslediti primer, kjer bi imel določen sistem neustrezno in nespodbudno organizacijsko
kulturo ter obenem dosegal visoko stopnjo uspešnosti. Vse organizacije so namreč
uspešne le toliko časa, dokler imajo ustrezno organizacijsko kulturo. Organizacijska
kultura pa je ustrezna le toliko časa, dokler je tudi organizacija uspešna (Mihalič, 2007,
str. 106).
Organizacijska kultura ima tako posreden in neposreden vpliv na vse v nadaljevanju
naštete ključne elemente uspešnosti in učinkovitosti organizacije. Mihaličeva našteva
naslednje:
− korporativni intelektualni kapital,
− prilagodljivost spremembam v okolju,
− stopnja rasti,
− pozicioniranost na trgu,
− finančni kapital,
− definiranost ciljev,
− ugled organizacije v javnosti,
− stabilnost poslovanja,
− kakovost izdelkov in storitev,
− izvajanje definirane politike,
− inovativnost in inventivnost,
− stopnja zanesljivosti,
− etičnost in profesionalizem.
Informacija o stanju organizacijske kulture je ena najdragocenejših informacij o stanju
organizacije in njenem dejanskem ter potencialnem uspehu.
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4 PREDSTAVITEV
PODJETJA
PROMET, D. O. O.

LJUBLJANSKI

POTNIŠKI

4.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
V Zakonu o gospodarskih javnih službah (ZGJS, 1. člen) je opredeljeno, da se z
gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine (v nadaljevanju:
javne dobrine) kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem
interesu zagotavlja Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) oziroma občina ali druga
lokalna skupnost (v nadaljevanju: lokalna skupnost) zaradi zadovoljevanja javnih potreb,
kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez,
komunalnega ter vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega
bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske
infrastrukture. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno
zadovoljevanju javnih potreb (ZGJS, 2. člen).
Gospodarske javne službe so republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne.
Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom. Način opravljanja republiške
gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) z
uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni,
stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih
javnih služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov (ZGJS, 3. člen).
RS oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe skladno z 7. členom
tega zakona v naslednjih oblikah (ZGJS, 6. člen):
− v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
− v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih
javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma
če to ni njihov cilj,
− v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb
večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena
kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot
profitno,
− z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
− z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna
oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinej.
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Gospodarski javni zavodi in javna podjetja morajo izdelati program za obvladovanje
kakovosti poslovanja, ki ga sprejme ustanovitelj.
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in
iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. RS zagotavlja sredstva
iz proračuna za financiranje republiških gospodarskih javnih služb, lokalna skupnost pa za
financiranje izbirnih lokalnih javnih služb. Proračunsko financiranje obveznih lokalnih
gospodarskih služb se razmeji med RS in lokalno skupnostjo na način, ki ga določa zakon
(ZGJS, 8. člen).
Javno podjetje ustanovi Vlada oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti RS ali lokalne
skupnosti ali pa se ustanovi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z
javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno (ZGJS, 25. člen).
Ustanovitelj javnega podjetja (ZGJS, 26. člen):
− določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabno javnih
dobrin,
− odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive
skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila in povračila. Cene se oblikujejo in določajo na
način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali
nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe. Cene se lahko subvencionirajo. Z
aktom, s katerim se odloča o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini
porabljenih in nudenih javnih dobrin (ZGJS, 59. člen).
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti, lahko Vlada ustanovi javni
holding za področje posamezne ali večih gospodarskih javnih služb. V izvajanje holdingu
se lahko prenesejo posamezne strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki se
nanašajo zlasti na:
− financiranje in investiranje na področju gospodarskih javnih služb,
− ustanoviteljstvo javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov, izjemoma pa tudi
drugih državnih podjetij,
− upravljanje podjetij in zavodov, povezanih v holding, ter usklajevanje njihovih
razvojnih programov,
− razvojne projekte ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev gospodarskih
javnih služb.
Holding pridobiva sredstva iz:
− sredstev, ki se prenesejo nanj na podlagi lastninskega preoblikovanja in
privatizacije,
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sredstev, ki jih ustvari s prodajo vrednostnih papirjev,
sredstev, ki se ustvarijo z dobičkom javnih gospodarskih zavodov, z udeležbo v
dobičku javnih podjetij, z drugimi sredstvi vlaganja kapitala in s plačili za koncesije
za gospodarske javne službe,
sredstev dotacij, donacij in posojil domačih in tujih oseb, tujih držav in
mednarodnih finančnih ustanov,
sredstev, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
sredstev proračuna in drugih sredstev za financiranje gospodarskih javnih služb.

Holding lahko ustanovi tudi lokalna skupnost, kadar gre za lokalne gospodarske javne
službe (ZGJS, 13. člen).

4.2 AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO:
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D. O. O.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v svojem prvem členu navaja, da je
JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na
področju gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: družbenik) edini družbenik družbe
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o.
Osnovni kapital družbe je zagotovila Mestna občina Ljubljana na podlagi Sklepa o
ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94, 62/94,
64/94, 75/94 in 82/04).
Sedež družbe je v Ljubljani.
Družba sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva:
− prek cene javne dobrine,
− iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti,
− iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki lokalnih skupnosti,
− iz opravljanja registriranih dejavnosti.
Šesti člen Akta opredeljuje dejavnosti družbe, ki so:
− vzdrževanje in popravila motornih vozil,
− trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila,
− trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila,
− nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
− mestni in primestni kopenski potniški promet,
− medkrajevni in drug cestni potniški promet,
− počitniški domovi in letališča,
− druge nastanitve za krajši čas,
− drugo izvajanje programa,
− računalniško programiranje,
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druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
tehnično preizkušanje in analiziranje,
dejavnost oglaševalskih agencij,
posredovanje oglaševalskega prostora,
drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Družba lahko v manjšem obsegu in za potrebe registrirane dejavnosti opravlja tudi druge
dejavnosti.
Lokalne skupnosti prek sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana,
d. o. o., izvršujejo ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter usklajujejo odločitve
lokalnih skupnosti v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju.
Svet ustanoviteljev ima v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic do družbe naslednje
pristojnosti:
− odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba,
če se le-te ne sprejemajo v obliki odloka,
− sprejema poslovna poročila, obračune in zaključne račune družbe,
− daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
− daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad pet odstotkov
vrednosti osnovnega kapitala družbe,
− daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad pet odstotkov vrednosti
osnovnega kapitala družbe,
− sprejema poslovni načrt družbe,
− imenuje in razrešuje direktorja družbe.
Družbenik odloča o:
− zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
− vračanju naknadnih vplačil,
− delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
− ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
− postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
− uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s
povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
− drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba in katere niso
izrecno prenesene v odločanje svetu ustanoviteljev.
Družba ima naslednja organa upravljanja:
− nadzorni svet,
− poslovodstvo – direktor družbe.
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Nadzorni svet sestavlja šest članov. Štiri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje
edini družbenik, in sicer tri člane na predlog Mestne občine Ljubljana, enega pa na
usklajen predlog ostalih lokalnih skupnosti, članic sveta ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o. V nadzornem svetu sodeluje tretjina predstavnikov
delavcev.
Nadzorni svet je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči vsaj štirje člani. Vsak član ima en
glas. Če je izid izenačen, ima odločilen glas predsednik in je v takem primeru sprejet
sklep, za katerega je glasoval predsednik.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
− nadzoruje vodenje poslov družbe,
− potrjuje predlog letnega poročila družbe in ga posreduje v sprejem svetu
ustanoviteljev,
− obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega
trimesečja in jih posreduje v sprejem družbeniku,
− daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe in ga posreduje v sprejem svetu
ustanoviteljev,
− odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in akti družbe ter sklepi sveta
ustanoviteljev.
O delu nadzornega sveta sprejema nadzorni svet poslovnik.
Družba ima enega poslovodjo – direktorja, ki ga imenuje in razreši svet ustanoviteljev.
Mandatna doba direktorja traja štiri leta in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno
imenovan.
Direktor družbe vodi posle družbe in jo zastopa. Pri zastopanju lahko opravlja vsa pravna
dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe.
Pri vodenju družbe direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe,
uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa:
− organizira in vodi delovni proces,
− izdela temelje poslovne politike in poslovni načrt družbe in ga predlaga v mnenje
nadzornemu svetu in v sprejem svetu ustanoviteljev,
− sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli in
ga predlaga v sprejem svetu ustanoviteljev po predhodni potrditvi nadzornega
sveta,
− določa notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest družbe,
− imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
− izvršuje sklepe nadzornega sveta, družbenika in sveta ustanoviteljev,
− izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta, družbenika in sveta
ustanoviteljev,
− skrbi za obveščanje nadzornega sveta, družbenika in sveta ustanoviteljev,
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predlaga sprejem sklepov nadzornemu svetu in svetu ustanoviteljev,
opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.

Direktor potrebuje soglasje sveta ustanoviteljev za naslednje vrste poslov:
− za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleža v drugi družbi,
− za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad pet odstotkov vrednosti
osnovnega kapitala družbe,
− za obremenitev nepremičnin, ki je nad pet odstotkov vrednosti osnovnega kapitala
družbe.
Direktor seznanja nadzorni svet z vsemi potrebnimi podatki, za katere oceni, da lahko
pomembno vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivali na
položaj družbe, zlasti pa direktor poroča nadzornemu svetu o:
− načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja družbe,
− poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
− drugih vprašanjih na zahtevo nadzornega sveta na podlagi 256. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Direktor mora poleg tega na koncu vsakega trimesečja izdelati pisno poročilo o poslovanju
družbe in ga predložiti v obravnavo nadzornemu svetu.

4.3 SPLOŠNO O PODJETJU
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o. (v nadaljevanju: LPP), v prvi vrsti skrbi
za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz na območju celotne Mestne občine Ljubljana
ter 16 primestnih občin. Želja in cilj podjetja je poskrbeti za to, da bi avtobus postal
najboljša alternativa osebnemu avtomobilu, saj se Ljubljana že sedaj duši v pločevini,
vsakodnevni prometni zastoji pa parajo živce vsem udeležencem v prometu.
Da bi meščankam in meščanom Ljubljane, pa tudi tistim, ki živijo v primestnih občinah in
se na delo ali v šolo vsak dan vozijo v mesto, zagotovili kar najbolj udoben, varen in hiter
prevoz, si v LPP prizadeva skoraj tisoč ljudi. Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in
okolju prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji voznikov, optimizacijo voznih redov ter
številnimi drugimi projekti in ukrepi podjetje že sedaj nudi kakovostno storitev javnega
prevoza, z uresničevanjem njihovih dolgoročnih načrtov pa bo podjetje poskrbelo, da bo
javni prevoz v Ljubljani in okolici udobnejši, hitrejši in bolj praktičen od vožnje z osebnim
avtomobilom.
Javni potniški promet v Ljubljani že od svojih začetkov, to je od leta 1901, raste in se
razvija z mestom ter s potrebami njegovih prebivalcev. Danes predstavlja ožilje mesta in
najmočnejši člen v skrbi za okolje.
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Za uresničevanje poslanstva in uresničitev ciljev je izredno pomembno tesno sodelovanje
z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), s četrtnimi skupnostmi in s primestnimi
občinami, ki zastopajo svoje prebivalce in obenem potnike, katerim LPP zagotavlja varen,
udoben in cenovno dostopen prevoz.
Lastnik in ustanovitelj LPP je JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o. Osnovna dejavnost LPP
je prevoz potnikov v javnem mestnem prometu. Dopolnilne dejavnosti LPP obsegajo še
vzdrževanje in popravila gospodarskih vozil, tehnične preglede, homologacije in ateste
vozil.
Mestni potniški promet (MPP)
Mestni potniški promet se odvija na 23 progah v skupni dolžini 295 kilometrov. V letu
2008 so mestni avtobusi skupaj prevozili 11.526.494 kilometrov in prepeljali dobrih
84.394.058 potnikov. Največ potnikov se letno prepelje na liniji 6, sledita ji linija 1 ter
linija 20. Najmanj potnikov letno se prepelje na liniji 24.
Mreža linij prekriva približno 93 odstotkov urbanega območja MOL, kar pomeni, da je 93
odstotkov ljubljanskih gospodinjstev do prvega postajališča oddaljenih manj kot petsto
metrov, kar je tudi evropski standard.
Prevoz potnikov na območju MOL je zagotovljen vse dni v letu, vendar v različnem
obsegu. Vozni red je prilagojen šolskemu koledarju in poletnim počitnicam. Največji obseg
prevoza je pozimi in med tednom, v času jutranjih in popoldanskih konic.
Podatki o voznem parku (na dan 30. 6. 2010):
− 216 avtobusov,
− povprečna starost 9,45 let,
− 169 sodobnih, nizkopodnih vozil,
− 108 vozil, opremljenih z vstopno/izstopno klančnino za potnike na invalidskih
vozičkih in potnike z otroškimi vozički,
− 169 vozil, opremljenih z zvočnimi napovedniki postajališč, ki olajšajo potovanje
slepim in slabovidnim potnikom,
− 168 vozil, opremljenih z notranjimi prikazovalniki nad voznikom,
− 125 vozil, opremljenih z digitalnimi zasloni za spremljanje novic,
− 89 vozil, opremljenih z varnostnimi kamerami,
− 189 vozil, opremljenih z zunanjimi elektronskimi prikazovalniki,
− 168 vozil, opremljenih s klimatsko napravo.
Služba primestnega potniškega prometa (PPP) je od leta 2009 izčlenjena v
hčerinsko podjetje BUS, d. o. o.
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Hčerinsko podjetje Bus, d. o. o., katere edini lastnik je LPP, opravlja od leta 2009
medkrajevni linijski promet (kot gospodarsko javno službo) in občasne ter posebne linijske
prevoze doma in v tujini.
Medkrajevni linijski promet poteka na območju MOL in obljubljanskih občin: Borovnica,
Brezovica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova – Polhov Gradec, Medvode, Vodice, Mengeš,
Cerklje na Gorenjskem, Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Škofljica in Ig.
Dolžina vseh rednih linij znaša 782 kilometrov. V letu 2009 so avtobusi Bus d. o. o., na
vseh linijah skupaj prevozili 4,42 milijona kilometrov, z njimi pa se je peljalo 3,54 milijona
potnikov (vključno s potniki na občasnih in posebnih linijskih prevozih).
Podatki o voznem parku (na dan 31. 12. 2009):
− 62 avtobusov,
− povprečna starost 7,59 let,
− 58 vozil, opremljenih s klimatsko napravo.
Delavnice – za brezhibnost gospodarskih vozil
Sektor Delavnice skrbi za brezhibnost avtobusov LPP. Poleg kontrol in popravil tahografov
strokovno servisirajo in opravljajo vse vrste vzdrževalnih del in popravil različnih znamk
gospodarskih vozil.
Tehnični pregledi in homologacije vozil
Tehnični pregledi LPP so najstarejši in največji tehnični pregledi v Sloveniji, ki svojim
strankam že 44 let zagotavljajo kakovostne storitve. Leta 2003 je podjetje začelo s
temeljito prenovo tehničnih pregledov, ki bo končana v letošnjem letu. Že zdaj so
strankam na voljo tri steze za osebna vozila ter po ena steza za motorna in gospodarska
vozila, ki se jim bo kmalu pridružila še ena dodatna steza za gospodarska vozila.

4.4 POSLANSTVO, VIZIJA IN USMERITVE
POSLANSTVO
− Prebivalcem ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: LUR) zagotavljati javni
prevoz in z njim povezane storitve.
VIZIJA
− Obdržati status največjega javnega prevoznika ter postati eden od nosilcev
integriranega javnega prevoza v LUR.
− Razvijati sodoben, varen in zanesljiv prevoz, ki bo sledil sodobnim tehnologijam,
potniškim tokovom in ekološki naravnanosti.
− Z vključevanjem v regionalni razvojni program LUR in strategijo trajnostnega
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razvoja MOL spodbujati vzpostavitev pogojev, ki bodo zagotovili, da bo javni
prevoz postal želen in najboljša alternativa drugim prevozom.
USMERITVE
− Zagotavljati sodobne, varne, zanesljive in potrebam odjemalcev prilagojene
storitve javnega prevoza in ostalih storitev.
− Neprestano povečevati zadovoljstvo odjemalcev, poslovnih partnerjev,
predstavnikov družbenega okolja in zaposlenih v skladu s poslovnimi opredelitvami
in zmožnostmi podjetja.
− Obvladovati in zmanjševati škodljive vplive na okolje v vseh fazah poslovnih
procesov. Preprečevati škodljive vplive na podtalnico na lokaciji podjetja, ki se
nahaja na vodovarstvenem območju.
− Zagotavljati nenehno izboljševanje delovnih pogojev in zmanjševanje tveganj, ki
vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev.
− Nenehno izboljševanje sistema vodenja, varnosti in zdravja pri delu in varovanja
okolja.
− Povečati učinkovitost podjetja.
− Zagotoviti čim boljšo informiranost uporabnikov in prepoznavnost družbe.
POLITIKA SISTEMA VODENJA
Usmeritve LPP na področju sistema vodenja so:
− zagotavljati sodobne, varne, zanesljive in potrebam odjemalcev prilagojene
storitve javnega prevoza in ostalih storitev,
− na področju izvajanja kontrol v kontrolnih organih ostati spoštovan, zaupanja
vreden in zanesljiv poslovni partner strankam in pristojnim državnim organom,
− pri izvajanju kontrol v kontrolnih organih dosledno spoštovati zahteve predpisov in
dokumentacijo sistema kakovosti ob upoštevanju načel neodvisnosti,
nepristranskosti in poštenosti,
− vedno povečati zadovoljstvo odjemalcev, poslovnih partnerjev, predstavnikov
družbenega okolja in zaposlenih v skladu s poslovnimi opredelitvami in zmožnostmi
družbe,
− obvladovati in zmanjševati škodljive vplive na okolje v vseh korakih poslovnih
procesov,
− preprečevati škodljive vplive na podtalnico na lokaciji družbe, ki se nahaja na
vodovarstvenem območju,
− zagotavljati nenehno izboljševanje delovnih pogojev in zmanjševanje tveganj, ki
vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev,
− nenehno izboljševanje sistema vodenja,
− posodobitev in izboljšanje varovanja in zaščite osebja in premoženja LPP,
− uvedba posodobitev na tistih področjih varnosti, ki se soočajo z novimi varnostnimi
izzivi, varnostno negotovostjo in problematiko posodabljanja, na način, ki
zagotavlja višjo raven varnosti v vseh dejavnostih družbe,
− vzpostavitev učinkovitega upravljanja z varnostnim sistemom,
− zaščita konkurenčnih prednosti na področju vseh dejavnosti družbe.
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Zastavljene usmeritve podjetje dosega:
− z opravljanjem dejavnosti po predpisanih postopkih in dokumentiranih metodah v
skladu z vzpostavljenim sistemom vodenja,
− z zagotavljanjem vedno boljše tehnološke opremljenosti na področju vseh
dejavnosti družbe,
− z zagotavljanjem rednega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih za boljšo
podkovanost zaposlenih in dvig kompetentnosti,
− z ustvarjanjem pogojev za zadovoljne in usposobljene sodelavce, ker tak sodelavec
prispeva k uspešnosti družbe,
− z ustvarjanjem pogojev za stimuliranje zaposlenih v ravnovesju med opravljenim
delom in rezultati,
− z izbiro dobaviteljev na podlagi meril kakovosti in njihovega odnosa do okolja,
− s posodabljanjem informacijske podpore poslovanju ter opredeljenimi in
obvladovanimi postopki dela,
− z aktivnostmi za povečevanje zadovoljstva odjemalcev, zaposlenih, širše družbene
skupnosti ter nenehnimi aktivnostmi za izboljševanje odnosa do okolja,
− z zmanjševanjem emisij izpušnih plinov,
− z gospodarnim ravnanjem z vozili, vključujoč gospodarno porabo goriva kot
element varovanja okolja,
− s sodelovanjem pri zmanjševanju nastajanja odpadkov na izvoru v največji možni
meri,
− s spremljanjem, pravočasnim ukrepanjem in zmanjševanjem vseh pomembnih
okoljskih vidikov,
− z zmanjševanjem porabe primarne vode in električne energije,
− z gospodarnim ravnanjem s sredstvi za delo in s pravilnim ravnanjem z nevarnimi
snovmi ter z nenehnim zmanjševanjem onesnaževanja tehnoloških odpadnih vod,
− z vključevanjem v enotni sistem javnega prevoza v širši ljubljanski regiji,
− z nenehnim izboljševanjem in razvijanjem obstoječih in novih postopkov ter
storitev tako v pogledu kakovosti kot varovanja okolja in preprečevanja nevarnosti
in tveganj pri delu,
− z izboljševanjem delovnih pogojev in zmanjševanjem tveganj na delovnih mestih,
ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev,
− z upoštevanjem okoljevarstvene zakonodaje, zakonodaje na področju varnosti in
zdravja pri delu ter zakonodaje s področja varnosti in zaščite,
− z ozaveščanjem zaposlenih o ravnanju z okoljem ter s sporočanjem o okoljskih
vidikih vsem, ki delajo za družbo ali v njenem imenu,
− s posredovanjem politike sistema vodenja (okoljske politike) širši javnosti (splet
…).
Navedeno politiko in zastavljene usmeritve podjetje uresničuje z jasno začrtanimi
okvirnimi cilji ter s konkretno opredeljenimi izvedbenimi cilji in nalogami, ki jih opredelijo v
vsakoletnem poslovnem načrtu (LPP, 2011).
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5 PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZISKAVE

Raziskava je bila izvedena v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet, d. o. o., v
mesecu novembru 2010. Raziskavo sem opravila na osnovi anketnega vprašalnika, ki
temelji na Harrisonovem instrumentu za določanje organizacijske kulture. Zanimal me je
predvsem razkorak med organizacijsko kulturo med vodilnimi delavci in ostalimi
zaposlenimi.
Vprašalnik sem razdelila na tri dele. Prvi del vsebuje nekaj osnovnih podatkov o
anketirancih, kot so spol, starost, izobrazba, sektor, število let delovne dobe ter vprašanje,
ali je oseba na vodstvenem delovnem mestu. Drugi del je sestavljal vprašalnik, s katerim
sem določila obstoječo in želeno organizacijsko kulturo zaposlenih in vodilnih delavcev.
Harrisonov vprašalnik vsebuje 15 »začetkov« stavkov, ki opisujejo posamezen vidik
delovanja organizacije. Začetku stavka sledijo štirje možni zaključki stavka oziroma
trditve, ki v kombinaciji z začetkom stavka opisujejo enega od štirih možnih vzorcev
organizacijskega obnašanja, prepričanj in vrednot, ki so lahko tipični za določeno
organizacijo. Vprašalnik določa obstoječo in želeno organizacijsko kulturo. Za obstoječo
kulturo anketiranci razporejajo trditve tako, da s številko štiri označijo tisto trditev, ki je po
njihovem mnenju najbližje dejanskemu stanju v organizaciji, s številko tri tisto trditev, ki
je naslednja najbližja, s številko dve tisto trditev, ki se redko zazna, in s številko ena tisto
trditev, ki dejanskemu stanju najmanj ustreza. Za želeno organizacijsko kulturo pa
anketiranci razporejajo trditve tako, da s številko štiri označijo najbolj priljubljeno opcijo, s
številko tri naslednjo najbolj priljubljeno, s številko dve naslednjo najbolj priljubljeno in s
številko ena tisto, ki si jo najmanj želijo. Tretji del vprašalnika pa vsebuje dve vprašanji, ki
se nanašata na znanje in veščine za upravljanje organizacijske kulture v podjetju in na
komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom.
Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi. Anketa je bila anonimna. Vprašalnik sem v
dogovoru z vodstvom podjetja razdelila iz tajništva podjetja, čas izpolnjevanja je bil 14
dni. V dogovoru z direktorjem podjetja sem razdelila 175 vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo
57 vprašalnikov oziroma 33 %. Od tega je bilo 51 vprašalnikov zaposlenih delavcev in 6
vprašalnikov vodstvenih delavcev. Podatke sem obdelala kvantitativno, računalniško, z
uporabo programov MS Word in MS Excel.
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6 REZULTATI RAZISKAVE IN OBRAZLOŽITEV

6.1 OSNOVNI PODATKI
Osnovni podatki o anketirancih so podatki o spolu, starosti, izobrazbi, sektorju, v katerem
delajo, in delovni dobi. Zadnje vprašanje, ki je bilo postavljeno v tem sklopu, je, ali je
anketiranec na vodstvenem delovnem mestu ali ne. Podatki so tudi tako predstavljeni,
torej posebej za zaposlene in vodstvene delavce.
Tabela 5: Anketiranci po spolu – zaposleni

Spol
moški
ženske

Število anketirancev
38
13

Odstotek
75 %
25 %

Vir: lasten
Graf 1: Anketiranci po spolu – zaposleni

Vir: lasten, tabela 5

Med zaposlenimi delavci, ki so izpolnili vprašalnike, je 25 % žensk in 75 % moških.
Tabela 6: Anketiranci po spolu – vodstvo

Spol
moški
ženske

Število anketirancev
6
0
Vir: lasten
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Odstotek
100 %
0

Graf 2: Anketiranci po spolu – vodstvo

Vir: lasten, tabela 6

Med anketiranimi delavci na vodstvenem položaju je vseh šest delavcev moškega spola.
Tabela 7: Anketiranci po starosti – zaposleni

Starost
do 30 let
od 30 do 40 let
od 40 do 50 let
nad 50 let

Število
anketirancev
3
16
24
8

Odstotek
6%
31 %
47 %
16 %

Vir: lasten
Graf 3: Anketiranci po starosti – zaposleni

Vir: lasten, tabela 7
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Med zaposlenimi, ki so bili anketirani, jih je 6 % starih do 30 let, 31 % je starih od 30 do
40 let, 47 % jih je starih od 40 do 50 let in 16 % je tistih, ki so stari nad 50 let.
Tabela 8: Anketiranci po starosti – vodstvo

Starost
do 30 let
od 30 do 40 let
od 40 do 50 let
nad 50 let

Število
anketirancev
2
2
1
1

Odstotek
33
33
17
17

%
%
%
%

Vir: lasten
Graf 4: Anketiranci po starosti – vodstvo

Vir: lasten, tabela 8

Med anketiranimi vodstvenimi delavci jih je 33 % starih do 30 let, prav tolikšen odstotek
jih je starih od 30 do 40 let, 17 % jih je starih od 40 do 50 let, prav tako je 17 %
anketiranih delavcev na vodilnih položajih starih nad 50 let.
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Tabela 9: Anketiranci po izobrazbi – zaposleni

Izobrazba
osnovna izobrazba
poklicna izobrazba
srednja izobrazba
višja izobrazba
visoka ali univerzitetna iz.
specializacija, magisterij, doktorat

Število
anketirancev
1
13
26
4
6
1

Odstotek
2%
25 %
51 %
8%
12 %
2%

Vir: lasten
Graf 5: Anketiranci po izobrazbi – zaposleni

Vir: lasten, tabela 9

Največ zaposlenih, ki so izpolnili vprašalnik, ima srednjo izobrazbo, in sicer 51 %, 25 % jih
ima poklicno izobrazbo, 12 % zaposlenih delavcev ima visoko ali univerzitetno izobrazbo,
8 % jih ima višjo izobrazbo, 2 % osnovno izobrazbo, prav tako 2 % pa specializacijo,
magisterij ali doktorat.
Tabela 10: Anketiranci po izobrazbi – vodstvo

Izobrazba
osnovna izobrazba
poklicna izobrazba
srednja izobrazba
višja izobrazba
visoka ali univerzitetna iz.
specializacija, magisterij, doktorat
Vir: lasten
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Število
anketirancev
0
1
2
2
1
0

Odstotek
0
17 %
33 %
33 %
17 %
0

Graf 6: Anketiranci po izobrazbi – vodstvo

Vir: lasten, tabela 10

Med vodstvenimi delavci, ki so izpolnili vprašalnike, jih ima 33 % višjo izobrazbo, prav
tolikšen odstotek jih ima srednjo izobrazbo, 17 % delavcev, ki so na vodilnih položajih,
ima visoko ali univerzitetno izobrazbo, prav tako 17 % jih ima poklicno izobrazbo. Med
vodstvenimi delavci ni nikogar, ki ima osnovno izobrazbo ali specializacijo, magisterij ali
doktorat.
Tabela 11: Anketiranci po sektorju – zaposleni

Sektor
Promet – Služba MPP
Prometna komerciala
Dnevna nega in priprava vozil za izvoz
Delavnice
Tehnični pregledi in homologacije
Vir: lasten

75

Število
anketirancev
29
7
3
11
1

Odstotek
57 %
14 %
6%
21 %
2%

Graf 7: Anketiranci po sektorju – zaposleni

Vir: lasten, tabela 11

Med anketiranimi zaposlenimi delavci jih je 57 % iz sektorja Promet oziroma Službe
mestni potniški promet, kjer je tudi največ zaposlenih. Iz Prometne komerciale je 14 %
anketirancev, iz Dnevne nege in priprave vozil za izvoz je 6 % anketiranih delavcev, 21 %
delavcev je zaposlenih v sektorju Delavnice in 2 % vprašanih v sektorju Tehnični pregledi
in homologacije.
Tabela 12: Anketiranci po sektorju – vodstvo

Sektor
Promet – Služba MPP
Prometna komerciala
Dnevna nega in priprava vozil za izvoz
Delavnice
Tehnični pregledi in homologacije
Vir: lasten
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Število
anketirancev
2
1
0
3
0

Odstotek
33 %
17 %
0
50 %
0

Graf 8: Anketiranci po sektorju – vodstvo

Vir: lasten, tabela 12

Med vodstvenimi delavci, ki so izpolnili vprašalnik, jih je 50 % zaposlenih v sektorju
Delavnice, 33 % jih je zaposlenih v sektorju Promet, 17 % vodilnih delavcev prihaja iz
Prometne komerciale.
Tabela 13: Delovna doba – zaposleni

Delovna doba
manj kot 5 let
od 5 do 15 let
več kot 15 let

Število anketirancev
8
18
25
Vir: lasten

Graf 9: Delovna doba – zaposleni

Vir: lasten, tabela 13
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Odstotek
16 %
35 %
49 %

Največ anketiranih zaposlenih je v podjetju že več kot 15 let, in sicer 49 %, 35 % jih je
zaposlenih od 5 do 15 let, najmanj anketirancev, in sicer 16 %, je zaposlenih v podjetju
manj kot 5 let.
Tabela 14: Delovna doba – vodstvo

Delovna doba
manj kot 5 let
od 5 do 15 let
več kot 15 let

Število anketirancev
0
3
3

Odstotek
0
50 %
50 %

Vir: lasten
Graf 10: Delovna doba – vodstvo

Vir: lasten, tabela 14

Med vodilnimi delavci, ki so izpolnili vprašalnik, jih je 50 % zaposlenih v podjetju od 5 do
15 let, prav tolikšen odstotek jih je zaposlenih več kot 15 let.

6.2 DOLOČANJE OBSTOJEČE IN ŽELENE ORGANIZACIJSKE KULTURE
Pri določanju obstoječe in želene organizacijske kulture sem se najprej osredotočila na
celotne rezultate, in sicer najprej na obstoječo organizacijsko kulturo zaposlenih po
deležih glede na tip, zatem na obstoječo organizacijsko kulturo vodilnih delavcev, sledi
grafikon z želeno organizacijsko kulturo zaposlenih ter grafikon z želeno organizacijsko
kulturo delavcev na vodilnih položajih. Zadnja dva grafikona ponazarjata primerjavo med
obstoječo organizacijsko kulturo zaposlenih in vodilnih delavcev ter primerjavo želene
organizacijske kulture zaposlenih in delavcev na vodilnih položajih. Po grafičnem prikazu
omenjenih deležev organizacijskih kultur pa sledi obrazložitev vprašanj, ki najbolj
izstopajo, in tistih vprašanj, kjer je razkorak med zaposlenimi in vodstvenimi delavci
največji.
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V tem delu prvo raziskovalno vprašanje oziroma domneva predpostavlja, da je obstoječa
organizacijska kultura zaposlenih delavcev kultura moči.
Tabela 15: Obstoječa organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Obstoječa organizacijska
kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev

Odstotek

30
14
6
1

59 %
27 %
11 %
3%

Vir: lasten
Graf 11: Obstoječa organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Vir: lasten, tabela 15

Med anketiranimi zaposlenimi delavci prevladuje kultura moči, saj tako meni kar 59 %
vprašanih. Za kulturo vlog se je odločilo 27 % anketiranih zaposlenih, za kulturo dosežkov
11 % in za kulturo podpore 3 % anketiranih zaposlenih. Ti rezultati zgoraj omenjeno
domnevo potrjujejo, saj se je 59 % anketiranih odločilo, da v podjetju prevladuje kultura
moči.
Naslednje raziskovalno vprašanje je povezano s predpostavko, da je obstoječa
organizacijska kultura vodilnih delavcev kultura dosežkov.
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Tabela 16: Obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Obstoječa organizacijska kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev
2
4
0
0

Odstotek
33 %
67 %
0
0

Vir: lasten
Graf 12: Obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Vir: lasten, tabela 16

Med vodilnimi delavci, ki so bili anketirani, prevladuje kultura vlog, saj tako meni kar 67 %
vprašanih, 33 % anketiranih vodilnih delavcev pa je izbralo kulturo moči. Rezultati
raziskave so pokazali, da je bila raziskovalna predpostavka napačna.
Pred začetkom raziskave sem domnevala, da je želena organizacijska kultura zaposlenih
delavcev kultura dosežkov.
Tabela 17: Želena organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Želena organizacijska kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev
2
2
35
12

Vir: lasten

80

Odstotek
5%
5%
68 %
22 %

Graf 13: Želena organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Vir: lasten, tabela 17

Želena organizacijska kultura vseh zaposlenih delavcev, ki so izpolnili vprašalnike, je
kultura dosežkov. Za takšen tip kulture se je opredelilo kar 68 % anketirancev. Sledi
kultura podpore, in sicer z 22 %, 5 % zaposlenih se je odločilo za kulturo vlog, prav tako
5 % za kulturo moči. Raziskava je raziskovalno domnevo potrdila.
Naslednje raziskovalno vprašanje se nanaša na hipotezo, ki predpostavlja, da je želena
organizacijska kultura vodilnih delavcev kultura podpore.
Tabela 18: Želena organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Želena organizacijska kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev
0
0
6
0

Vir: lasten
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Odstotek
0
0
100 %
0

Graf 14: Želena organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Vir: lasten, tabela 18

Vsi vodilni delavci, ki so izpolnili vprašalnik, so se odločili, da si želijo, da v njihovem
podjetju prevladuje kultura dosežkov. V tem primeru raziskovalno vprašanje oziroma
domneva ni bila pravilna.
Tabela 19 in grafikon 15 prikazujeta primerjavo obstoječe organizacijske kulture
zaposlenih in vodilnih delavcev. Rezultati se nanašajo na prvo hipotezo, ki predpostavlja,
da organizacijska kultura med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi kaže na velik razkorak.

Tabela 19: Primerjava obstoječe organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Zaposleni
Vodilni

Kultura moči

Kultura vlog

Kultura dosežkov

30 oz. 59 %
2 oz. 33 %

14 oz. 27 %
4 oz. 67 %

6 oz. 11 %
0

Vir: lasten
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Kultura
podpore
1 oz. 3 %
0

Graf 15: Primerjava obstoječe organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Vir: lasten, tabela 19

Iz grafikona je razvidno, da obstaja razkorak med obstoječo organizacijsko kulturo
zaposlenih in vodilnih delavcev. Med zaposlenimi delavci prevladuje kultura moči, medtem
ko med vodilnimi delavci prevladuje kultura vlog. Rezultati raziskave potrjujejo prvo
hipotezo.
Tabela 20 in grafikon 16 pa prikazujeta primerjavo želene organizacijske kulture
zaposlenih in vodilnih delavcev. Tudi v tem primeru se rezultati nanašajo na prvo
hipotezo, ki predpostavlja, da organizacijska kultura med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi
kaže na velik razkorak.
Tabela 20: Primerjava želene organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Zaposleni
Vodilni

Kultura moči

Kultura vlog

2 oz. 5 %
0

2 oz. 5 %
0
Vir: lasten
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Kultura
dosežkov
35 oz. 68 %
6 oz. 100 %

Kultura
podpore
12 oz. 22 %
0

Graf 16: Primerjava želene organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Vir: lasten, tabela 20

Primerjava med želeno organizacijsko kulturo zaposlenih in vodilnih delavcev nam pokaže,
da si večina zaposlenih in vodilnih delavcev želi kulturo dosežkov. Razlika je v tem, da si
nekateri zaposleni delavci želijo tudi kulturo podpore, kulturo vlog in celo kulturo moči,
medtem ko si vsi anketirani delavci na vodilnih položajih želijo kulturo dosežkov. Tudi v
tem primeru lahko svojo predpostavko delno potrdim.
6.2.1 OBSTOJEČA IN ŽELENA ORGANIZACIJSKA KULTURA ZAPOSLENIH IN
VODSTVENIH DELAVCEV PO POSAMEZNIH TRDITVAH VPRAŠALNIKA
V prilogi se nahajajo tabele (tabele 1–60), ki prikazujejo analizo vsakega posameznega
vprašanja za določanje obstoječe in želene organizacijske kulture. Tudi tu so tabele
ločene, in sicer posebej za zaposlene in delavce na vodstvenih položajih. Kot je razvidno iz
tabel, se pri nekaterih vprašanjih pojavlja zelo velik razkorak med zaposlenimi in
vodstvenimi delavci. Ugotovitve podajam v nadaljevanju.
6.2.1.1 Obstoječa kultura zaposlenih delavcev
Kot sem že ugotovila iz celotnih rezultatov, je obstoječa kultura zaposlenih delavcev
kultura moči. Zaskrbljujoč je podatek, da kar dvanajst od petnajstih trditev ustreza
odgovorom kulture moči. Prva in deveta trditev ustrezata kulturi, usmerjeni v vloge,
medtem ko je pri tretji trditvi odstotek kulture moči in kulture vlog izenačen. Najvišji
odstotek kulture moči so znotraj vprašalnika dobile naslednje trditve: trditev številka pet,
trditev številka dve, trditev številka trinajst ter trditve številka sedem, osem in dvanajst.
Najvišji odstotek kulture moči ima trditev številka pet, ki se nanaša na značilnosti procesa
odločanja v organizaciji. Kar 73 % anketiranih zaposlenih meni, da je za proces odločanja
v organizaciji značilno, da zahteve, ukazi in navodila prihajajo iz višjih nivojev.
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Ljudje, ki uspevajo v organizaciji, so predvsem tisti, ki vedo, kako ugoditi nadrejenim, in
so sposobni ter pripravljeni uporabiti moč in politiko za napredovanje. Trditvi številka dve,
ki ustreza kulturi moči, pritrjuje kar 59 % anketiranih zaposlenih.
Trinajsta trditev opredeljuje, kako si širše okolje zunaj organizacije v organizaciji
predstavljajo zaposleni. Kar 54 % anketirancev se je odločilo za prvi odgovor, ki
predstavlja kulturo moči. Širše okolje zunaj organizacije si v organizaciji predstavljajo kot
pragozd, kjer se bije boj za obstanek.
Tudi pri sedmi trditvi prevladuje kultura moči. Da se od zaposlenih pričakuje, da so
ubogljivi, delovni in lojalni do svojih nadrejenih, meni kar 51 % anketirancev.
Pri osmi trditvi so se anketiranci odločali o tem, kakšni naj bodo menedžerji. Tudi v tem
primeru se jih je kar 51 % odločilo, da naj bodo menedžerji močni in odločni, toda
pošteni. Odgovor ustreza kulturi moči.
Dvanajsta trditev se ukvarja z reševanjem konfliktov v organizaciji. Tudi pri tej trditvi je
51 % anketiranih zaposlenih izbralo prvo možnost, ki ustreza kulturi moči. To pomeni, da
kadar pride do konflikta med posamezniki ali skupinami, v konflikt poseže nadrejeni.
6.2.1.2 Primerjava obstoječe organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih
delavcev
Pri primerjavi obstoječe organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev največji
razkorak med odgovori predstavljajo trditve številka dve, štiri, pet, šest, trinajst in
štirinajst. Pri omenjenih trditvah gre za razkorak med kulturo moči in kulturo vlog oziroma
v enem primeru kulturo dosežkov.
Pri drugi trditvi 59 % zaposlenih meni, da so ljudje, ki uspevajo v organizaciji, predvsem
tisti, ki vedo, kako ugoditi nadrejenim, in so sposobni ter pripravljeni uporabiti moč in
politiko za napredovanje. Kar 67 % delavcev na vodstvenih položajih pa je mnenja, da v
organizaciji uspevajo tisti, ki se držijo pravil, delajo znotraj sistema in si prizadevajo, da
vse opravijo korektno. Pri zaposlenih delavcih prevladuje kultura moči, pri vodstvenih
delavcih pa kultura vlog.
Zaposleni so vodeni, jih usmerjajo ali na njih vplivajo ljudje na položajih z močjo, ki se
izkazujejo z uporabo nagrajevanja ali kaznovanja. Takšno možnost je izbralo 49 %
anketiranih zaposlenih, medtem ko vsi vodilni menijo, da na zaposlene vplivajo sistem,
pravila in postopki, ki predpisujejo, kaj in kako naj ljudje delajo. Rezultati kažejo, da pri
zaposlenih prevladuje kultura moči, pri vodilnih pa kultura vlog.
Že zgoraj omenjena peta trditev, ki se nanaša na proces odločanja v organizaciji,
predstavlja naslednji razkorak med zaposlenimi in vodilnimi delavci. Kar 73 % anketiranih
zaposlenih meni, da je za proces odločanja v organizaciji značilno, da zahteve, ukazi in
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navodila prihajajo iz višjih nivojev, medtem ko večina vodilnih meni, da se pri odločanju
upoštevajo formalni kanali in sprejete usmeritve ter postopki pri odločanju. Ponovno pri
zaposlenih prevladuje kultura moči, pri vodilnih pa kultura vlog.
Šesta trditev se nanaša na dodeljevanje delovnih nalog posameznikom. Pri zaposlenih so
prevladovali odgovori, ki ustrezajo kulturi moči (49 %), kar pomeni, da po njihovem
mnenju dodeljevanje delovnih nalog temelji na osebnih ocenah, vrednotah in željah tistih,
ki imajo moč in oblast. Pri vodilnih delavcih pa v tem primeru prevladujejo odgovori (67
%), ki ustrezajo kulturi dosežkov. Dodeljevanje delovnih nalog posameznikom v tem
primeru temelji na ustrezni zahtevnosti dela in interesov ter sposobnosti posameznikov.
Kar 54 % zaposlenih si širše okolje zunaj organizacije v organizaciji predstavlja kot
pragozd, kjer se bije boj za obstanek, medtem ko si 67 % vodilnih delavcev to okolje
predstavlja kot urejen sistem, kjer so odnosi določeni s strukturo in postopki ter vsi
ravnajo v skladu s pravili.
Če delo otežujejo pravila, sistemi ali postopki, potem ljudje pravila prekršijo, če menijo, da
so dovolj zaščiteni ali da jih ne bodo zalotili. To je odgovor, ki ustreza kulturi moči in je pri
zaposlenih prejel najvišji odstotek. Pri vodilnih delavcih odgovor ustreza kulturi vlog, kar
pomeni, da v takšnih primerih ljudje uporabijo ustrezne kanale, da dobijo dovoljenje za
njihovo neupoštevanje ali celo spremembo.

6.3 VPRAŠANJA O ZNANJU, VEŠČINAH IN KOMUNIKACIJI
V tretjem delu vprašalnika sta bili še dve dodatni vprašanji. Prvo vprašanje je bilo
povezano z znanjem in veščinami vodstva podjetja za upravljanje organizacijske kulture,
drugo vprašanje pa se je nanašalo na komunikacijo med vodstvom podjetja in ostalimi
zaposlenimi delavci. Tudi v tem delu sta vprašanji za zaposlene in vodilne delavce ločeni.
Najprej me je zanimalo, ali ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju. Moja predpostavka je bila, da vodstvo podjetja
potrebuje več znanja in veščin s področja upravljanja organizacijske kulture.
Tabela 21: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – zaposleni:

Znanja in veščine vodstva
da
ne

Število anketirancev
23
28
Vir: lasten
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Odstotek
45 %
55 %

Graf 17: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – zaposleni

Vir: lasten, tabela 21

Kar 55 % zaposlenih delavcev, ki so izpolnili vprašalnik, meni, da vodstvo podjetja nima
dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju. Med tistimi
delavci, ki menijo, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture, je 45 % zaposlenih. Zgoraj predstavljeni rezultati raziskave mojo
predpostavko potrjujejo.
Predpostavka, da vodstvo podjetja potrebuje več znanja in veščin s področja upravljanja
organizacijske kulture se nanaša tudi na naslednje rezultate. V tem primeru so
predstavljeni odgovori vodstva.
Tabela 22: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – vodstvo

Znanja in veščine vodstva
da
ne

Število anketirancev
3
3
Vir: lasten

87

Odstotek
50 %
50 %

Graf 18: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – vodstvo

Vir: lasten, tabela 22

Med delavci na vodstvenih položajih je 50 % takšnih, ki menijo, da ima vodstvo podjetja
dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju, prav toliko pa jih
tudi meni, da vodstvo tega znanja in veščin nima dovolj. Tudi v tem primeru lahko svojo
predpostavko potrdim.
Zadnja raziskovalna domneva je predpostavljala, da med vodilnimi delavci in ostalimi
zaposlenimi komunikacija ni dovolj učinkovita.
Tabela 23: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj
učinkovita? Odgovori – zaposleni

Komunikacija
da
ne

Število anketirancev
16
35
Vir: lasten

88

Odstotek
31 %
69 %

Graf 19: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj
učinkovita? Odgovori – zaposleni

Vir: lasten, tabela 23

Da komunikacija med vodstvom in zaposlenimi ni dovolj učinkovita, meni kar 69 % vseh
anketirancev, medtem ko jih 31 % meni, da je komunikacija med vodilnimi in ostalimi
delavci dovolj učinkovita. Ti rezultati raziskovalno domnevo potrjujejo.
Naslednji rezultati prikazujejo odgovore vodstva na predpostavko, da med vodilnimi
delavci in ostalimi zaposlenimi komunikacija ni dovolj učinkovita.
Tabela 24: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj
učinkovita? Odgovori - vodstvo

Komunikacija
da
ne

Število anketirancev
3
3

Odstotek
50 %
50 %

Vir: lasten
Graf 20: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj
učinkovita? Odgovori – vodstvo

Vir: lasten, tabela 24
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Med delavci na vodstvenih položajih je 50 % takšnih, ki menijo, da komunikacija med
vodstvom in zaposlenimi ni dovolj učinkovita, prav tolikšen odstotek pa jih tudi meni, da
je komunikacija dovolj učinkovita. Tudi ti rezultati raziskovalno domnevo potrjujejo.
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7 DOSEŽENI CILJI RAZISKAVE IN PREVERITEV HIPOTEZ
V magistrskem delu sem opravila raziskavo organizacijske kulture v Javnem podjetju
Ljubljanski potniški promet. Raziskavo sem opravila na osnovi anketnega vprašalnika, ki
temelji na Harrisonovem instrumentu za določanje organizacijske kulture. Vprašalnik se
nahaja v prilogi. Predvsem so me zanimale razlike med organizacijsko kulturo vodilnih
delavcev in ostalih zaposlenih. Vprašalnike je vrnilo 57 oseb oziroma 51 zaposlenih in 6
vodilnih delavcev. Poleg standardiziranih vprašanj sem v tretjem delu vprašalnika dodala
še dve vprašanji, ki se nanašata na znanja in veščine s področja upravljanja organizacijske
kulture ter komunikacije med vodilnimi in zaposlenimi. S tem razlogom sem postavila
sedem hipotez. Na osnovi empiričnih rezultatov raziskave lahko potrdim pet postavljenih
hipotez in dve ovržem. Ugotovitve so naslednje:
H1: Organizacijska kultura med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi kaže na velik
razkorak.
Tabela 25 na osnovi empiričnih podatkov, ki sem jih pridobila iz raziskave, prikazuje
primerjavo obstoječe organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev oziroma koliko
zaposlenih in koliko vodilnih se je odločilo za posamezno kulturo, ki po njihovem mnenju
prevladuje v podjetju.
Tabela 25: Primerjava obstoječe organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Zaposleni
Vodilni

Kultura moči

Kultura vlog

Kultura dosežkov

30 oz. 59 %
2 oz. 33 %

14 oz. 27 %
4 oz. 67 %

6 oz. 11 %
0

Kultura
podpore
1 oz. 3 %
0

Vir: lasten

Med zaposlenimi, ki so izpolnili vprašalnike, se je 30 oseb oz. 59 % vprašanih odločilo, da
v njihovem podjetju prevladuje kultura moči, 14 oseb oz. 27 % vprašanih se je odločilo za
kulturo vlog, 6 oz. 11 % za kulturo dosežkov ter 1 oseba oz. 3 % anketiranih za kulturo
podpore.
Med vodilnimi sta se 2 osebi oziroma 33 % vprašanih odločili, da v njihovem podjetju
prevladuje kultura moči, 4 osebe oziroma 67 % vprašanih pa, da prevladuje kultura vlog.
Spodnji grafikon tako prikazuje razlike med obstoječo organizacijsko kulturo zaposlenih in
delavcev na vodilnih položajih.
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Graf 21: Primerjava obstoječe organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Vir: lasten, tabela 25

Iz grafikona je razvidno, da obstaja razkorak med obstoječo organizacijsko kulturo
zaposlenih in vodilnih delavcev. Med zaposlenimi delavci prevladuje kultura moči, medtem
ko med vodilnimi delavci prevladuje kultura vlog.
Tabela 26 prikazuje koliko oseb oziroma odstotkov anketiranih se je odločilo za
posamezno vrsto želene organizacijske kulture.
Tabela 26: Primerjava želene organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Zaposleni
Vodilni

Kultura moči

Kultura vlog

2 oz. 5 %
0

2 oz. 5 %
0

Kultura
dosežkov
35 oz. 68 %
6 oz. 100 %

Kultura
podpore
12 oz. 22 %
0

Vir: lasten

Rezultati raziskave so pokazali, da sta se 2 osebi oziroma 5 % anketiranih zaposlenih
odločili, da si želijo kulturo moči, enak odstotek si želi kulturo vlog, kulturo podpore si želi
12 anketirancev oziroma 22 % vprašanih, 35 zaposlenih anketiranih oziroma 68 % pa si
želi kulturo dosežkov.
Vseh 6 anketiranih delavcev na vodilnih položajih je izrazilo željo, da v njihovem podjetju
prevladuje kultura dosežkov.
Spodnji grafikon prikazuje primerjavo želene organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih
delavcev po odstotkih.
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Graf 22: Primerjava želene organizacijske kulture zaposlenih in vodilnih delavcev

Vir: lasten, tabela 26

Primerjava med želeno organizacijsko kulturo zaposlenih in vodilnih delavcev nam pokaže,
da si večina zaposlenih in vodilnih delavcev želi kulturo dosežkov. Razlika je v tem, da si
nekateri zaposleni delavci želijo tudi kulturo podpore, kulturo vlog in celo kulturo moči,
medtem ko si vsi anketirani delavci na vodilnih položajih želijo kulturo dosežkov.
Iz zgoraj predstavljenih rezultatov raziskave je razvidno, da obstaja razkorak med
organizacijsko kulturo zaposlenih in vodilnih delavcev. Razkorak je velik predvsem pri
obstoječi organizacijski kulturi, medtem ko pri želeni organizacijski kulturi razlike niso tako
velike, saj si tako vodilni kot zaposleni najbolj želijo kulturo dosežkov. Na osnovi
predstavljenih rezultatov hipotezo lahko potrdim.
H2: Obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev je kultura dosežkov.
Tabela 27: Obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Obstoječa organizacijska kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev
2
4
0
0

Odstotek
33 %
67 %
0
0

Vir: lasten

Kot je razvidno iz tabele 27, sta se za kulturo moči odločili 2 osebi oziroma 33 %
anketiranih delavcev na vodstvenem položaju, za kulturo vlog pa 4 osebe oziroma 67 %
vprašanih. Nihče se ni odločil za kulturo dosežkov in kulturo podpore.
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Spodnji grafikon prikazuje, kolikšen odstotek vodilnih delavcev, ki so bili anketirani, se je
odločil za posamezno kulturo, ki po njihovem mnenju prevladuje v podjetju.
Graf 23: Obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Vir: lasten, tabela 27

Med vodilnimi delavci, ki so bili anketirani, prevladuje kultura vlog, saj tako meni kar 67 %
vprašanih, 33 % anketiranih vodilnih delavcev pa je izbralo kulturo moči.
Na osnovi zgoraj predstavljenih rezultatov raziskave je razvidno, da obstoječa
organizacijska kultura anketiranih vodilnih delavcev ni kultura dosežkov, ampak kultura
vlog. To je prva hipoteza, ki jo lahko ovržem.
H3: Želena organizacijska kultura vodilnih delavcev je kultura podpore.
Tabela 28 prikazuje želeno organizacijsko kulturo vodilnih delavcev, ki so izpolnili
vprašalnike.
Tabela 28: Želena organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Želena organizacijska kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev
0
0
6
0

Odstotek
0
0
100 %
0

Vir: lasten

Iz tabele je razvidno, da se je vseh 6 anketiranih vodilnih odločilo, da si želijo kulturo
dosežkov.
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Spodnji grafikon prikazuje odstotek želene organizacijske kulture vodilnih delavcev.
Graf 24: Želena organizacijska kultura vodilnih delavcev po deležih glede na
tip – celota

Vir: lasten, tabela 28

Vsi vodilni delavci, ki so izpolnili vprašalnik, so se odločili za kulturo dosežkov.
Raziskava je pokazala, da je želena organizacijska kultura vodilnih delavcev kultura
dosežkov. Takšno je mnenje vseh anketirancev. To je druga hipoteza, ki jo lahko ovržem.
H4: Obstoječa organizacijska kultura ostalih zaposlenih delavcev je kultura
moči.
Tabela 29 prikazuje, koliko anketirancev se je odločilo za posamezen tip organizacijske
kulture, ki po njihovem mnenju prevladuje v podjetju.
Tabela 29: Obstoječa organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Obstoječa organizacijska
kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev

Odstotek

30
14
6
1

59 %
27 %
11 %
3%

Vir: lasten

Da v podjetju prevladuje kultura moči, meni kar 30 oseb oziroma 59 % anketirancev, za
kulturo vlog se je odločilo 14 oseb oziroma 27 % anketirancev, 6 oseb oziroma 11 %
vprašanih meni, da v podjetju prevladuje kultura dosežkov, za kulturo podpore se je
odločila 1 oseba oziroma 3 % vprašanih.
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Spodnji grafikon prikazuje, kolikšen je odstotek posamezne vrste kulture, za katero so se
odločili anketiranci.
Graf 25: Obstoječa organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Vir: lasten, tabela 29

Na osnovi rezultatov raziskave lahko potrdim, da je obstoječa organizacijska kultura
zaposlenih delavcev kultura moči. Tako meni kar 59 % zaposlenih, ki so izpolnili
vprašalnik, zato lahko hipotezo potrdim.
H5: Želena organizacijska kultura med zaposlenimi delavci je kultura dosežkov.
Tabela 30 prikazuje želeno organizacijsko kulturo zaposlenih po deležih in številu
anketirancev.
Tabela 30: Želena organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Želena organizacijska kultura
kultura moči
kultura vlog
kultura dosežkov
kultura podpore

Število anketirancev
2
2
35
12

Odstotek
5%
5%
68 %
22 %

Vir: lasten

Kot je razvidno iz tabele 30, sta se 2 anketiranca oziroma 5 % vprašanih odločila, da si
želita, da v podjetju prevladuje kultura moči, prav tolikšno število anketirancev si želi
kulturo vlog. Največ anketirancev, to je 35 oseb oziroma 68 % vprašanih, si želi, da bi v
podjetju prevladovala kultura dosežkov, 12 vprašanih oziroma 22 % anketirancev pa si
želi kulturo podpore.
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Spodnji grafikon prikazuje odstotek želene organizacijske kulture zaposlenih po deležih
glede na tip kulture.
Graf 26: Želena organizacijska kultura zaposlenih po deležih glede na tip – celota

Vir: lasten, tabela 30

Kar 68 % anketirancev se je odločilo, da si v podjetju želijo, da prevladuje kultura
dosežkov, 22 % si jih želi, da prevladuje kultura podpore, 5 % vprašanih si želi kulturo
vlog, prav tolikšen odstotek pa si želi kulturo moči.
Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj so rezultati raziskave pokazali, da je želena
organizacijska kultura med zaposlenimi delavci kultura dosežkov. Takšno mnenje ima kar
68 % anketirancev, 22 % anketirancev pa si želi kulturo podpore.
H6: Vodstvo podjetja potrebuje več znanja in veščin s področja upravljanja
organizacijske kulture.
Tabela 31 prikazuje, koliko anketiranih zaposlenih meni, da ima vodstvo podjetja dovolj
znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju, prav tako prikazuje,
koliko zaposlenih meni, da vodstvo nima dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju.
Tabela 31: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – zaposleni:

Znanja in veščine vodstva
da
ne

Število anketirancev
23
28

Odstotek
45 %
55 %

Vir: lasten

Kot je razvidno iz tabele, 23 anketiranih zaposlenih oziroma 45 % vprašanih meni, da ima
vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju.
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Nasprotno pa 28 anketirancev oziroma 55 % vprašanih meni, da vodstvo nima dovolj
veščin in znanja za upravljanje organizacijske kulture v podjetju.
Spodnji grafikon prikazuje odstotke obeh odgovorov.
Graf 27: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – zaposleni:

Vir: lasten, tabela 31

Kar 55 % zaposlenih delavcev, ki so izpolnili vprašalnik, meni, da vodstvo podjetja nima
dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju. Med tistimi
delavci, ki menijo, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture, je 45 % zaposlenih.
Tabela 32 prikazuje, kakšno mnenje imajo o tem vprašanju vodilni delavci v podjetju.
Tabela 32: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – vodstvo:

Znanja in veščine vodstva
da
ne

Število anketirancev
3
3

Odstotek
50 %
50 %

Vir: lasten

Med delavci na vodilnih položajih jih polovica anketiranih meni, da ima vodstvo dovolj
veščin in znanja za upravljanje organizacijske kulture v podjetju, prav toliko pa jih tudi
meni, da vodstvo podjetja nima dovolj veščin in znanja za upravljanje organizacijske
kulture v podjetju.
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Spodnji grafikon prikazuje odstotke za oba odgovora.
Graf 28: Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje
organizacijske kulture v podjetju? Odgovori – vodstvo:

Vir: lasten, tabela 32

Med delavci na vodstvenih položajih je 50 % takšnih, ki menijo, da ima vodstvo podjetja
dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju, prav toliko pa jih
tudi meni, da vodstvo tega znanja in veščin nima dovolj.
Hipotezo lahko potrdim, saj kar 55 % zaposlenih, ki so izpolnili vprašalnik, meni, da
vodstvo podjetja nima dovolj znanja in veščin s področja upravljanja organizacijske
kulture, tako pa meni tudi polovica zaposlenih vodilnih delavcev.
H7: Med vodilnimi delavci in ostalimi zaposlenimi komunikacija ni dovolj
učinkovita.
Tabela 33 prikazuje, koliko anketiranih zaposlenih meni, da je komunikacija med vodilnimi
in ostalimi zaposlenimi dovolj učinkovita oziroma koliko vprašanih meni, da ni.
Tabela 33: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj
učinkovita? Odgovori – zaposleni:

Komunikacija
da
ne

Število anketirancev
16
35

Odstotek
31 %
69 %

Vir: lasten

Med zaposlenimi, ki so izpolnili vprašalnike, 16 anketirancev oziroma 31 % vprašanih
meni, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj učinkovita. Medtem ko 35
oseb oziroma 69 % anketirancev meni, da komunikacija ni dovolj učinkovita.
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Spodnji grafikon prikazuje odstotke za oba odgovora.
Graf 29: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj
učinkovita? Odgovori – zaposleni:

Vir: lasten, tabela 33

Da komunikacija med vodstvom in zaposlenimi ni dovolj učinkovita, meni kar 69 % vseh
anketirancev, medtem ko jih 31 % meni, da je komunikacija med vodilnimi in ostalimi
delavci dovolj učinkovita.
Tabela 34 prikazuje odgovore vodilnih delavcev.
Tabela 34: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj
učinkovita? Odgovori - vodstvo:

Komunikacija
da
ne

Število anketirancev
3
3

Odstotek
50 %
50 %

Vir: lasten

Tabela prikazuje, da polovica anketiranih vodilnih delavcev meni, da komunikacija med
vodstvom in zaposlenimi ni dovolj učinkovita. Prav tako jih polovica meni, da je
komunikacija dovolj učinkovita.
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Graf 30: Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dobra?
Odgovori – vodstvo:

Vir: lasten, tabela 34

Med delavci na vodstvenih položajih je 50 % takšnih, ki menijo, da komunikacija med
vodstvom in zaposlenimi ni dovolj učinkovita, prav tolikšen odstotek pa jih tudi meni, da
je komunikacija dovolj učinkovita.
Rezultati raziskave so potrdili tudi zadnjo hipotezo, saj so pokazali, da kar 69 %
zaposlenih meni, da komunikacija med vodilnimi delavci in ostalimi zaposlenimi ni dovolj
učinkovita, tako pa meni tudi 50 % vodilnih delavcev.
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8 PREDLOGI IZBOLJŠAV

Na osnovi empiričnih podatkov raziskave, ki je bila opravljena v Javnem podjetju
Ljubljanski potniški promet, je bilo ugotovljeno, da obstaja razkorak med obstoječo
organizacijsko kulturo vodilnih in ostalih zaposlenih delavcev.
Kot je bilo že v prejšnjih poglavjih omenjeno, je obstoječa organizacijska kultura vodilnih
delavcev kultura vlog, ostalih zaposlenih pa kultura moči. Zaskrbljujoč je podatek, da kar
dvanajst od petnajstih trditev ustreza odgovorom kulture moči.
Rezultati omenjene raziskave so prav tako pokazali, da je prevladujoča želena kultura tako
vodilnih kot ostalih zaposlenih delavcev kultura dosežkov, zato lahko na osnovi petnajstih
trditev vprašalnika ugotovimo, kaj si delavci želijo in kako to doseči. Vprašalnik se nahaja
v prilogi.
Prva trditev nam tako razkrije, da si velika večina anketirancev želi, da se od zaposlenih
delavcev pričakuje, da pripisujejo največjo pomembnost spopadanju z izzivi, ki jih
prinašajo delovne naloge, in iskanju najboljših poti za njihovo reševanje.
Anketiranci si želijo, da v organizaciji uspevajo tisti, ki so strokovni, učinkoviti in dobro
podkovani ter si zelo prizadevajo, da bi delo opravili.
Organizacija naj obravnava posameznike kot partnerje, ki so skupaj predani doseganju
skupnih ciljev.
Zaposlene naj vodijo, jih usmerjajo ali na njih vplivajo predvsem njihova lastna
prizadevanja za doseganje ciljev organizacije.
Za proces odločanja v organizaciji naj bo značilno, da se odločitve sprejemajo tam, kjer se
tudi izvajajo, in da o tem odločajo ljudje, ki so vključeni v izvajanje odločitev.
Dodeljevanje delovnih nalog posameznikom naj temelji na ustrezni zahtevnosti dela in
interesov ter sposobnosti posameznikov.
Od zaposlenih naj se pričakuje, da so motivirani in kompetentni, pripravljeni prevzeti
pobudo za izvedbo nalog, s ciljem doseči boljše končne rezultate pa naj bodo tudi
pripravljeni, da se uprejo idejam predpostavljenih.
Menedžerji naj bodo demokratični in pripravljeni sprejemati mnenja in ideje podrejenih pri
izvajanju nalog.
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Oseba, ki je upravičena svetovati nekomu, kaj naj stori, naj bo tista oseba, ki ima več
znanja in izkušenj, ki jih lahko uporablja za usmerjanje drugih, da bi opravili svoje delo
čim boljše.
Motivacija pri delu naj bo pretežno rezultat močne želje po dosežkih, ustvarjanju in
inovacijah ter pritiska delavcev, da prispevajo k uspehu organizacije.
Odnosi med delovnimi skupinami in sektorji naj v glavnem temeljijo na sodelovanju za
doseganje skupnih ciljev.
Kadar pride do konflikta med posamezniki ali skupinami, naj se z razgovori poskuša doseči
najboljša rešitev z vidika opravljanja delovnih nalog.
Širše okolje zunaj organizacije naj bi si v organizaciji predstavljali kot prizadevanje za
odličnost, kjer produktivnost, kakovost in inovativnost prinašajo uspeh.
Kadar delo otežujejo pravila, sistemi ali postopki, potem naj ljudje pravil na upoštevajo,
zato da lahko svojo nalogo bolje opravijo.
Novozaposleni naj se v organizaciji naučijo, kakšne resurse imajo na razpolago za
izvajanje svojega dela, poleg tega naj bodo iniciativni in učinkoviti pri uporabi svojih
sposobnosti in znanja pri delu.
Na osnovi zaključkov vseh petnajstih trditev lahko strnem, da tako zaposleni kot vodilni
delavci v javnem podjetju:
− želijo svoje delo opraviti čim boljše,
− želijo skupaj prispevati k doseganju ciljev podjetja,
− želijo, da so vključeni v proces odločanja,
− želijo, da so njihovi vodje demokratični in odprti za njihova mnenja in ideje,
− cenijo strokovnost, učinkovitost ter vsa potrebna znanja, veščine in izkušnje za
dobro opravljeno delo,
− cenijo motiviranost in sposobnost posameznikov, da so pripravljeni prevzeti
pobudo,
− cenijo ustvarjalnost, inovativnost in močno željo po dosežkih,
− želijo prispevati k uspehu podjetja,
− cenijo sodelovanje posameznikov, skupin in sektorjev za doseganje skupnih ciljev,
− cenijo prizadevanja za odličnost, produktivnost in kakovost,
− pri reševanju konfliktnih situacij podpirajo dialog, s katerim se poskuša najti
najboljšo rešitev z vidika opravljanja delovnih nalog.
Kje oziroma zakaj se potem pojavlja razkorak pri obstoječi organizacijski kulturi vodilnih in
zaposlenih delavcev, če si oboji želijo enake kulture? Zakaj imajo delavci dejansko
občutek, da niso enakovredno obravnavani in da v podjetju prevladuje kultura moči?
Odgovor se po mojem mnenju nahaja v tretjem delu vprašalnika, kjer sta bili
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anketirancem postavljeni še dve dodatni vprašanji, ki se nanašata na znanje, veščine in
komunikacijo. Na vprašanje, ali anketiranci menijo, da je komunikacija med vodilnimi in
zaposlenimi dovolj učinkovita, jih je kar 69 % odgovorilo, da komunikacija ni dovolj
učinkovita. To pomeni, da je treba najprej izboljšati in okrepiti komunikacijo, in sicer
formalno, vertikalno komunikacijo, tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor. Seveda
je to v podjetju, ki ima skoraj 800 zaposlenih delavcev, malo bolj kompleksen problem, ki
zahteva sistemski pristop in jasno izoblikovane politike komuniciranja. Takšno podjetje, ki
ima več hierarhičnih nivojev, potrebuje tudi učinkovito večnivojsko komuniciranje, in sicer
komuniciranje znotraj posameznega sektorja in služb, medsektorsko komuniciranje ter
komuniciranje z upravo podjetja oziroma z najvišjim vodstvom. Komunikacija mora biti na
vseh nivojih odprta, odkrita, demokratična, dvosmerna, na osnovi medsebojnega
spoštovanja in strpnosti. Zelo pomembno je, da se osebe, ki med seboj komunicirajo,
dobro razumejo, da so sporočila jasna in nedvoumna, torej da ne prihaja do napačnega
razumevanja sporočil in navodil. To pomeni, da je zelo priporočljivo, da vodilni preverjajo,
ali so zaposleni pravilno razumeli tisto, kar jim je bilo sporočeno.
Najbolj smiselno je, da vodje na vseh hierarhičnih ravneh namenjajo več svojega
delovnega časa učinkoviti komunikaciji. S pozitivnim osebnim zgledom, kjer neposredni
vodje načrtno spodbujajo vsakodnevno neposredno osebno komunikacijo s svojimi
zaposlenimi in delavce veliko sprašujejo ter aktivno poslušajo njihove predloge, pripombe
in mnenja, naredimo prvi korak k temu, da se delavci sprostijo in začnejo vesti pozitivno.
Ko delavci začutijo, da lahko povejo svoje mnenje in da za to ne bodo sankcionirani, da
pogovor poteka mirno, sproščeno, prijateljsko, konstruktivno in profesionalno, smo
postavili dobre temelje, da postane komunikacija najbolj učinkovito orodje za reševanje
vseh odprtih vprašanj. Poleg spodbujanja komunikacije je ključno tudi to, da vodje
pravočasno obveščajo svoje zaposlene o pomembnih dogajanjih, spremembah v podjetju,
da so njihova navodila, kaj pričakujejo od svojih zaposlenih, jasna in nedvoumna. Zelo
pomembno je tudi, da neposredni vodje svoje delavce bolj pogosto pohvalijo, saj tako
posredno spodbujajo pozitivno komuniciranje. V primeru, ko pa delavec naredi napako,
naj vodja ne zvišuje glasu, ampak mirno in strokovno opozori na napako. Takšni nasveti
nas neposredno pripeljejo do strokovnih znanj in osebnih lastnosti vodij, kot so npr.
poštenost, odkritost, prijaznost, samozavest, samonadzor, optimizem itd. Pomen
permanentnega vseživljenjskega učenja ljudi na vodilnih položajih je zato ključen. Poleg
strokovnih znanj s področja delovnega procesa nujno potrebujejo tudi znanja s področja
komunikacije in razvoja ter upravljanja človeških virov, to so tudi znanja s področja
psihologije in medčloveških odnosov. Menim, da takrat, ko vzpostavimo učinkovito
komuniciranje na najnižjih nivojih, veliko lažje uskladimo probleme in odprta vprašanja
med posameznimi sektorji in kasneje z najvišjim vodstvom. Vse odločitve imajo tako večjo
legitimnost in veliko večje možnosti, da delo poteka dobro ter usklajeno in da so delavci
zadovoljni, da čutijo pripadnost podjetju in predvsem, da čutijo, da je njihova participacija
pomembna in dobrodošla.
S tako učinkovito komunikacijo in rednim izobraževanjem pa rešujemo tudi odgovor na še
eno vprašanje, ki je bilo postavljeno v sklopu tretjega dela vprašalnika. To je vprašanje,
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ali ima vodstvo dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju,
vendar je odgovor prav tako odklonilen. Kar 55 % anketiranih zaposlenih je odgovorilo, da
vodstvo nima dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske kulture v podjetju.
Poleg izobraževanja vodilnih delavcev za upravljanje organizacijske kulture je bistveno
tudi to, da v podjetju izvajamo redne meritve organizacijske kulture, in sicer vsaj enkrat
letno, analiziramo, primerjamo in spremljamo stanje ter na osnovi podatkov pripravimo
sistemski pristop za odpravo neželenega stanja.
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9 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI TER UPORABA
REZULTATOV

Organizacijska kultura je zelo dinamičen pojav, ki se neprestano oblikuje, spreminja in
ponovno oblikuje. Pojav je vedno povezan z zunanjim okoljem, v katerem organizacija
deluje, prav tako pa je povezan tudi z delovnim področjem organizacije. Poleg tega pa so
vedno prisotni tudi še drugi vplivi, kot so specifične značilnosti določene organizacije. Ni
vseeno, ali organizacija deluje izključno na osnovi tržnih zakonitosti ali je del javnega
sektorja oziroma kombinacija javnega sektorja in tržne dejavnosti. Organizacije, ki
delujejo izključno na trgu, so bolj izpostavljene hitrim spremembam in odzivom zunanjega
in posledično notranjega okolja. Vsaka raziskava organizacijske kulture je povezana z
vsemi naštetimi vplivi, poleg tega pa so rezultati posamezne raziskave vedno tudi proizvod
čisto posebnih značilnosti, ki so lastne vsaki organizaciji in so skupek lastnosti vseh
posameznikov, ki v določeni organizaciji delujejo. S tem razlogom so številne raziskave, ki
so opravljene v različnih organizacijah, vedno dobrodošle, saj nam pokažejo neko
usmeritev določene organizacije v točno določenem času. Čas je tudi zelo pomembna
spremenljivka, ki jo je treba upoštevati pri merjenju organizacijske kulture, saj ni vseeno,
ali meritve potekajo v času gospodarske krize, večjih ali manjših organizacijskih
sprememb itd. Vse našteto pomeni, da se organizacije nenehno prilagajajo zahtevam
časa, nekatere bolj, druge manj, zato je smiselno in nujno raziskave redno izvajati in
analizirati pozitivne in negativne spremembe, na osnovi katerih lahko ukrepamo in stanje
izboljšujemo. Rezultati raziskave so zato uporabni za vsakogar, ki analizira organizacijsko
kulturo, najbolj pa so seveda uporabni za podjetje, v katerem je bila raziskava opravljena.
To še posebno velja za obravnavano javno podjetje, kjer tovrstnih raziskav še niso
opravili. Rezultati jim tako služijo kot pokazatelj dejanskega stanja v organizaciji, odgovori
na posamezna vprašanja pa nam pokažejo, kje so glavni problemi. Sami odgovori so
pogosto lahko tudi rešitev ali vsaj del rešitve. Ker je obravnavano javno podjetje že leto
dni v fazi organizacijskih sprememb, so rezultati raziskave zelo dobrodošli in uporabni, saj
jih lahko pripeljejo do najboljših rešitev za podjetje.
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10 ZAKLJUČEK

Organizacijska kultura je zelo širok pojem, ki ga obravnavajo številni avtorji in raziskovalci.
V zadnjih desetletjih so posamezni raziskovalci podali številne definicije organizacijske
kulture, opredelili so njene sestavine, značilnosti, tipologije, funkcije itd. Ukvarjali so se z
vplivom globalne, nacionalne in lokalne kulture na organizacijsko kulturo ter definirali
odnos med kulturo organizacije in subkulturami v njej. Prav tako so opredelili razliko med
organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo. Osnovna razlika je v tem, da klima
opredeljuje vzdušje v organizaciji. Organizacijska kultura pa se ne ukvarja z zadovoljstvom
zaposlenih, ampak bolj z osnovnim načinom reševanja problemov v združbi in s samimi
procesi medsebojnega vplivanja. Razlike med avtorji so prisotne tudi na osnovi njihovih
lastnih izkušenj in raziskovanj v različnih organizacijah v različnih časovnih obdobjih.
Organizacijska kultura je tesno povezana z vodenjem, zato sem posebno poglavje
posvetila tudi tej povezavi. Zanimalo me je, kdo je vodja, kaj je vodenje, ali je vodja tudi
menedžer in obratno. Tudi pri obravnavi teh pojavov in povezav so se pokazale razlike
med posameznimi avtorji in raziskovalci, ki so opredelili tudi vrste moči, podali predloge za
vodenje sodelavcev in predstavili različne stile vodenja. V to poglavje sem vključila tudi
lastnosti najboljših vodij, ki so jih predstavili avtorji, ki so sami podjetniki. Pri lastnostih
najboljših vodij sem še posebej izpostavila sposobnosti komunikacije, motivacije in
reševanja konfliktov. Ker je oblikovanje in spreminjanje organizacijske kulture tesno
povezano z vodilnimi v organizaciji, sem v to poglavje vključila tudi podpoglavji o
oblikovanju in spreminjanju organizacijske kulture.
Organizacijska kultura ni in ne more biti samo teoretični pojem. Možno jo je meriti in
spreminjati.
V magistrskem delu sem opravila merjenje organizacijske kulture v gospodarski javni
službi, in sicer v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet.
Predvsem so me zanimale razlike med organizacijsko kulturo vodilnih delavcev in ostalih
zaposlenih, zato sem postavila sedem hipotez. Na osnovi raziskave sem lahko potrdila pet
hipotez, dve pa sem zavrnila. Prva hipoteza predpostavlja, da organizacijska kultura med
vodilnimi in ostalimi zaposlenimi kaže na velik razkorak. Druga hipoteza domneva, da je
obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev kultura dosežkov. Tretja hipoteza
predvideva, da je želena organizacijska kultura vodilnih delavcev kultura podpore. Da je
obstoječa organizacijska kultura ostalih zaposlenih delavcev kultura moči, predpostavlja
četrta hipoteza. Naslednja hipoteza predvideva, da je želena organizacijska kultura med
zaposlenimi delavci kultura dosežkov. Zadnji dve hipotezi se nanašata na znanje in
veščine vodstva za upravljanje organizacijske kulture ter na učinkovito komunikacijo med
vodilnimi in ostalimi zaposlenimi. Hipotezi domnevata, da vodstvo podjetja potrebuje več
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znanja in veščin s področja upravljanja organizacijske kulture in da med vodilnimi in
ostalimi zaposlenimi komunikacija ni dovolj učinkovita.
Raziskava je pokazala, da obstaja razkorak med organizacijsko kulturo delavcev na
vodstvenih položajih in ostalimi zaposlenimi. Razkorak je zaznati predvsem pri obstoječi
organizacijski kulturi. Obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev je kultura vlog,
saj se je zanjo odločilo kar 67 % vprašanih. Želena organizacijska kultura vodilnih
delavcev je kultura dosežkov, zanjo so se odločili vsi vprašani. Obstoječa organizacijska
kultura ostalih zaposlenih delavcev je kultura moči, saj tako meni kar 59 % vprašanih.
Želena organizacijska kultura med zaposlenimi delavci je kultura dosežkov, takšno stališče
ima 68 % anketirancev. Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da vodstvo podjetja
potrebuje več znanja in veščin s področja upravljanja organizacijske kulture, saj tako meni
kar 55 % anketiranih zaposlenih in 50 % delavcev na vodstvenih položajih. Da med
vodilnimi delavci in ostalimi zaposlenimi komunikacija ni dovolj učinkovita, meni kar 69 %
anketiranih delavcev in 50 % vodstvenih delavcev.
Na osnovi empiričnih podatkov raziskave sem ugotovila, da obstaja razkorak med
obstoječo organizacijsko kulturo vodilnih in ostalih zaposlenih delavcev. Kot že omenjeno,
je obstoječa organizacijska kultura vodilnih delavcev kultura vlog, ostalih zaposlenih pa
kultura moči. Zaskrbljujoč je podatek, da kar dvanajst od petnajstih trditev ustreza
odgovorom kulture moči. Rezultati omenjene raziskave so prav tako pokazali, da je
prevladujoča želena kultura tako vodilnih kot ostalih zaposlenih delavcev kultura
dosežkov, zato lahko na osnovi petnajstih trditev vprašalnika ugotovimo, kaj si delavci
želijo in kako to doseči. Tako zaposleni kot vodilni delavci v javnem podjetju si
prizadevajo, da bi delo čim boljše opravili, pomembno se jim zdi, da prispevajo k ciljem in
uspehu podjetja, prav tako si vsi želijo biti vključeni v proces odločanja. Vsi cenijo
strokovnost, učinkovitost, znanje in izkušnje, prav tako cenijo motiviranost, ustvarjalnost
in inovativnost. Poleg tega cenijo prizadevanja za odličnost, produktivnost in kakovost.
Želijo si, da so njihovi vodje demokratični ter odprti za njihova mnenja in ideje, cenijo
sodelovanje med posamezniki in skupinami, v primeru konfliktnih situacij pa podpirajo
dialog.
S tem razlogom menim, da je v podjetju treba najprej izboljšati in okrepiti komunikacijo,
in sicer formalno, vertikalno komunikacijo, in to tako od zgoraj navzdol kot od spodaj
navzgor. Komunikacija mora biti na vseh hierarhičnih nivojih odprta, odkrita,
demokratična, dvosmerna, na osnovi medsebojnega spoštovanja in strpnosti. Poleg
spodbujanja komunikacije je ključno tudi to, da vodilni delavci pravočasno obveščajo
svoje zaposlene o pomembnih dogajanjih, spremembah v podjetju, da so njihova
navodila, kaj pričakujejo od svojih zaposlenih, jasna in nedvoumna. Ljudje na vodstvenih
položajih nujno potrebujejo tudi permanentno vseživljenjsko izobraževanje s področja
učinkovitega vodenja, komuniciranja in upravljanja s človeškimi viri. Prav tako pa
potrebujejo tudi znanja s področja upravljanja organizacijske kulture, saj lahko na tej
osnovi opravljajo redne meritve organizacijske kulture, analizirajo pozitivne in negativne
spremembe ter pripravljajo in izvajajo predloge za izboljšanje situacije.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik

Spoštovani!
Moje ime je Simona Uršič Kern in sem študentka magistrskega študija Uprava na Fakulteti
za upravo v Ljubljani. V magistrskem delu proučujem organizacijsko kulturo.
Organizacijsko kulturo lahko opredelimo kot celovit sistem norm, vrednot, prepričanj,
stališč, obredov, ritualov, načinov dela, obnašanja, komuniciranja, reševanja konfliktov in
odzivov na notranje in zunanje okolje, ki je lasten vsaki organizaciji.
Naloga poleg teoretičnega dela obsega tudi raziskavo oziroma merjenje organizacijske
kulture v vašem podjetju.
Pred vami je vprašalnik, ki je razdeljen na tri dele. Vljudno vas prosim, da pozorno
preberete vprašanja in poskušate nanje iskreno odgovoriti.
Anketa je anonimna, podatki se bodo uporabljali izključno za potrebe magistrskega dela.
Vljudno vas prosim, da izpolnjen vprašalnik v roku enega tedna vrnete osebi, ki vam ga je
razdelila.
I. Osnovni podatki
Prosim, da obkrožite črko pred odgovorom.
1. Spol:
a) moški
b) ženski
2. Starost:
a) do 30 let
b) od 30 do 40 let
c) od 40 do 50 let
e) nad 50 let
3. Izobrazba:
a) osnovna izobrazba
b) poklicna izobrazba
c) srednja izobrazba
d) višja izobrazba
e) visoka ali univerzitetna izobrazba
f) specializacija, magisterij, doktorat
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4. Sektor:
a) Promet – Služba MPP
b) Prometna komerciala služba
c) Dnevna nega in priprava vozil za izvoz
d) Služba vzdrževanja brez oddelka priprave vozil za izvoz – delavnice
e) Tehnični pregledi in homologacije
5. Število let delovne dobe v podjetju:
a) manj kot 5 let
b) od 5–15 let
c) več kot 15 let
6. Ali ste na vodstvenem delovnem mestu?
a) Da.
b) Ne.
II. Določanje obstoječe in želene organizacijske kulture
Navodila za izpolnjevanje in vrednotenje:
Ta vprašalnik vsebuje 15 »začetkov« stavkov, ki opisujejo posamezen vidik delovanja
organizacije. Začetku stavka sledijo štirje možni zaključki stavka oziroma trditve, ki v
kombinaciji z začetkom stavka opisujejo enega od štirih možnih vzorcev organizacijskega
obnašanja, prepričanj in vrednot, ki so lahko tipični za vašo organizacijo.
Pod zapis O = OBSTOJEČA KULTURA razporedite trditev tako, da postavite:
− 4 pred tisto, ki je po vašem mnenju najbližje dejanskemu stanju v
organizaciji,
− 3 postavite pred trditev, ki je naslednja najbližja,
− 2 postavite pred trditev, ki se redko zazna,
− z 1 označite tisto trditev, ki stanju najmanj ustreza.
Potem razvrstite trditve ponovno, vendar glede na to, kako bi si vi želeli, da bi v
organizaciji bilo. Pod Ž = ŽELENA KULTURA označite:
− z 4 najbolj priljubljeno opcijo,
− z 3 naslednjo najbolj priljubljeno,
− z 2 naslednjo najbolj priljubljeno,
− z 1 tisto, ki si jo najmanj želite.
Najbolje je, da najprej izpolnite stolpec OBSTOJEČA KULTURA in se potem vrnete na
ŽELENO KULTURO.
Ko končate z razvrščanjem vseh trditev oziroma zaključkov, rezultate prenesite v spodnjo
tabelo.
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1. Od zaposlenih se
pomembnost …

v

organizaciji

pričakuje,

da

pripisujejo

največjo

O

Ž
a)
b)
c)
d)

… uresničevanju potreb in zahtev njihovih predpostavljenih in drugih
ljudi na visokih položajih v organizaciji.
… izpolnjevanju nalog na njihovem delovnem mestu v skladu s
postopki in navodili.
… spopadanju z izzivi, ki jih prinašajo delovne naloge, in iskanju
najboljših poti za njihovo reševanje.
… sodelovanju z ljudmi v njihovem delovnem okolju pri razreševanju
delovnih in osebnih problemov.

2. Ljudje, ki v organizaciji uspevajo so predvsem tisti, ki …
O

Ž
a)
b)
c)
d)

… vedo, kako ugoditi nadrejenim, in so sposobni ter pripravljeni
uporabiti moč in politiko za napredovanje.
… se držijo pravil, delajo znotraj sistema in si prizadevajo, da vse
opravijo korektno.
… so strokovni, učinkoviti in dobro podkovani ter si zelo prizadevajo,
da bi delo opravili.
… tesno sodelujejo s sodelavci, so skrbni in odprti za njihova mnenja.

3. Organizacija obravnava posameznike …
O

Ž
a) … kot »delovno silo«, katere čas in energija sta na razpolago ljudem na
višjih delovnih mestih.
b) … kot »zaposlene«, katerih čas in energija sta pridobljena s pogodbo, s
pravicami in obveznostmi za obe strani.
c) … kot partnerje, ki so skupaj predani doseganju skupnih ciljev.
d) … kot »družino ali prijatelje«, ki so radi skupaj ter podpirajo drug drugega.

4. Zaposleni so vodeni, jih usmerjajo ali na njih vplivajo …
O

Ž
a) … ljudje na položajih z močjo, ki se izkazujejo z uporabo nagrajevanja ali
kaznovanja.
b) … sistem, pravila in postopki, ki predpisujejo, kaj in kako naj ljudje delajo.
c) … njihova lastna prizadevanja za doseganje ciljev organizacije.
d) … njihove lastne želje, da bi jih ostali zaposleni sprejeli in bi bili dobri člani
svoje delovne skupine.
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5. Za proces odločanja v organizaciji je značilno, da …
O

Ž
a) … zahteve, ukazi in navodila prihajajo iz višjih nivojev.
b) … se upoštevajo formalni kanali in sprejete usmeritve ter postopki pri
odločanju.
c) … se odločitve sprejemajo tam, kjer se tudi izvajajo in kjer o tem odločajo
ljudje, ki so vključeni v izvajanje odločitev.
d) … so odločitve sprejete soglasno, in sicer zaradi večje sprejemljivosti in
podpore odločitvam.

6. Dodeljevanje delovnih nalog posameznikom temelji na …
O

Ž
a) … osebnih ocenah, vrednotah in željah tistih, ki imajo moč in oblast.
b) … potrebah in načrtih organizacije ter pravilih sistema (izobrazba, izkušnje
…)
c) … ustrezni zahtevnosti dela in interesov ter sposobnosti posameznikov.
d) … osebnih željah posameznikov in njihovih potreb po rasti in razvoju.

7. Od zaposlenih se pričakuje, da so …
O

Ž
a) … ubogljivi, delovni, lojalni do svojih nadrejenih.
b) … odgovorni in zanesljivi pri izvajanju svojih delovnih obveznosti ter se
izogibajo dejanjem, ki bi lahko presenetile ali celo spravile v slabo voljo
njihovega nadrejenega.
c) … motivirani in kompetentni, pripravljeni prevzeti pobudo za izvedbo
nalog, s ciljem doseči boljše končne rezultate so se pripravljeni tudi upreti
idejam predpostavljenih.
d) … dobri člani skupin, ki so kooperativni in spodbujajo druge ter dobro
sodelujejo z vsemi.

8. V organizaciji prevladuje mnenje, da naj bodo menedžerji …
O

Ž
a) … močni in odločni, toda pošteni.
b) … neosebni in korektni ter da se izogibajo uporabi pristojnosti za lastne
koristi.
c) … demokratični in pripravljeni sprejemati mnenja in ideje podrejenih pri
izvajanju nalog.
d) … v oporo zaposlenim, odzivni in zaskrbljeni glede osebnih težav tistih,
katerih delo nadzorujejo.
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9. V naši organizaciji je oseba upravičena svetovati nekomu, kaj naj naredi, če
…
O

Ž
a) … ima ta oseba več moči, avtoritete ali zaščite v organizaciji.
b) … je za nalogo odgovorna na podlogi njenega opisa del in nalog.
c) … ima ta oseba več znanja in izkušenj, ki jih uporablja za usmerjanje
drugih, da bi opravili svoje delo čim boljše.
d) … druga oseba vpraša za njeno pomoč, usmeritev ali nasvet.

10. Motivacija pri delu je pretežno rezultat …
O

Ž
a) … pričakovanja nagrade, strahu pred kaznijo ali osebne lojalnosti
nadrejenim.
b) … sprejetih norm, ki nudijo pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo.
c) … močne želje po dosežkih, ustvarjanju in inovacijah ter pritiska delavcev,
da prispevajo k uspehu organizacije.
d) … želje ljudi po razvoju in ohranjanju dobrih delovnih odnosov in
medsebojne pomoči.

11. Odnosi med delovnimi skupinami ali oddelki v glavnem temeljijo na …
O

Ž
a) … tekmovalnosti, kjer vsi zadovoljujejo predvsem svoje interese in si
pomagajo med seboj le takrat, ko vidijo, da bo to koristilo tudi njim.
b) … nezainteresiranosti enih za druge, kjer si pomagajo med seboj samo, ko
jim to ukažejo nadrejeni ali če je to edina alternativa.
c) … sodelovanju za doseganje skupnih ciljev. Ljudje so običajno pripravljeni
prekiniti tradicijo in razširiti sodelovanje le, če to zahteva delo.
d) … prijateljstvu. Ljudje se takoj odzovejo, če druge skupine potrebujejo
pomoč.

12. Kadar pride do konflikta med posamezniki ali skupinami …
O

Ž
a) … v konflikt poseže nadrejeni.
b) … se nadrejeni poskuša konfliktu izogniti oziroma ga obiti v skladu s pravili
in postopki ter formalno definicijo pristojnosti.
c) … se z razgovori poskuša doseči najboljšo rešitev z vidika opravljanja
delovnih nalog.
d) … se konflikt razreši tako, da se ohranijo dobri delovni odnosi in ni nihče
prizadet.
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13. Širše okolje zunaj organizacije si v organizaciji predstavljamo kot…
O

Ž
a) … pragozd, kjer se bije boj za obstanek.
b) … urejen sistem, kjer so odnosi določeni s strukturo in postopki ter vsi
ravnajo v skladu s pravili.
c) … prizadevanje za odličnost, kjer produktivnost, kakovost in inovativnost
prinašajo uspeh.
d) … skupnost soodvisnosti, kjer je skupni interes najbolj pomemben.

14. Če delo otežujejo pravila, sistemi ali postopki, potem ljudje …
O

Ž
a) … pravila prekršijo, če menijo, da so dovolj zaščiteni ali da jih ne bodo
zalotili.
b) … uporabijo ustrezne kanale, da dobijo dovoljenje za njihovo
neupoštevanje ali celo spremembo.
c) … pravil ne upoštevajo, da lahko svojo nalogo bolje opravijo.
d) … podpirajo in ščitijo drug drugega pri zlorabi predpisov, za katere čutijo,
da niso pravični oz. da ustvarjajo težave.

15. Novozaposleni se mora v organizaciji naučiti …
O

Ž
a) … kdo v resnici odloča, kdo jim lahko pomaga oz. škodi, koga ne smejo
užaliti, norm (nenapisanih pravil), ki jih morajo upoštevati, če ne želijo priti
v težave.
b) … formalnih pravil in postopkov ter kako se jih držati, da na delovnem
mestu ne bodo imeli formalnih težav.
c) … kakšne resurse imajo na razpolago za izvajanje njihovega dela, poleg
tega morajo biti iniciativni za učinkovito uporabo svojih sposobnosti in
znanja pri delu.
d) … kako sodelovati z drugimi, predvsem v skupinah, in kako razviti dobre
delovne odnose.
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REZULTATI
Navodilo: Svoje ocene vnesite v ustrezno tabelo (levo obstoječa kultura, desno želena).
Vsak stolpec posebej seštejte, prvi stolpec predstavlja moč, drugi vloge, tretji dosežke in
četrti stolpec podporo.

O – OBSTOJEČA
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
=

1b
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
11b
12b
13b
14b
15b
=

Ž – ŽELENA
1c
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c
10c
11c
12c
13c
14c
15c
=

1d
2d
3d
4d
5d
6d
7d
8d
9d
10d
11d
12d
13d
14d
15d
=

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
=

1b
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
11b
12b
13b
14b
15b
=

1c
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c
10c
11c
12c
13c
14c
15c
=

1d
2d
3d
4d
5d
6d
7d
8d
9d
10d
11d
12d
13d
14d
15d
=

III. Vprašanja o znanju, veščinah in komunikaciji
Ali menite, da ima vodstvo podjetja dovolj znanja in veščin za upravljanje organizacijske
kulture v podjetju?
a) Da.
b) Ne.
Ali menite, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dovolj učinkovita?
a) Da.
b) Ne.
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Priloga 2: Tabele

Tabela 1: Obstoječe stanje organizacijske kulture prve trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture prve trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
46 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
13 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
8%

27 %
16 %
24 %

30 %
19 %
5%

35 %
41 %
11 %

8%
24 %
60 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 2: Obstoječe stanje organizacijske kulture prve trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture prve trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
67 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0
0
67 %

33 %
0
0

33 %
67 %
0

34 %
33 %
33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 3: Obstoječe stanje organizacijske kulture druge trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture druge trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
59 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
22 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
14 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
5%

3%
11 %
27 %

57 %
13 %
8%

27 %
46 %
13 %

14 %
30 %
51 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 4: Obstoječe stanje organizacijske kulture druge trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture druge trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
67 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %

33 %

33 %

34 %

0

33 %
34 %

0
0

33 %
33 %

34 %
33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 5: Obstoječe stanje organizacijske kulture tretje trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture tretje trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 - trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
38 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
38 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
8%

Kultura,
usmerjena
v podporo
14 %

27 %

38 %

27 %

5%

11 %
24 %

22 %
2%

54 %
11 %

19 %
62 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 6: Obstoječe stanje organizacijske kulture tretje trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture tretje trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0

67 %

33 %

0

0
33 %

0
0

67 %
0

33 %
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 7: Obstoječe stanje organizacijske kulture četrte trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture četrte trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
49 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
38 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
8%

Kultura,
usmerjena
v podporo
5%

21 %

40 %

27 %

11 %

19 %
11 %

14 %
8%

49 %
16 %

19 %
65 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 8: Obstoječe stanje organizacijske kulture četrte trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture četrte trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
100 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

67 %

0

33 %

0

33 %
0

0
0

67 %
0

0
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 9: Obstoječe stanje organizacijske kulture pete trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture pete trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
73 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
11 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
16 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

8%

62 %

27 %

16 %

14 %
5%

22 %
5%

49 %
8%

3%
81 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 10: Obstoječe stanje organizacijske kulture pete trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture pete trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
34 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
33 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

33 %

33 %

34 %

0

34 %
0

33 %
0

0
33 %

33 %
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 11: Obstoječe stanje organizacijske kulture šeste trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture šeste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
49 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
30 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
16 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
5%

11 %

49 %

27 %

14 %

21 %
19 %

13 %
8%

46 %
11 %

19 %
62 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 12: Obstoječe stanje organizacijske kulture šeste trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture šeste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
0

Kultura,
usmerjena
v dosežke
67 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0

100 %

0

0

34 %
33 %

0
0

33 %
0

33 %
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 13: Obstoječe stanje organizacijske kulture sedme trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture sedme trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
51 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
30 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
13 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
5%

19 %
11 %
19 %

49 %
13 %
8%

11 %
43 %
33 %

22 %
33 %
40 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 14: Obstoječe stanje organizacijske kulture sedme trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture sedme trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0
33 %
0

34 %
33 %
0

33 %
34 %
33 %

33 %
0
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 15: Obstoječe stanje organizacijske kulture osme trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture osme trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
51 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
19 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
22 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
8%

16 %
22 %
11 %

49 %
13 %
19 %

22 %
37 %
19 %

14 %
27 %
51 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 16: Obstoječe stanje organizacijske kulture osme trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture osme trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0

67 %

33 %

0

0
33 %

0
0

33 %
34 %

67 %
33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 17: Obstoječe stanje organizacijske kulture devete trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture devete trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
32 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
35 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
24 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
11 %

30 %

35 %

22 %

11 %

11 %
27 %

22 %
8%

43 %
11 %

24 %
54 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 18: Obstoječe stanje organizacijske kulture devete trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture devete trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
100 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

67 %

0

33 %

0

33 %
0

0
0

67 %
0

0
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 19: Obstoječe stanje organizacijske kulture desete trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture desete trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
46 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
35 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
11 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
8%

16 %

33 %

32 %

22 %

19 %
19 %

16 %
16 %

43 %
14 %

19 %
51 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 20: Obstoječe stanje organizacijske kulture desete trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture desete trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

33 %

67 %

0

0

0
0

0
0

67 %
33 %

33 %
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 21: Obstoječe stanje organizacijske kulture enajste trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture enajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
46 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
11 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
27 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
16 %

8%

57 %

19 %

16 %

16 %
30 %

19 %
13 %

43 %
11 %

22 %
46 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 22: Obstoječe stanje organizacijske kulture enajste trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture enajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0

67 %

33 %

0

0
33 %

0
0

67 %
0

33 %
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 23: Obstoječe stanje organizacijske kulture dvanajste trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture dvanajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
51 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
24 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
16 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
8%

11 %

35 %

22 %

32 %

11 %
27 %

11 %
30 %

49 %
13 %

30 %
30 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 24: Obstoječe stanje organizacijske kulture dvanajste trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture dvanajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0

34 %

33 %

33 %

33 %
0

33 %
0

34 %
33 %

0
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 25: Obstoječe stanje organizacijske kulture trinajste trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture trinajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
54 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
16 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
21 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
8%

8%

54 %

11 %

27 %

8%
30 %

16 %
14 %

57 %
11 %

19 %
46 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 26: Obstoječe stanje organizacijske kulture trinajste trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture trinajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
67 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %

33 %

0

67 %

0

0
67 %

33 %
0

0
33 %

67 %
0

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 27: Obstoječe stanje organizacijske kulture štirinajste trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture štirinajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
38 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
11 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
19 %

27 %

38 %

30 %

5%

22 %
13 %

24 %
5%

43 %
16 %

11 %
65 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 28: Obstoječe stanje organizacijske kulture štirinajste trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture štirinajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
67 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

33 %

0

34 %

33 %

34 %
0

33 %
0

33 %
33 %

0
67 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 29: Obstoječe stanje organizacijske kulture petnajste trditve: zaposleni
Obstoječe stanje organizacijske
kulture petnajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
43 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
35 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
8%

Kultura,
usmerjena
v podporo
13 %

19 %

38 %

19 %

24 %

0
38 %

22 %
5%

57 %
16 %

22 %
41 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 30: Obstoječe stanje organizacijske kulture petnajste trditve: vodstvo
Obstoječe stanje organizacijske
kulture petnajste trditve
4 – trditev, ki je najbližje
dejanskemu stanju v organizaciji
3 – trditev, ki je naslednja
najbližja
2 – trditev, ki se redko zazna
1 – trditev, ki stanju najmanj
ustreza
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0

0

34 %

33 %

33 %

33 %
0

0
33 %

34 %
33 %

33 %
34 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 31: Želeno stanje organizacijske kulture prve trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture prve trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
5%
3%

Kultura,
usmerjena
v vloge
22 %
38 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
40 %
40 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
32 %
19 %

22 %

32 %

17 %

30 %

70 %
100 %

8%
100 %

3%
100 %

19 %
100 %

Tabela 32: Želeno stanje organizacijske kulture prve trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture prve trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %
34 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
67 %
33 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
0
0

34 %

33 %

0

33 %

33 %
100 %

0
100 %

0
100 %

67 %
100 %

Tabela 33: Želeno stanje organizacijske kulture druge trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture druge trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
13 %
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
14 %
32 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
49 %
35 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
27 %
30 %

3%

49 %

13 %

35 %

84 %
100 %

5%
100 %

3%
100 %

8%
100 %
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Tabela 34: Želeno stanje organizacijske kulture druge trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture druge trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
67 %
33 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %
34 %

67 %

33 %

0

0

33 %

34 %

0

33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 35: Želeno stanje organizacijske kulture tretje trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture tretje trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
8%
8%

Kultura,
usmerjena
v vloge
8%
22 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
60 %
30 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
24 %
41 %

14 %

62 %

5%

19 %

70 %

8%

5%

16 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 36: Želeno stanje organizacijske kulture tretje trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture tretje trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
100 %
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0
67 %

0

67 %

0

33 %

100 %

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 37: Želeno stanje organizacijske kulture četrte trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture četrte trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
8%
8%

Kultura,
usmerjena
v vloge
27 %
19 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
24 %
57 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
41 %
16 %

3%

54 %

11 %

32 %

81 %

0

8%

11 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 38: Želeno stanje organizacijske kulture četrte trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture četrte trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
67 %
0

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0
100 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %
0

0

33 %

0

67 %

100 %

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 39: Želeno stanje organizacijske kulture pete trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture pete trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
14 %
5%

Kultura,
usmerjena
v vloge
5%
19 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
38 %
46 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
43 %
30 %

5%

68 %

11 %

19 %

76 %

8%

5%

8%

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 40: Želeno stanje organizacijske kulture pete trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture pete trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
100 %
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0
67 %

33 %

67 %

0

0

67 %

0

0

33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 41: Želeno stanje organizacijske kulture šeste trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture šeste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
11 %
5%

Kultura,
usmerjena
v vloge
22 %
30 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
57 %
27 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
11 %
38 %

3%

43 %

8%

46 %

81 %

5%

8%

5%

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 42: Želeno stanje organizacijske kulture šeste trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture šeste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %
67 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
67 %
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0
0

34 %

0

33 %

33 %

33 %

0

0

67 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 43: Želeno stanje organizacijske kulture sedme trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture sedme trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
5%
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
16 %
22 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
54 %
38 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
24 %
41 %

11 %

54 %

5%

30 %

84 %

8%

3%

5%

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 44: Želeno stanje organizacijske kulture sedme trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture sedme trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
33 %
67 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
34 %
0

33 %

34 %

0

33 %

67 %

0

0

33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 45: Želeno stanje organizacijske kulture osme trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture osme trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
30 %
19 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
13 %
38 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
38 %
24 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
19 %
19 %

16 %

36 %

30 %

19 %

35 %

13 %

8%

43 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 46: Želeno stanje organizacijske kulture osme trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture osme trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
33 %
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0
67 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
67 %
0

33 %

67 %

0

0

34 %
100 %

0
100 %

33 %
100 %

33 %
100 %

Tabela 47: Želeno stanje organizacijske kulture devete trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture devete trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
5%
8%

Kultura,
usmerjena
v vloge
11 %
27 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
49 %
30 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
35 %
35 %

19 %

54 %

13 %

19 %

68 %
100 %

8%
100 %

8%
100 %

11 %
100 %

Tabela 48: Želeno stanje organizacijske kulture devete trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture devete trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
100 %
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
0
67 %

67 %

33 %

0

0

33 %
100 %

34 %
100 %

0
100 %

33 %
100 %
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Tabela 49: Želeno stanje organizacijske kulture desete trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture desete trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
3%
3%

Kultura,
usmerjena
v vloge
35 %
24 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
27 %
30 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
35 %
41 %

24 %

35 %

30 %

13 %

70 %
100 %

6%
100 %

13 %
100 %

11 %
100 %

Tabela 50: Želeno stanje organizacijske kulture desete trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture desete trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
67 %
0

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %
34 %

0

33 %

67 %

0

67 %
100 %

0
100 %

0
100 %

33 %
100 %

Tabela 51: Želeno stanje organizacijske kulture enajste trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture enajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
8%
6%

Kultura,
usmerjena
v vloge
3%
5%

Kultura,
usmerjena
v dosežke
24 %
60 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
65 %
29 %

16 %

70 %

11 %

3%

70 %
100 %

22 %
100 %

5%
100 %

3%
100 %
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Tabela 52: Želeno stanje organizacijske kulture enajste trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture enajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
33 %
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
34 %
33 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %
34 %

33 %

34 %

33 %

0

34 %
100 %

33 %
100 %

0
100 %

33 %
100 %

Tabela 53: Želeno stanje organizacijske kulture dvanajste trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture dvanajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
19 %
3%

Kultura,
usmerjena
v vloge
3%
8%

Kultura,
usmerjena
v dosežke
30 %
62 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
49 %
27 %

16 %

65 %

5%

13 %

62 %
100 %

24 %
100 %

3%
100 %

11 %
100 %

Tabela 54: Želeno stanje organizacijske kulture dvanajste trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture dvanajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
33 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
0

Kultura,
usmerjena
v dosežke
33 %
34 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
67 %
33 %

0

100 %

0

0

67 %
100 %

0
100 %

33 %
100 %

0
100 %
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Tabela 55: Želeno stanje organizacijske kulture trinajste trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture trinajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
13 %
3%

Kultura,
usmerjena
v vloge
22 %
22 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
33 %
53 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
32 %
22 %

3%

51 %

11 %

35 %

81 %

5%

3%

11 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 56: Želeno stanje organizacijske kulture trinajste trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture trinajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
0
100 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
67 %
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %
0

0

0

33 %

67 %

100 %

0

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 57: Želeno stanje organizacijske kulture štirinajste trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture štirinajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
14 %
8%

Kultura,
usmerjena
v vloge
27 %
19 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
11 %
54 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
49 %
19 %

24 %

46 %

19 %

11 %

54 %

8%

16 %

21 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Tabela 58: Želeno stanje organizacijske kulture štirinajste trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture štirinajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
67 %

Kultura,
usmerjena
v vloge
67 %
0

Kultura,
usmerjena
v dosežke
0
0

Kultura,
usmerjena
v podporo
33 %
34 %

33 %

33 %

33 %

0

0

0

67 %

33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 59: Želeno stanje organizacijske kulture petnajste trditve: zaposleni
Želeno stanje organizacijske
kulture petnajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
8%
5%

Kultura,
usmerjena
v vloge
13 %
16 %

Kultura,
usmerjena
v dosežke
27 %
51 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
49 %
29 %

5%

68 %

16 %

11 %

82 %

3%

6%

11 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabela 60: Želeno stanje organizacijske kulture petnajste trditve: vodstvo
Želeno stanje organizacijske
kulture petnajste trditve
4 – najbolj priljubljena možnost
3 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
2 – naslednja najbolj priljubljena
možnost
1 – možnost, ki si jo najmanj
želite
SKUPAJ

Kultura,
usmerjena
v moč
0
0

Kultura,
usmerjena
v vloge
33 %
0

Kultura,
usmerjena
v dosežke
67 %
33 %

Kultura,
usmerjena
v podporo
0
67 %

33 %

67 %

0

0

67 %

0

0

33 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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