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UVOD 
 
Biti drugačen in boljši! To je tisto osnovno vodilo, ki ga želijo v vsakodnevnem poslovanju 
doseči organizacije. 
 
Globalizacija, čedalje ostrejša konkurenca in hiter tehnološki napredek so vzvodi velikih 
sprememb v poslovanju podjetij. Če želimo podjetje prilagoditi hitrim spremembam in s tem 
ohraniti uspešnost, so potrebne spremembe tudi na področju organizacijske kulture.  
 
Organizacijska kultura je eden izmed najbolj neotipljivih pojmov organizacijske psihologije, 
vendar se je izkazal za izjemno pomembnega, ker ima velik vpliv na finančno stanje podjetja. 
Organizacijska kultura je osebnost vsake organizacije. Povezana je s splošno družbeno 
kulturo, je pa nekaj posebnega, značilna je le za posamezno podjetje in je pomembno orodje 
za pojasnjevanje uspešnosti in učinkovitosti podjetja.  
 
Nedvomno je organizacijska kultura kot notranja zavest in determinanta vedenja zaposlenih 
pomemben fenomen znanstvenega proučevanja predvsem z vidika razvijanja konkurenčne 
prednosti organizacij.  
 
V magistrskem delu se ukvarjam s pojmom organizacijske kulture v teoretičnem in 
empiričnem smislu. V teoretičnem delu zajamem različne opredelitve organizacijske kulture, 
njene elemente in funkcije, nastajanje, ohranjanje in spreminjanje organizacijske kulture ter 
njene tipologije. V empiričnem delu pa se ukvarjam z ugotavljanjem in analiziranjem 
organizacijske kulture v konkretnem podjetju. 
 
Proces oblikovanja kulture je v bistvu identičen s procesom oblikovanja skupin, in sicer prav 
v pomenu oblikovanja skupnosti ali skupinske identitete. Skupinska identiteta so skupni 
obrazci mišljenja, prepričanja, čustev in vrednot, ki izhajajo iz skupnega izkustva in skupnega 
učenja. Brez skupine in brez določene stopnje kulture v njej lahko govorimo samo o agregatu 
ljudi, in ne o skupini. Skupino namreč sesetavljajo fizična bližina njenih članov, skupna 
usoda, skupne delovne izkušnje, skupna etična osnova ter skupna raven v hierarhiji. Razvoj in 
oblikovanje kulture potrebujeta svoj čas – ko skupina dobi zgodovino, dobi tudi kulturo. Rast 
skupine in oblikovanje kulture sta torej dva konca ene palice (Mesner - Andolšek, 1995, str. 
66−67).  
 
Glavni dejavniki, ki krepijo kulturo in jo s tem ohranjajo, so dejavniki, ki jim vodje in timi 
posvečajo največ pozornosti in nadzora, reakcije managerjev na kritične dogodke in 
organizacijske krize, timsko oblikovanje vlog, poučevanje in vodenje, kriteriji za podeljevanje 
nagrad in statusa, kriteriji za izbor, promocijo in odstranitev iz organizacije in organizacijski 
obredi ter ceremonije in zgodbe (Mesner - Andolšek, 1995, str. 66−67).  
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Ti dejavniki vplivajo na to, da se kultura podjetja sčasoma utrdi in stabilizira ter tako zagotovi 
stabilno in predvidljivo okolje in jasen komunikacijski sistem. Toda s povečanjem stabilnosti 
se zmanjšuje njena fleksibilnost. Postaja tradicionalna in konservativna, zato novim članom 
podjetja, ki niso sodelovali pri njenem nastajanju, ne predstavlja več identifikacijskega 
modela. Tako se pojavi potreba po njenem spreminjanju (Schein, 1999, str. 135). 
 
Organizacijska kultura je torej splet simbolov, prepričanj in vrednot, ki občutno vpliva na 
zmožnosti uresničevanja poslovnih strategij. Od tod tudi izvira nujnost proučevanja, 
razumevanja in spreminjanja organizacijske kulture. Proučevanje in spreminjanje 
organizacijske kulture pa je izjemno zahteven in sočasno zamuden proces, pri katerem ni 
pomembno samo vprašanje nastanka 'nove kulture', ampak tudi zmožnost odpovedati se 
starim vzorcem vodenja. Največje možnosti spreminjanja organizacijske kulture ponujajo 
predvsem krizne razmere (Vila, 1994, str. 349). 
 
Namen proučevanja organizacijske kulture v podjetju Revoz je prikazati vpliv kulture na 
uspešnost podjetja in usmeriti delovanje podjetja v pravo smer. Vodstvu podjetja želim 
prikazati, da je organizacijska kultura pojav, ki zelo pomembno vpliva na poslovne rezultate. 
Organizacijska kultura je tisto, kar bo v prihodnosti zagotovilo uspešnost in konkurenčnost 
podjetja.  
 
Cilj moje magistrske naloge je prikazati podrobnejšo opredelitev organizacijske kulture, 
njenih sestavin ter vpliv le-teh na spreminjanje organizacijske kulture v podjetju. V okviru 
magistrske naloge prikažem tudi analizo organizacijske kulture podjetja in podam nekatere 
predloge za spremembe.  
 
Za izhodišče svoje raziskave postavim raziskovalno vprašanje, na katerega poskušam 
odgovoriti s kombinacijo kvantitativnih (vprašalnik) in kvalitativnih (pregled organizacijskih 
virov in opazovanje) metod raziskovanja organizacijske kulture. Za kombinirano uporabo 
metod sem se odločila, ker menim, da je omenjena kombinacija najboljša možnost 
raziskovanja tovrstne problematike. 
 
Moje temeljno raziskovalno vprašanje je: Ali ima podjetje Revoz ustrezno organizacijsko 
kulturo? 
 
Koncepti, ki jih raziskujem, so organizacijska kultura, dejavniki uspešnosti podjetja, 
poslovanje podjetja, organizacijska struktura ter obstoječa in zaželena organizacijska kultura. 
  
Predstavljam najpomembnejša znanstvena spoznanja, ki se nanašajo na raziskovalni problem 
magistrske naloge. S kritičnim pregledom literature analiziram obstoječa spoznanja, ki se 
navezujejo na temo organizacijske kulture. Na kratko predstavim tudi nekaj teoretičnih 
pojmov, ki se prepletajo in ki pojasnjujejo koncept organizacijske kulture ter pomenijo dobro 
podlago za empirično analizo. 
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V teoretičnem delu magistrske naloge predstavljam nekaj tipologij organizacijske kulture, 
kajti organizacijska kultura ima velik pomen za uspešnost in razvoj organizacije. To je izzvalo 
velik interes raziskovalcev za proučevanje različnih vidikov in načina delovanja 
organizacijske kulture. Tako kot obstaja veliko opredelitev organizacijske kulture in veliko 
razmišljanj o tem, so tudi tipologije organizacijske kulture številne. Razlikujejo se po 
dimenzijah, ki jih upoštevajo pri raziskovanju. Vendar pa je treba opozoriti, da vključujejo 
idealne tipe kultur, medtem ko so v realnosti organizacije običajno zmes različnih kultur, pri 
čemer lahko določen tip prevladuje nad drugim. Tipi organizacijske kulture so koristen 
pripomoček pri empiričnem raziskovanju. So neke vrste metodološki pripomoček za lažjo 
ponazoritev in razumevanje kompleksnosti organizacijske kulture ter hkrati teoretični 
konstrukti. Med najpogosteje omenjenimi tipologijami v literaturi so Ansoffova tipologija, 
Handyjeva tipologija ter Cameronova in Quinnova tipologija. 
 
Opredeljevanje organizacijske kulture je izredno zapleten poskus, ne le zaradi njene 
neotipljivosti in neraziskanosti, ampak tudi zaradi številnih in različnih opredelitev v 
strokovni literaturi. Poleg opredeljevanja organizacijske kulture proučujem še sestavine 
kulture, povezavo kulture in subkulture v podjetju ter predstavljam različne tipologije 
organizacijskih kultur. V nadaljevanju svojega magistrskega dela pa tudi opisujem teoretična 
spoznanja o nastajanju organizacijske kulture, ohranjanju in spreminjanju. Teoretični del 
zaključim s povezavo med organizacijsko kulturo in uspešnostjo podjetja. 
 
V empiričnem delu magistrske naloge uporabljam tako kvantitativni kot kvalitativni pristop 
raziskovanja dejanske in želene organizacijske kulture. Kvantitativni proces proučevanja 
organizacijske kulture v podjetju Revoz razdelim na štiri korake, in sicer: pripravljalna dela, 
priprava oziroma izbira vprašalnika po določeni metodologiji, zbiranje odgovorov in analiza 
odgovorov. V kvantitativno raziskovanje pa sem vključila predvsem opazovanje in pregled 
organizacijskih dokumentov. 
 
Zakaj bi organizacija sploh želela ocenjevati svojo kulturo? Ovrednotenje kulture organizaciji 
omogoča, da analizira vrzel med dejansko in želeno kulturo. Oblikovanje slike idealne kulture 
in nato realen pogled na vrzel omogočata ključne informacije, ki jih lahko podjetje uporabi za 
pripravo ukrepov, ki bi odpravili vrzeli. Če se konkurenčno okolje hitro spreminja, se mora 
hitro spreminjati tudi organizacijska kultura. Morda je treba spremeniti samo nekaj praks in 
sekundarnih vrednot, medtem ko bo nekaj dragocenih jedrnih vrednot ostalo nespremenjenih. 
Objektivna ocena kulture namreč pogosto pokaže omejeno število elementov kulture, ki jih je 
treba spremeniti, in tako sprememba celotne kulture ni potrebna. 
 

 3 



1. OPREDELITEV, SESTAVINE IN IZVOR ORGANIZACIJSKE           

    KULTURE  
 
1.1. OPREDELITEV ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Če hočemo biti konkurenčni, moramo zagotoviti dobre delovne pogoje ter medsebojno 
razumevanje med zaposlenimi. Organizacijska kultura je vir uspešnosti in konkurenčne 
prednosti. Pogoj za to je, da ima podjetje močno in enotno kulturo. Kajti le če so zaposleni 
soglasni glede ciljev podjetja, jim zaupajo in so jim lojalni, bodo lahko dosegli konkurenčne 
prednosti, ki jih preostali zelo težko posnemajo. Tako si zagotavljajo redko dobrino, ki ima 
svojo vrednost. Organizacijska kultura so ljudje, ki imajo svojo vrednost in jih je hkrati zelo 
težko posnemati, saj je vsak zase edinstven primerek. Zato je prav organizacijska kultura tako 
pomembna za povečanje uspešnosti podjetja. Če pa želimo kvalitetno proučiti organizacijsko 
kulturo, moramo najprej dobro opredeliti pojem, ki ga proučujemo. 
 
Opredeljevanje organizacijske kulture je izredno zapleten poskus, ne le zaradi njene 
neotipljivosti in neraziskanosti, ampak tudi zaradi številnih in različnih opredelitev v 
strokovni literaturi. Allaire in Firsirotu sta že leta 1952 naštela kar 164 opredelitev 
organizacijske kulture (Kavčič v Možina et al., 1994, str. 177). Od tega, kako opredelimo 
organizacijsko kulturo, je odvisno, kako bomo kulturo raziskovali in analizirali. 
 
Beseda kultura izvira iz latinskega jezika in v širšem pomenu označuje vse tisto, kar je človek 
ustvaril skozi stoletja in kar se ceni kot izredno v tehnologiji, znanosti, umetnosti, 
književnosti, religiji, ideologiji (Vila, 1994, str. 334). Sprva je bila kultura predvsem predmet 
proučevanja antropologije in sociologije. Šele ko so teoretiki organizacijskih ved začeli 
razmišljati bolj celostno glede vrednot, norm in predpostavk, je kultura postala tudi predmet 
proučevanja organizacijskih ved. Razlika je predvsem v tem, da organizacijske vede 
proučujejo kulturo v manjših združbah in jih zanima edinstvenost kulture posamezne združbe, 
medtem ko antropologija še vedno proučuje kulturo na splošno. 
 
Rozman (1996, str. 134) razume organizacijsko kulturo kot celovit sistem norm, vrednot, 
predstav, prepričanj in simbolov, ki določa način obnašanja in odzivanja na probleme vseh 
zaposlenih ter s tem oblikuje pojavno obliko nekega podjetja. Lipičnik (1998, str. 206) pa 
meni, da organizacijska kultura tvori celoto (spo)znanj, ki so njenim članom podlaga za 
smiselno razlago izkušenj in za oblikovanje bodočega delovanja. 
 
Kavčič organizacijsko kulturo označuje kot sklad skupnih vednosti ali skupnih spoznanj 
članov organizacije, ki obstaja na ravni pričakovane zavesti (nekje med zavestnim in 
podzavestnim) in ki uravnava obnašanje članov skupine oziroma organizacije (Kavčič, 1991, 
str. 132). 
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Gruban (2003, str. 3) namesto konkretne opredelitve organizacijske kulture postavi serijo 
vprašanj: Je to nekaj, kar smo, ali nekaj, kar imamo? Če je to nekaj, kar imamo, je s tem 
potemtakem možno njeno merjenje in upravljanje? Če pa je kultura nekaj, kar smo, to, kako 
posamezniki zaznavamo okolje, v katerem delujemo, je mogoče sploh govoriti, da bi s temi 
subjektivnimi percepcijami v naših glavah nekdo lahko upravljal? 
 
Eden največkrat citiranih avtorjev je Edgar Schein (1992, str. 6) in njegovo opredelitev celo 
navajajo kot najbolj pravilno. Preden lahko organizacijsko kulturo opredelimo, moramo po 
njegovem najprej ugotoviti, ali ima skupina ljudi, ki jo proučujemo, sploh dovolj stabilno 
formo in skupno zgodovino, saj lahko kultura le tako nastane. Ko smo to preverili, 
organizacijsko kulturo opredelimo kot proizvod skupinske dinamike: 
 
»Kultura je globlja raven temeljnih predpostavk in prepričanj, ki so skupne članom 
organizacije in ki delujejo na nezavedni ravni ter so temeljni samoumevni način percepcije 
samega sebe in svojega okolja. Te predpostavke in prepričanja so naučeni odgovori na 
skupinske probleme preživetja v zunanjem okolju in na probleme notranje organizacije.« 
(Schein, 1992, str. 6) 
 
Kultura skupini zagotavlja pomen, stabilnost in ugodje, saj z naučenimi odzivi in pravili 
vedenja zagotavlja razumevanje in zmožnosti predvidevanja odzivov na prihodnje dogodke. 
Organizacijska kultura deluje tudi kot pomemben dejavnik zmanjševanja strahu in napetosti, 
zato se je zaposleni oklepajo tudi takrat, ko postane nefunkcionalna glede na odnos med 
organizacijo in okoljem. V tej fazi se pokažejo različne oblike kulture. Ni nujno, da je močna 
kultura boljša od šibke ali da obstaja pravilna kultura. Uspešna kultura je odvisna od kulturnih 
predpostavk in značilnosti okolja. Močna kultura je lahko uspešna v neki točki in 
neučinkovita v drugi. Vzrok je spreminjanje zunanjih dejstev (Schein, 1992, str. 315). 
 
Tudi Lipovec se je zelo približal Scheinu in pravi, »da ljudje, ki stopajo v medsebojne stike in 
s tem oblikujejo medsebojna razmerja, pa naj bodo le-ta še tako prehodna in trenutna, 
spreminjajo svoja stališča in navade, in kot kaže, ljudje tudi žele ali pa vsaj pristajajo na 
spremembe navad iz lastnih interesov. S postopnim spreminjanjem navad, stališč se postopno 
izoblikujejo neka pravila in norme, ki določajo pogoje za kontinuirano in vzajemno delovanje. 
Torej se kot posledica delovanja ljudi v skupini oblikujejo neka pravila in norme, ki usmerjajo 
delovanja sodelujočih in po katerih se sodelujoči ravnajo, ko naletijo na problem, saj so se ta 
pravila oziroma rešitve v preteklosti izkazale kot uspešne« (Lipovec, 1987, str. 213–217). 
 
Večini opredelitev je skupno pojmovanje kulture kot odzivanja skupine na dogajanje v okolju 
in s tem lastno zagotavljanje preživetja. Eno bolj revolucionarnih teorij, ki se od večine 
razlikuje, je mogoče najti pri nizozemskem avtorju Geertu Hofstedeju, ki kulturo sicer 
pojmuje kot kolektivni fenomen, vendar je zanj »kolektivno programiranje uma, ki razlikuje 
pripadnike ene skupine ali kategorije ljudi od drugih« (Hofstede, 2005, str. 5). Kulturo 
primerja in vzporeja z računalniškim programom in jo imenuje mentalni program, ki vsebuje 
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vzorce razmišljanja, čutenja ter delovanja. Kultura je naučena. Človeška narava vsakega 
posameznika vsebuje čustva, kot so jeza, žalost, veselje, vendar pa posameznika šele kultura, 
v kateri živi, nauči, kako in kdaj naj ta čustva izraža. To izražanje pa je bistvo kulture in s tem 
tudi delovanja posameznikov, skupin in družbe kot celote. 
 
Frost pojmuje organizacijsko kulturo kot neko 'osebnost' organizacije, ki jo lahko opišemo 
tudi z geslom: Tako delamo pri nas! Torej je organizacijska kultura celotna podoba neke 
organizacije, od vrednot, prepričanj posameznika v tej organizaciji, do strategije in določene 
vizije razvoja (Frost et al., 1985, str. 87–120). 
 
Pučko je kulturo opredelil kot sistem vrednot (kaj je v naši hiši pomembno) in prepričanj ter 
navad (kako stvari opravljamo pri nas), ki so lastne ljudem v podjetju in ki so v stalni 
interakciji v okviru procesov planiranja, uresničevanja in kontrole, kar ustvarja v podjetju tudi 
norme vedenja (način, kako opravljamo stvari tukaj okoli) (Pučko, 1991, str. 349). 
 
Mesner - Andolškova poudarja, da ni vseeno, ali kot izhodišče vzamemo tako razumevanje 
kulture, kjer sta kultura in družba integrirani v harmoničen sociokulturni sistem, v katerem 
vlada izomorfizem med obema komponentama, ali pa pojmujemo kulturo kot ločen sistem, ki 
se kaže v razpoznavnih strukturah, procesih in proizvodih (Mesner - Andolšek, 1995, str. 15–
16). 
 
Glavno izhodišče prvih pristopov k organizacijski kulturi je bila ideja, da je kulturni sistem 
samostojen, ločen in se ne razvija nujno v sozvočju s strukturami socialnega sistema in 
formalnimi procesi v organizaciji. Nadalje sta se formirali kognitivna in simbolna usmeritev 
(Mesner - Andolšek, 1995, str. 17). 
 
V kognitivni šoli je kultura razumljena kot vrsta funkcionalnih spoznanj, organiziranih v 
sistem znanj, ki vključuje vse, kar mora človek vedeti ali verjeti o sistemu, da deluje na način, 
ki je sprejemljiv za druge člane. V simbolni koncepciji pa je kultura razumljena kot sistem 
pomenov in simbolov, s katerimi ljudje interpretirajo lastne izkušnje in usmerjajo delovanje 
(Mesner - Andolšek, 1995, str. 17). 
 
Gareth Morgan je najpomembnejši zastopnik kulture kot metafore. Pravi, da so skupne 
vrednote, skupna prepričanja, skupno mnenje, skupno razumevanje in skupni razum različni 
načini opisovanja kulture. Ko govorimo o kulturi, v resnici govorimo o procesu konstruiranja 
realnosti, ki ljudem omogoča, da vidijo in razumejo določene dogodke, dejanja, predmete, 
izražanje ali situacije različno. Ti vzorci razumevanja nam pomagajo pri soočanju s 
situacijami, na katere naletimo, omogočajo pa nam tudi, da svoje lastno vedenje naredimo 
razumno in pomembno. Morgan daje simbolni pomen prav vsem, tudi najbolj racionalnim 
aspektom organizacije, vodje pa vidi kot simbolne akterje, ki lahko negujejo zaželene vzorce 
mišljenja (Morgan, 1997, str. 138). 
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Ne glede na različnosti opredelitev organizacijske kulture je mogoče povzeti nekatere skupne 
prvine. Organizacijska kultura je (Kavčič, 1991, str. 132): 

- sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč itd., ki so značilni za določeno skupino ali 
organizacijo in jo ločujejo od drugih skupin in organizacij; 

- enotna interpretativna shema, ki služi članom skupine ali organizacije za dojemanje, 
razlaganje in pojasnjevanje dogajanj v organizaciji in okolju ter 

- celota posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin in 
organizacij. 

 
 
1.2. SESTAVINE ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Iz navedenih opredelitev lahko sklepamo, da ima organizacijska kultura določene značilnosti, 
na podlagi katerih odkrijemo in vsebinsko določimo kulturo družbe. Predvsem Scheinova 
opredelitev opozori na osnovni izziv vsake kulture, to je usklajevanje pogosto zelo raznolikih 
ciljev in ravnanj posameznih članov. Opozori tudi na težavnost spopadanja s tem izzivom. 
Poudari vlogo skupnih temeljnih predpostavk, ki vplivajo na prepričanja in vedenje, s čimer 
opozori, da je organizacijska kultura mnogo več kot le »način, kako tu stvari počnemo«. 
Spreminjanje tega, kako stvari v neki organizaciji počnemo, se zdi na funkcionalni ravni 
sistemskega preoblikovanja relativno preprosto (Schein, 1992, str. 10).  
 
Veliko večji izziv pa je razumeti, zakaj stvari počnemo tako, kateri dejavniki vplivajo na 
odpor do sprememb in v kakšni meri se uvedene spremembe ohranjajo. Da bi torej bili 
uspešni pri uvajanju sprememb v organizaciji, moramo razumeti procese kolektivnega 
mišljenja, ki določajo ravnanje posameznikov tako na zavedni kot na nezavedni ravni.  
 
Edgard Schein je kulturo razdelil na tri osnovne ravni (Slika 1), skozi katere se manifestira 
tudi organizacijska kultura. Prva raven so artifakti, vsakomur vidna fizična raven, druga raven 
so vrednote in norme članov organizacije, tretja, nezavedna raven pa so temeljne 
predpostavke (Schein, 1992, str. 16–26). 
 

1.2.1. ARTIFAKTI IN STVARITVE 
 
Temelj vsake organizacije je fizično okolje (stavbe, prostori, oprema ipd.), kjer organizacija 
deluje. Za fizični svet je značilno, da je dobro viden, vendar ne vedno in nujno dobro in do 
konca razumljen. Osnovni element organizacijske kulture sestavljajo tako fizični objekti v 
okolju kot vidni in slušni vedenjski vzorci.  
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Slika 1: Ravni kulture in njihova interakcija 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VREDNOTE 

TEMELJNE PREDPOSTAVKE 
- Odnos do okolja 
- Narava resničnosti, čas in prostor 
- Narava človeške narave 
- Narava človeške dejavnosti 
- Narava človeških odnosov 

Višja raven 
zavedanja 

Samoumevno 
Nevidno 

Podzavestno

ARTIFAKTI IN STVARITEV 
- Tehnologija 
- Umetnost 
- Vidni in slišni obrazci vedenja 

Vidno, vendar 
pogosto neuganljivo 

Vir: Možina et al., 1994, str. 179. 
 
Tipični obrazci vedenja so v širše skupine povezane prvine obnašanja, ki so tipične za neko 
skupino in jo ločujejo od drugih. 
 
Vzorniki so uspešni voditelji ali člani organizacije, katerih delovanje je bilo za organizacijo 
izjemno koristno. Velikokrat gre za ustanovitelje ali/in dolgoletne uspešne voditelje 
organizacije. Za njih se v literaturi pogosto uporablja pojem 'heroj'. Je model zaželenega 
obnašanja članov organizacije. 
 
Običaji in obredi so načini obeleževanja posameznih večjih uspehov, tipov dogodkov, ki so 
deležni posebne obravnave, ter različne proslave organizacijskih obletnic. V vsaki 
organizaciji se oblikuje odnos do dogodkov, ki so za organizacijo pomembni, in analiza 
takšnih dogajanj lahko odkrije pomembne sestavine organizacijske kulture. 
 
Komunikacije so kot živčevje organizacije, zato so ključnega pomena za njeno delovanje. Z 
vidika organizacije so zanimivi predvsem neformalno in dejansko komuniciranje ter odnos 
tega do formalnega, kot je v organizaciji načrtovano in razvito. Tudi govorice in čenče nam 
veliko povedo o kulturi. 
 
Proizvodi in storitve so vse oblike človekovih stvaritev. So najlažje vidne vsebine 
organizacijske kulture in zato najprimernejše za proučevanje kulture. Prehod na nov 
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proizvodni program, recimo, terja tudi bistvene spremembe v obnašanju, vrednotah, odnosu 
do predvidenega uporabnika itd. 
 
Pri razumevanju fizičnega pojava organizacije in vedenja zaposlenih si moramo pomagati z 
analizo norm in vrednot, ki veljajo v tem konkretnem okolju organizacije. Vrednote in norme 
pa so druga raven organizacijske kulture (Kavčič v Možina, 1994, str. 180–181). 
 

1.2.2. VREDNOTE IN NORME 

 
Vrednote in norme razlagajo, racionalizirajo in dajejo smisel fizičnemu svetu. Vrednote so 
ponotranjena merila posameznika za presojanje, katera vedenja so pravilna in katera napačna. 
Po svoji naravi so vrednote vedno pozitivne, saj opisujejo prepričanje o tem, da je nekaj 
dobro, zaželeno. Pri organizacijski kulturi gre za skupne vrednote, ki omogočajo skupno 
delovanje zaposlenih v organizaciji.  
 
Vrednote so tiste sestavine organizacijske kulture, ki se transformirajo v ideologijo. Vedno 
reflektirajo izvirne vrednote osebe, ki si je predstavljala, kako naj bi nekaj bilo v primerjavi s 
tem, kar je. Če se vrednote v delovanju organizacije izkažejo kot učinkovite, se začne 
kognitivna transformacija osebnih vrednot v skupne vrednote ali prepričanja in šele na koncu 
v skupne temeljne domneve. Vrednote določajo naravo realnosti in način, kako naj se člani 
spopadejo z negotovimi in problematičnimi dogodki. Vrednote igrajo pomembno vlogo pri 
ustvarjanju identitete in ohranjanju skupne integracije. So le delno vidne, vendar še vedno 
obstajajo na ravni zavednega (Schein, 1992, str. 15).  
 
S postopnim spreminjanjem navad, stališč ipd. se postopno, če je vzajemno delovanje 
trajnejše, izoblikujejo pravila in celo norme, ki določajo pogoje za kontinuirano vzajemno 
delovanje. Norme so vodilo za delovanje v različnih in ponavljajočih se okoliščinah (Lipovec, 
1987, str. 216). 
 
Vrednote in norme so ena temeljnih sestavin organizacijske kulture, zato jih najdemo kot 
sestavino v skoraj vseh opredelitvah. So na meji med zavednim in nezavednim. Člani 
organizacije se jih praviloma ne zavedajo posebej oziroma jih dojamejo kot nekaj 
samoumevnega. Jih pa hitro opazi tisti, ki v organizacijo pride na novo (Kavčič v Možina, 
1994, str. 180). 

 

1.2.3. TEMELJNE PREDPOSTAVKE 

 
Tretjo raven organizacijske kulture sestavljajo temeljne predpostavke, o katerih se 
posamezniki v organizaciji ne sprašujejo, so nevidne in delujejo na podzavedni ravni. 
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Temeljne predpostavke so za člane organizacije same po sebi umevne in nastajajo na podlagi 
kulturnih paradigem. Kulturne paradigme so v konsistenten vzorec povezane predpostavke o 
človeštvu, naravi, načinu delovanja. Iz njih izvirajo tudi posameznikova prepričanja oziroma 
njegove ideje o tem, kako svet dejansko deluje.  
 
Temeljne predpostavke so izrednega pomena, ker določajo odnos do zunanjega okolja, naravo 
časa in prostora ter odnose med ljudmi. So bistveni usmerjevalci človeškega obnašanja. Člani 
podjetja se jih ne zavedajo, o njihovem obstoju lahko sklepamo na podlagi vidnih sestavin. 
Od vrednot se razlikujejo po tem, da vedno vodijo k rešitvi problema, medtem ko vrednote 
izražajo želeno rešitev, ki pa ni nujno skladna z rešitvijo, ki deluje. Temeljne predpostavke so 
znotraj skupine tako samoumevne, da najdemo le minimalno stopnjo njihove različnosti 
(Schein, 1992, str. 16). 
 
Da bi resnično spoznali kulturo opazovanega podjetja, bi bilo torej treba spoznati temeljne 
predpostavke. Kako se sploh oblikujejo temeljne predpostavke? Schein v svoji opredelitvi 
organizacijske kulture poudarja, da je kultura nekaj, kar članom organizacije pomaga 
spopadati se s problemi zunanje adaptacije in notranje integracije. Gre torej za vzorec, kako 
člani organizacije rešujejo probleme. Proces reševanja problemov pa je pravzaprav proces 
nastajanja organizacijske kulture. Ko se člani organizacije prvič srečajo s problemom, ki ga je 
treba rešiti, lahko za rešitev predlagajo samo neko vrednoto, saj še ne obstaja skupna zavest o 
tem, »kaj je resničnost in kako v njej delovati« (Schein, 1992, str. 16). Za rešitev problema po 
navadi ustanovitelji skupine predlagajo svoje mnenje oziroma prepričanja, ki po njihovem 
temelji na resničnih dejstvih oziroma zrcali resničnost. Preostali pa bodo ta predlog sprejeli 
kot rešitev problema šele takrat, ko se bodo prepričali, da dejansko rešuje problem. Če je 
rešitev izvedljiva, pomeni, da je pravilna in da izraža dejansko realnost. Sčasoma postane 
samoumevna, člani skupine o njej ne dvomijo več, zato postopoma preraste v prepričanje in 
nato v predpostavko. Glede na Sliko 1 torej avtomatično pade iz polja zavednega v polje 
nezavednega in opisani proces se imenuje proces kognitivne transformacije (Mesner - 
Andolšek, 1995, str. 24). Na Sliki 1 vidimo, da so tudi temeljne predpostavke razporejene na 
več ravni, od najbolj splošnih, ki se nanašajo na temeljne probleme, do bolj specifičnih. 
 
Organizacija mora izpolniti, kar zahteva okolje, da bi lahko preživela in rasla. Pri 
opredeljevanju odnosa do okolja se lahko v organizaciji oblikuje prepričanje, da si človek 
lahko okolje podredi in ga nadzoruje ali pa se mora človek podrediti naravi. To, kakšen odnos 
ima organizacija do okolja, določa njeno strategijo in temeljni cilj delovanja (Schein, 1992, 
str. 86). 
 
Predpostavke o naravi realnosti in resnice so vrsta prepričanj o tem, kaj je resnično in kako to 
odkriti. To lahko zaposleni ugotovijo z objektivnim testom, s skupnim soglasjem ali s 
subjektivnim mnenjem določenega posameznika. Od tega je tudi odvisen način sprejemanja 
odločitev in uresničitev medsebojnih odnosov v podjetju (Schein, 1992, str. 89). 
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V vsaki kulturi obstajajo tudi osnovne predpostavke o značilnostih človeške narave, ki se 
nanašajo na to, ali je človeška narava določena že ob rojstvu ali se lahko spremeni. Te 
predpostavke vplivajo na oblikovanje kontrolnega in nagrajevalnega sistema, sistema 
kadrovanja in napredovanja. Tukaj gre predvsem za vprašanje, katere so temeljne človeške 
lastnosti in kako dojemamo druge ljudi v organizaciji. Te predpostavke določajo predvsem 
način motivacije zaposlenih (Schein, 1992, str. 99). 
 
Predpostavke o naravi človeške aktivnosti se ukvarjajo z vprašanjem o naravi družine, dela in 
osebnih potreb, z naravo vlog spolov in z vodstvenimi stili. Glede na te predpostavke je 
podjetje lahko usmerjeno v aktivno delovanje, kar se kaže v hitrih odzivih organizacije na 
težave in v načinu vodenja, ali pa se podjetje okolju podreja. Pomanjkanje konsenza o teh 
predpostavkah pa v organizaciji izzove frustracije in slabo komunikacijo (Schein, 1992, str. 
102–103). 
 
Vsaka kultura vključuje tudi predpostavke o naravi medsebojnih odnosov, ki se ukvarjajo 
predvsem z naravo skupine in z notranjim okoljem, ki si ga ustvarja. V okvir teh predpostavk 
sodijo temeljna prepričanja o moči, hierarhiji, medsebojnem sodelovanju, konfliktih, človeški 
naravi, delovanju, odnosu do okolja. Vprašamo se lahko, ali je družba v osnovi organizirana 
okrog skupine ali okrog posameznika in za koga se bo posameznik žrtvoval, če bodo njegovi 
interesi in interesi družbe v konfliktu (Schein, 1992, str. 104–105). 
 
1.3. ORGANIZACIJSKA KULTURA IN SUBKULTURE 
   
Kultura organizacije se ne izraža neposredno, temveč skozi odnos do sebe in okolja. 
Sestavljena je iz različnih subkultur. Podobno kot je formalna organizacija sestavljena iz 
različnih področji, oddelkov, enot, je tudi kultura organizacije kombinacija različnih 
podkultur (Ivanko, 2000, str. 239).  
 
Subkultura je posebna kultura, ki jo oblikuje skupina znotraj večje organizacije, ki redno 
sodeluje in komunicira med seboj ter sebe opredeljuje kot posebno skupino (Kavčič v Možina 
et al., 1994, str. 189). 
 
Organizacije so majhne družbe, ki imajo lastne vzorce kulture in subkulture. Organizacija 
samo sebe vidi kot močno združeno ekipo ali družino, ki verjame v skupno delo. Druga 
organizacija je lahko prežeta z idejo, da je najboljša v panogi in da bo taka tudi ostala. 
Obstajajo pa tudi organizacije, ki so močno fragmentirane, razdeljene na skupine, ki imajo 
različne poglede na svet in različne ideje o tem, kakšna naj bi bila organizacija. Takšni vzorci 
prepričanja ali skupnih mnenj, ki so deljeni ali integracijski ter podprti z različnimi 
operativnimi normami in obredi, imajo lahko odločilen vpliv na celotno sposobnost 
organizacije, kako se ukvarjati z izzivi, s katerimi se sooča (Morgan, 1997, str. 129). 
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Po Brownu lahko organizacijske subkulture razvrstimo v tri kategorije (De Chernatony, 2000, 
str. 157–158): 

- višje subkulture, kjer so zaposleni iz te skupine bolj zvesti vrednotam prevladujoče 
kulture v primerjavi z drugimi ter najbolj poosebljajo želeno podobo podjetja; 

- ortogonalne subkulture, kjer so zaposleni v tej skupini usklajeni s prevladujočo 
kulturo, vendar sprejemajo tudi ločeni, toda ne nasprotujoči niz vrednot; 

- nasprotne subkulture, kjer imajo zaposleni iz te skupine niz pomembnih vrednot, ki so 
nasprotne želeni kulturi. Te subkulture so zelo škodljive, saj omogočajo upad morale v 
podjetju, nezanesljivo uresničevanje načrtov in zmanjševanje zadovoljstva 
odjemalcev. 

 
V podjetju lahko dopustimo obstoj ortogonalnih subkultur, vendar jih je treba proučiti z 
namenom, da se pripravi na morebitni odpor proti novim zamislim. Oddelke, kjer se kažejo 
izrazite nasprotne težnje, pa je treba spodbuditi, da svoja stališča prilagodijo, sicer lahko to 
škodljivo vpliva na podjetje (De Chernatony, 2000, str. 167). 
 
Naravo organizacijske kulture in subkulture najlažje ocenimo tako, da enostavno opazujemo 
vsakdanje delovanje skupine ali organizacije, ki ji posameznik pripada, in sicer kot da bi bili 
zunanji opazovalci. Posebnosti opazovane kulture nam postopoma postanejo jasne, ko 
spoznamo vzorce interakcij med posamezniki, jezike, ki jih uporabljajo, slike in teme 
pogovora ter različne dnevne obrede (Morgan, 1997, str. 129). 
 
Vsaka od različnih profesionalnih skupin ima lahko drugačen pogled na svet in naravo posla 
njihove organizacije. Računovodje lahko soglašajo z eno vrsto filozofije, tisti, ki se ukvarjajo 
s trženjem, pa z drugo. Okvir pristojnosti razvojnih inženirjev je lahko drugačen kot pri 
perspektivnih članih oddelka za proizvodnjo, trženje in prodajo. Vsaka skupina lahko razvija 
lasten specializiran jezik in niz priljubljenih konceptov za oblikovanje poslovnih prioritet 
(Morgan, 1997, str. 137). 
 
Družbene ali etične razvrstitve lahko poskrbijo tudi za pojav različnih norm in vzorcev 
vedenja z bistvenim učinkom na vsakdanje delovanje, še posebej ko etične skupine sovpadajo 
z različnimi organizacijskimi aktivnostmi. Ko skupina z visokim statusom vstopi v interakcijo 
s skupino z nižjim ali ko skupine z zelo različnim poklicnim vedenjem postanejo med seboj 
odvisne, lahko organizacijo preplavijo nekakšne subkulturne zdrahe. Različne norme, 
prepričanja in različen odnos do časa ali učinkovitosti dela lahko pripeljejo do raznovrstnih 
protislovij in disfunkcij. Te je izjemno težko razumno rešiti, saj so prepletene z vsakovrstnimi 
globoko osebnimi vprašanji, ki v bistvu opredeljujejo vpletene osebe (Morgan, 1997, str. 
137). 
 
Vsaka subkultura pa ima tudi svoje vrednote, mnogo od teh je implicitnih, kar pomeni, da 
niso nikjer jasno opredeljene in se jih tudi zaposleni ne zavedajo jasno, imajo pa velik vpliv 
nanje, na njihovo delo in ravnanje. Težava nastopi, kadar so ta implicitna prepričanja v 
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nasprotju z javno izraženimi vrednotami organizacije, saj lahko množica teh neskladij med 
zaposlenimi povzroči nezadovoljstvo, cinizem, celo odkrito posmehovanje posameznikov 
skupnim vrednotam (Musek Lešnik, 2003, str. 139). 
 
Dejstvo je, da imajo implicitne vrednote velik vpliv na obvladovanje organizacije, kar potrjuje 
težnjo po načrtnem raziskovanju vrednot v organizaciji. Bolj ko so implicitna prepričanja 
vpletena v tkivo organizacije, globlje v svojem raziskovanju mora poseči, da bi se dokopala 
do njih. In dlje ko se dokoplje, bolj pozitivne premike lahko pričakuje.  
 
Delitev na subkulture se lahko pojavi tudi zaradi različne stopnje predanosti članov 
organizacije. Posamezniki namreč niso popolnoma predani organizaciji, v kateri delajo. 
Ljudje lahko razvijejo specifične subkulturne prakse in tako izpopolnjujejo svoje življenje ali 
z razvijanjem norm in vrednot pospešujejo svojo kariero ali posebne interese (Morgan, 1997, 
str. 138). 
 
Odnos med organizacijo in subkulturo je različen, mogoče so naslednje variante (Kavčič v 
Možina et al., 1994, str. 190): 

- harmoničen odnos, ko se vrednote in norme subsistemov in organizacije v celoti 
skladajo; 

- podporni odnos, kadar vrednote podsistemov podpirajo vrednote sistema, obenem pa 
razvijajo še nekatere svoje vrednote, ki jim kultura sistema ne ustreza; 

- okrepljujoč odnos, kadar so vrednote celotnega sistema v podsistemih poudarjeno 
zastopane in uveljavljene; 

- nasprotujoč odnos, kadar so vrednote podsistema v odkritem ali prikritem nasprotju z 
vrednotami celotnega sistema in postopoma oblikujejo nasprotno kulturo. 

 

2. TIPOLOGIJE ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Organizacijska kultura ima točno določene značilnosti, ki jo opredeljujejo, in več dimenzij, 
znotraj katerih se te značilnosti oblikujejo. Celotna paradigma organizacijske kulture je 
različna od avtorja do avtorja. Tako kot vsak avtor opredeljuje organizacijsko kulturo po 
svoje, se tudi nadaljnjega raziskovanja loti v skladu s svojim razumevanjem. 
 
Tipologija kot poskus poenostavitve kompleksne stvarnosti nam poizkuša s tipom modela 
prikazati stvarnost. Nekateri modeli so se uveljavili do te mere, da jih veliko avtorjev 
uporablja pri predstavljanju in analiziranju organizacijske kulture (Rozman, 1993, str. 170). 
 
Tako kot obstaja veliko opredelitev organizacijske kulture in veliko razmišljanj o tem, so tudi 
tipologije organizacijske kulture številne. Razlikujejo se po dimenzijah, ki jih upoštevajo pri 
raziskovanju. Vendar pa je treba opozoriti, da vključujejo idealne tipe kultur, medtem ko so v 
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realnosti organizacije običajno zmes različnih kultur, pri čemer lahko določen tip nad drugim 
prevladuje. Tipi organizacijske kulture so koristen pripomoček pri empiričnem raziskovanju. 
So neke vrste metodološki pripomoček za lažjo ponazoritev in razumevanje kompleksnosti 
organizacijske kulture ter hkrati teoretični konstrukti. Med najpogosteje omenjenimi 
tipologijami v literaturi so Ansoffova tipologija, Handyjeva tipologija ter Cameronova in 
Quinnova tipologija. V nadaljevanju tega poglavja pa poleg teh predstavljam še Batejevo, 
Dealovo in Kennedyjevo ter Hofstedejevo tipologijo organizacijske kulture. 
 
2.1. ANSOFFOVA TIPOLOGIJA ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Ansoff (1979, str. 175−195) je razvil prvo tipologijo, ki označuje organizacijsko kulturo na 
podlagi dveh lastnosti: 

- ekstravertiranosti oz. introvertiranosti članov (usmerjenost v podjetje ali v okolje) ter 
- časovne perspektive (usmerjenost v preteklost, sedanjost ali prihodnost), ki se 

povezuje z naklonjenostjo oziroma nenaklonjenostjo spremembam.  
 
Avtor deli organizacijsko kulturo na pet različnih tipov, ki se med seboj razlikujejo po tem, 
kakšen je odnos članov do časa in tveganja. Tipologije so naslednje (Rozman, 2000, str. 135): 

- Za stabilni tip organizacijske kulture je značilna introvertiranost članov podjetja 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. Njihov cilj je ohranjanje statusa quo. 

- Reaktivni tip organizacijske kulture je prav tako introvertiran kot stabilni tip, vendar je 
usmerjen v sedanjost, zato je pri zaposlenih prisotna določena, vendar minimalna 
stopnja pripravljenosti za sprejemanje sprememb. 

- Anticipatorni 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 o uspehu. Velik pomen prepisujejo vnaprejšnjem 
načrtovanju. 

- Za eksploativni tip organizacijske kulture sta značilni ekstrovertiranost in velika 
naklonjenost spremembam. Člani podjetja namreč želijo s spremembami zmanjšati 
nepričakovane nevarnosti. Hočejo biti v akciji. 

- Za usklajevalni tip organizacijske kulture je značilna ekstrovertiranost članov podjetja 
in njihova usmerjenost v prihodnost, ki jo želijo sami oblikovati oziroma se vsaj 
pripraviti na prihajajoče spremembe.  

 
2.2. BATEJEVA TIPOLOGIJA ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Bate (Bate, 1992, str. 213–235; Mesner - Andolšek, 1995, str. 107) je pri ugotavljanju vplivov 
organizacijske kulture na reševanje problemov v podjetju odkril šest temeljnih značilnost, ki 
jih je mogoče pojmovati kot temeljne dimenzije organizacijskega vedenja: 
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1. Neemocionalnost. Ta značilnost pomeni, da v podjetju obstaja nekakšna tiha zapoved, 
da naj zaposleni ne izražajo svojih čustev in občutkov, ker naj bi to slabo vplivalo tako 
na podjetje kot tudi na posameznika. Poklicno življenje je strogo ločeno od osebnega. 
Razkazovanje čustev velja za neprofesionalno in ga pojmujejo kot znamenje slabosti 
predvsem pri vodilnih delavcih, saj v podjetju menijo, da v takih primerih obstaja 
nevarnost, da bi drugi izkoristili njihove šibkosti. Posledica takih prepričanj je nizka 
stopnja zaupanja med sodelovci. 

2. Neosebnost. Ta dimenzija se nanaša na svojevrstno prepoved identifikacije tistih oseb, 
ki izvajajo določena dejanja. Neposredno navajanje imen in konfrontiranje z 
odgovornimi veljata za nevljudno in neprimerno. Brezosebno obravnavanje problemov 
vodi v t. i. 'kolektivno (ne)odgovornost'. 

3. Podrejenost. Ta se izraža v prepuščanju iniciative vodilnim članom podjetja, ki imajo 
vedno prvo in zadnjo besedo pri reševanju problemov. Rezultat je tako popolnoma 
odvisen od vodstva. 

4. Konzervativizem. Ta značilnost vsebuje prepričanje, da se razmere v podjetju 
najverjetneje ne bodo nikoli spremenile. Prisotno je tako pri vodstvu kot tudi pri 
drugih zaposlenih v podjetju. Posledica takšnega stališča je reševanje problemov brez 
zavzetosti, zato pogosto prihaja do blokiranja sprememb. 

5. Izolacija. Ta značilnost implicira prepričanje, da naj vsakdo opravlja svoje delo in naj 
se ne vtika v delo drugih. Tako prepričanje se izraža v diferencirani (funkcijski) 
organizacijski strukturi, kjer je podjetje razdeljeno v oddelke in naprej na enote. Med 
njimi so le šibke horizontalne in vertikalne povezave, timskega dela je malo in 
problemi se rešujejo individualno. 

6. Antipatija. Ta značilnost, ki je posledica slabega zaupanja, nenaravnih socialnih 
odnosov in izolacije, temelji na prepričanju, da so zaposleni v podjetju prej nasprotniki 
kot zavezniki. Razdeljeni so v skupine, ki se ukvarjajo predvsem s sovražnimi odnosi 
do drugih skupin. Antipatija se kaže v visoki stopnji pluralizma in konfliktni 
naravnanosti. 

 
Bate poudarja, da te dimenzije krojijo negativne vedenjske vzorce in s tem omejujejo 
reševanje problemov v podjetju. 
 
2.3. DEALOVA IN KENNEDYJEVA TIPOLOGIJA ORGANIZACIJSKE 
KULTURE 
 
Tipologija po Dealu in Kennedyju (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 170−173) temelji na 
dveh merilih. Prvo merilo je stopnja tveganja pri odločitvah, drugo pa hitrost povratnih 
informacij s trga na sprejete odločitve v organizaciji. Prvemu merilu sta dodala veliko ali 
majhno tveganje, drugemu pa počasno ali hitro povratno informacijo ter tako prišla do štirih 
tipov organizacijske kulture, kar prikazuje Slika 2. 
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Slika 2: Tipi kultur po Dealu in Kennedyju 
 
 
                                     hitro 
 
    hitrost 
    pridobivanja 
    povratnih počasi 
    informacij 
                                                             nizka                      visoka 
 
            stopnja tveganja 
 

Prodajna  
kultura 

Špekulacijska  
kultura 

Procesna  
kultura 

Sistemska  
kultura 

Vir: Deal, Kennedy, 1999, str. 12. 
 
Špekulacijska kultura je kultura individualistov. Vključuje veliko stopnjo tveganja in hitro 
pridobivanje povratnih informacij. Deluje po sistemu 'vse ali nič'. Usmerjena je k hitremu 
zaslužku. Tekmovanje je bistvenega pomena, zato so napetosti in konflikti del vsakdanjika. 
Skupinska identiteta je zapostavljena na račun želje po individualnem prodoru. Taka kultura 
podpira uveljavitev temperamentalnih posameznikov, ne podpira pa subjektov, ki investirajo 
v dolgoročne cilje, zato tako podjetje ne razvije močne, kohezivne kulture. Gre za kulturo 
mladih, s poudarkom na hitrosti, in ne na vzdržljivosti. Slabost takih kultur je, da ne poznajo 
timskega dela, učenje iz napak pa je nemogoče. Tipični predstavnik take kulture je zabavna 
panoga. 
 
Prodajna (poslovna) kultura vključuje nizko stopnjo tveganja in hitre povratne informacije. 
Lahko jo imenujemo tudi akcijska kultura. Njene temeljne značilnosti so pragmatičnost, 
usmerjenost k trdemu timskemu delu; močno je poudarjena pripadnost podjetju. Med 
posamezniki ni izrazitega razlikovanja. Uspeh je posledica delovne vneme in vztrajnosti, 
vendar na račun hitrosti trpi kvaliteta izdelkov. Ta kultura je primerna za panoge množične 
potrošnje. Sem sodijo npr. računalniška podjetja, avtomobilska podjetja, mrežna prodaja itd. 
 
V sistemski kulturi je tveganje veliko (ogromni denarni tokovi), povratne informacije pa so 
počasne (pridejo šele po mescih, letih). Cilji v taki kulturi so dolgoročni. Tveganje, ki ga 
sprejemajo, ne sloni na posamezniku, temveč na celotni organizaciji. Odločitve se vedno 
sprejemajo na vrhu. Taka kultura temelji na poudarjanju izkušenj, zato v njej ni mogoče hitro 
napredovati. Moč kulture sloni na vzajemnosti, timskemu delu in spoštovanju avtoritete. 
Njihovi proizvodi so visoko kvalitetni, vendar se zelo počasi prilagajajo okolju. Sem bi lahko 
prišteli letalsko panogo, razvoj računalniške opreme, vojsko ipd. 
 
Procesna kultura je kultura, kjer je tveganje majhno, povratne informacije pa so počasne ali 
pa jih sploh ni. Uslužbenci težko cenijo rezultate svojega dela, zato se bolj osredotočijo na 
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načine opravljanja nalog, manj pa na to, kaj sploh delajo. Najpomembnejša vrednota je 
tehnična popolnost dela. Člani podjetja so previdni, malenkostni in prilagodljivi. Ljudje 
varujejo integriteto sistema, odločanje je počasno in natančno. Finančni priliv je majhen. 
Pomembna je pozicijska moč (v rigidni hierarhiji). Takšna kultura je značilna zlasti za 
administracijo, upravne službe, banke, zavarovalnice itd. 
 
2.4. HOFSTEDEJEVA TIPOLOGIJA ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Hofstede opredeljuje kulturo kot »kolektivno programiranje duha, po katerem se člani ene 
skupine razlikujejo od drugih« (Hofstede, 1980, str. 21). Izhaja iz prepričanja, da socialni 
sistemi lahko obstajajo le, če človeško delovanje ni naključno in je vsaj do določene mere 
predvidljivo. 
 
Avtor (Hofstede, 2005, str. 179) organizacijski kulturi pripisuje naslednje značilnosti: je 
celostna, zgodovinsko utemeljena, povezana z antropološkimi študijami, družbeno 
konstruirana (skupinska), mehka (torej težka za proučevanje) in težko spremenljiva. Razlika 
med nacionalno in organizacijsko kulturo je v vlogah, ki jih igra posameznik. Dimenzije 
kulture je deloma zgradil na modelu, ki sta ga leta 1954 postavila Alex Inkeles in Daniel 
Levinson in vsebuje temeljne probleme, s katerimi se sreča vsaka družba. To so odnosi do 
avtoritete, samokoncept (sefl-concept), ki vsebuje odnos med posameznikom in družbo, ter 
koncept delitve spolov in način spopadanja s konflikti. V raziskavi, ki jo je Hofstede opravil v 
korporaciji IBM, je pri analizi odgovorov naletel na podobne kategorije. Razvil je tipologijo, 
temelječo na petih dimenzijah, ki so temeljne za katerokoli raven katerekoli kulture: 

- Odnos do moči (power distance) je dimenzija, ki se ukvarja z družbeno neenakostjo, 
skupaj z odnosom do avtoritete. 

- Kolektivnost proti individualnosti je dimenzija, ki opredeljuje odnos med 
posameznikom in skupino, družbo. 

- Feminizacija nasproti maskulinizaciji se kaže v družbeni opredelitvi in posledicah 
dejstva, da je nekdo rojen kot moški oziroma ženska. 

- Izogibanje negotovosti nam pove, kako se člani določene kulture spopadajo z 
negotovostjo predvsem v zvezi z obvladovanjem agresivnosti in izražanjem čustev. 

- Kratkoročna ali dogoročna usmerjenost obravnava dimenzijo, ki se razlikuje pri 
proučevanju anglo-ameriške in evropske mentalitete ter azijske oziroma japonske 
mentalitete. 

 
2.5. HANDYJEVA IN HARRISONOVA TIPOLOGIJA 
ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Ta tipologija sloni na razmerju med kulturo in strukturo. Je pregledna in preprosta. Slika 3 
prikazuje Handyjevo tipologijo s štirimi modeli kulture.  
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Slika 3: Tipi organizacijske kulture po Handyju in Harrisonu 
 
 
                                                  FLEKSIBILNOST 
 
  
                      KULTURA OSEBNOSTI              KULTURA NALOG 
                     - Posameznika podpirajoča           - Inovativna, k nalogam in delu 
                     - Skupina posameznikov                  usmerjena kultura 
                                                                                 - Mreža 
 
   POSAMEZNIKI                                                                                               ORGANIZACIJA 
 
 KULTURA VLOG         KULTUR MOČI 
 - Kultura spoštovanja     - Ciljno usmerjena, informacijsko  
   pravil       integrirana kultura 
 - Temelj, v katerem    - Organizacija kot pajkova mreža 
   ima vsakdo svojo vlogo 
    
   NADZOR 
 
Vir: Ivanko, 2000, str. 246. 
 
Handy meni, da je vsak posamezen tip kulture primeren za določeno vrsto dela oziroma da je 
vsak način, kako peljemo stvari v združbi, za nekaj dober. Torej nobena kultura ni slaba ali 
dobra. Rečemo lahko samo, da je neki tip kulture bolj ali manj primeren glede na okolje 
oziroma situacijske spremenljivke, v katerih združba deluje (Handy, 1995, str. 20). Handyjevo 
tipologijo je leta 1979 dopolnil Harrison, ko je razvil vprašalnik, s katerim določimo tip 
kulture v organizaciji (Kovač, 1990, str. 91).  
 
Kultura moči je tip kulture, za katero je značilno, da ima dominantno vlogo vpliven 
posameznik, ki kontrolira vsa sredstva in odloča o vseh odločitvah. Taka kultura se pojavlja v 
malih podjetjih s standardno tehnologijo in rutinskimi nalogami ali v velikih konglomeratih, 
ki kažejo značilnosti centralizirane moči. Ponazarja jo s pajkovo mrežo, kjer se moč in vpliv 
širita iz centralne skupine ali osebe. Torej gre za avtokratsko organizacijsko strukturo in 
centralizirano oblast z močnim osrednjim oblastnikom (pajkom). Ta kontrolira celotno 
organizacijo prek majhnega števila ključnih oseb v organizaciji. Takšna kultura temelji na 
posamezniku, skupinskega dela in odločanja ni. Težave nastopijo z rastjo organizacije, saj 
postaja takšen tip kulture z velikostjo bolj ranljiv. Prednosti kulture moči so, da dokaj uspešno 
reagira na spremembe, teži k obvladovanju okolice in ne trpi nobene opozicije. Glavna slabost 
te organizacijske kulture pa, da je podvržena izgubljanju najbolj sposobnih posameznikov, ki 
so razočarani zaradi svoje nizke udeležbe pri sprejemanju ključnih odločitev. Pri takšni 
organizacijski kulturi se lahko tudi zgodi, da ob zamenjavi pajka navadno celotna organizacija 
doživi velike pretrese ali celo propade.  
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Kulturo vlog lahko pogosteje opazimo v javnih sektorjih kot v poslovnih. Za ta tip kulture je 
značilno, da deluje pod določenimi pogoji, kot so stabilno okolje, visoka rutina in 
standardizirane naloge. Pogosto jo opredeljujemo kot birokratsko kulturo, ki deluje logično in 
racionalno. Njene glavne značilnosti so pravila in postopki, ki jih vodita logika in 
racionalnost. Simbolično je ponazorjena z grškim templjem, kjer je vrh na močnih stebrih 
organizacije, ki so povezani s krovom, ki ga sestavlja peščica višjih vodilnih. Prek njih se 
izvajata celotna kontrola in koordinacija med stebri. Ta kultura je značilna sestavina 
birokratskega tipa organizacije. Vir moči v tej kulturi ni posameznik, temveč njegov položaj v 
organizaciji, konflikti pa se rešujejo prek pravil in postopkov. Članom zagotavlja varnost, 
dosmrtno zaposlitev in napredovanje s staranjem. Posameznika ceni zaradi njihovih visokih 
standardov opravljanja dela. Organizacije s takšno kulturo odlično funkcionirajo v stabilnem 
in predvidljivem okolju. Njena glavna pomanjkljivost pa je slaba prilagodljivost spremembam 
v okolju ter počasno spreminjanje. Pomembno je delati pravilno, in ne delati pravih stvari. 
 
Kultura osebnosti je organizacija, ki nima rigidne strukture. Ta kultura je podrejena 
posameznikom. Organizacijska struktura in sistemi pa so oblikovani tako, da pospešujejo in 
podpirajo delovanje posameznikov. Ponazorimo jo lahko z grozdom ali galaksijo 
individualnih zvezd, kjer je posameznik najpomembnejši. Njen namen je ustvariti pogoje, da 
bi posamezniki uresničili svoje interese. Vpliv avtoritete je tu minimalen. Pri odločanju se 
uporablja metoda konsenza – enaka moč. Prednost tipa kulture osebnosti je visoka stopnja 
motiviranosti njenih članov, njena slabost pa je v majhnem vplivu vodilnih vrednot. V 
realnosti jo težko najdemo (npr. odvetniške pisarne, projektni biroji), saj so običajno v 
organizacijah višji kolektivni interesi pomembnejši od individualnih (Handy, 1980, str. 188–
196; Sadler, 1995, str. 70–72). 
 
Kultura nalog je tip organizacijske kulture, za katero je značilno, da je moč posamezniku v 
organizaciji dodeljena glede na izkušenost, strokovnost in sposobnost. Gre za projektno 
organizirano organizacijo. Ponazarja jo mreža, ki ima različno močne vire moči (vozle). Je t. 
i. 'matrična organizacija'. Poudarek je na opravljenih delovnih nalogah. Največja vrednota 
organizacije, usmerjene v kulturo nalog, je doseganje postavljenih ciljev. Posameznike, ki ne 
morejo izpolniti svoje naloge, se dodatno usposablja ali pa se jih nadomesti. Zanjo je značilno 
timsko delo. Takšna organizacija je primerna za okolja, kjer se je treba nenehno prilagajati 
spremembam na trgu, kjer so življenjski cikli izdelkov kratki in kjer je hitrost reševanja 
problemov pomembna. Zaposleni imajo v taki kulturi veliko kontrole nad svojim delom, 
njihovo uspešnost pa presojajo na podlagi rezultatov. Odnosi med člani skupine in vodjem so 
zelo sproščeni, glavni vir moči pa je strokovno znanje. Težko je uresničljiva v velikih 
organizacijah. Problemi pa nastanejo, ko primanjkuje resursov za alokacijo. Takrat se kultura 
nalog hitro spremeni v kulturo moči ali kulturo vlog. 
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2.6. CAMERONOVA IN QUINNOVA TIPOLOGIJA ORGANIZACIJSKE 
KULTURE 
 
Cameronova in Quinnova tipologija temelji na teoretičnem modelu, imenovanem 'The 
Competing Valeus Framework' (CVF) – model konkurenčnih vrednot, na podlagi katerega sta 
določila štiri glavne tipe organizacijskih kultur (Cameron, Quinn, 1999, str. 30). Ta model je 
hkrati tudi teoretična podlaga vprašalniku 'The Organization Culture Assessment' (OCAI), ki 
je merilni instrument organizacijske kulture, ki ga bom uporabila za osnovo proučevanja 
organizacijske kulture podjetja v empiričnem delu magistrske naloge.  
 
Model CVF je bil razvit na podlagi raziskav o indikatorjih učinkovitosti podjetja, katerih 
glavno vprašanje je bilo: Kateri faktorji določajo učinkovitost podjetij? Campbell in njegovi 
kolegi so tako prepoznali 39 pokazateljev učinkovitosti. Prav teh 39 faktorjev pa sta Quinn in 
Rohrbaugh združila v dve dimenziji, ki sta predstavljeni v koordinatnem sistemu na osi x in y 
ter določata štiri osnovne tipe organizacijskih kultur. Na osi x je postavljena dimenzija 
fleksibilnost/kontrola, na osi y pa dimenzija introvertirana/ekstrovertirana usmerjenost. Vsak 
od kvadrantov predstavlja skupek vrednot, ki si jih delijo člani organizacije, in ideologijo 
vodenja, kako doseči zastavljene cilje. Vsakemu kvadrantu so glede na značilnosti dali ime, ki 
najbolj označuje lastnost kvadranta, in sicer: kultura klana, ad hoc kultura, kultura hierarhije 
in kultura trga. To so torej štirje tipi organizacijske kulture.  
 
Gre za eno najnovejših raziskav, ki organizacije razporeja glede na to, ali je delovanje 
organizacije stabilno in obvladano ali prožno in neodvisno ter ali je organizacija usmerjena 
navzven ali navznoter, kar tudi prikazuje Slika 4. 
  
Slika 4: Model CVF 
 
                                                        Fleksibilnost    
                                            
                                     
 
 
   
               Introvertna              Ekstrovertna 
               usmerjenost               usmerjenost 
  
 
                                                 Kontrola    
 

Klan 
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Vir: Cameron, Quinn, 1999, str. 32. 
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Kultura hierarhije – organizacija s hierarhično kulturo je usmerjena navznoter in deluje v 
stabilnem okolju. Organizacija je zelo strukturirana in formalizirana. Opisi delovnih nalog 
zelo podrobno narekujejo, kaj mora zaposleni delati. Vsi se držijo postopkov in pravil. Vodje 
se vidijo kot dobri organizatorji, zanima pa jih predvsem učinkovitost. Formalna pravila in 
politika podjetja držijo podjetje skupaj. Člani organizacije so dolgoročno zaposleni. 
Dolgoročno pa jih zanimajo predvsem stabilnost, učinkovitost in tekoč potek dela. 
Organizacija je uspešna, če je učinkovita, dosega zanesljive dobave in proizvodnjo z nizkimi 
stroški. 
 
Kultura trga – organizacija s kulturo trga je usmerjena navzven, hkrati pa člani še vedno 
stremijo k stabilnosti in kontroli. Člane organizacije zanimajo rezultati, zato je njihov glavni 
cilj, da so naloge narejene. Delovno okolje v taki organizaciji je zelo tekmovalno, kar se lahko 
opazi že po stilu vodenja. Vodstvo namreč zanimajo predvsem rezultati, ki jih želijo doseči 
tudi agresivno. Vodstvo je strogo in zelo zahtevno. Dolgoročno organizacijo zanimajo 
predvsem rezultati na trgu. Njihova vizija uspeha je povečanje tržnega deleža in pa prodor na 
nove trge. Zato so konkurenčne ocene in prevlada na trgih zelo pomembne. Lepilo, ki drži 
skupaj organizacijo, so doseženi zastavljeni cilji. 
 
Kultura klana – organizacija s tako kulturo je usmerjena navznoter, je fleksibilna in se zelo 
zanima za zaposlene. Organizacija je podaljšek družine. Vodje so predvsem mentorji, včasih 
pa celo starševski. Lepilo organizacije sta lojalnost in tradicija. Zaposleni so organizaciji zelo 
predani. Delo je timsko in omogoča sodelovanje vseh zaposlenih. Dolgoročno se organizacija 
zavzema predvsem za razvoj zaposlenih. Zanje uspeh pomeni predanost kupcem ter skrb za 
zaposlene. 
 
Ad hoc kultura – člani v organizaciji z ad hoc kulturo so zelo dinamični, podjetniški in 
kreativni. Pripravljeni so tvegati in poskušajo vedno nekaj novega. Vodje so zelo inovativni in 
pripravljeni tvegati za vsako ceno. Dolgoročno člane zanima vedno novo eksperimentiranje in 
pridobivanje novih virov. Zanje pomeni uspeh nov unikaten izdelek ter prodreti na trg kot prvi 
ponudnik. Člani cenijo inovativnost, izvirnost in svobodo odločanja. 
 

2.6.1. RAZVOJNI KROG ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Kultura podjetja se skozi čas spreminja. Če spremljamo mlado ali majhno podjetje v 
njegovem razvojnem ciklusu, opazimo trend spreminjanja organizacijske kulture (Slika 5). V 
prvih fazah razvojnega ciklusa (faza 1) so podjetja izrazito ad hoc usmerjena – brez formalne 
strukture, usmerjena k inovativnemu reševanju problemov in prilagajanju trgu. V majhnih 
podjetjih igra vizija vodilnega človeka ključno vlogo. Sčasoma se v podjetju razvije kultura 
klana (faza 2); ustvarijo se družinski odnosi z močnim občutkom pripadnosti in medsebojno 
povezanostjo. Prva večja kriza v podjetju nastopi, ko podjetje zraste do te mere, da mora 
postaviti bolj formalno organizacijsko strukturo, da bi lahko nadzorovalno učinkovitost 
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procesov in odgovornosti zaposlenih. Potrebna je vzpostavitev 'reda', zato je nujen preobrat k 
določeni hierarhični strukturiranosti (faza 3). To je po navadi najbolj kritično obdobje v 
podjetju, saj zaposleni začutijo, da se izgublja občutek medsebojne povezanosti in 
pripadnosti. Preobratu v hierarhično kulturo sledi tudi usmerjenost na trg (faza 4) – k 
doseganju rezultatov. 
 
To je ciklus, ki je naravna pot razvoja vsakega podjetja. Da bi podjetje ohranilo kulture, ki so 
pomembne za njegovo 'večno mladost', se morajo vodilni tega procesa zavedati in ga 
usmerjati. Ko podjetje doseže zrelo fazo, ko sta močni kulturi hierarhije in trga, je takšno 
organizacijsko kulturo zelo težko spremeniti. Potrebno je ogromno energije in časa, da bi 
takšno kulturo spet spremenili. Vendar tega časa v trenutku, ko se podjetje začne zavedati 
stanja, največkrat ni več. Poleg tega se kultura v zrelih organizacijah sicer lahko spreminja, 
vendar v veliko bolj nepredvidljivih smereh. Zato je pomembno, da podjetje v fazi zorenja 
organizacijske kulture spodbuja prisotnost vseh štirih tipov, saj to pomeni veliko večjo 
fleksibilnost v trenutku, ko je to treba (ko se npr. spremenijo razmere na trgu). Nekatera 
podjetja zato zavestno razvijajo subkulture znotraj posameznih divizij – npr. razvojni oddelek 
deluje bolj ad hoc medtem ko sta na področju npr. financ potrebna visoka strukturiranost in 
nadzor (Quinn, Cameron, 1999, str. 48). 
 
Slika 5: Faze razvojnega ciklusa organizacijske kulture 
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Vir: Quinn, Cameron, 1999, str. 41. 
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2.6.2. UPORABNA VREDNOST MODELA 

 
Model nasprotujočih si silnic je zelo dobra metodologija za različne namene proučevanja 
kulture v podjetju (Slika 6). Dobra je za ugotavljanje prevladujočega kulturnega tipa v 
podjetju in moči tipa, ki je prevladujoč. Raziskava je pokazala (Quinn, Cameron, 1998, str. 
40), da ima več kot 80 odstotkov podjetij razvit prevladujoč kulturni tip, lahko pa se pojavlja 
tudi več kulturnih tipov hkrati. Organizacije, ki nimajo izrazitega prevladujočega kulturnega 
tipa, imajo po navadi nejasen odnos do organizacijske kulture ali pa enakovredno poudarjajo 
vse štiri kulturne tipe. 
 
Slika 6: Organizacijska kultura in uspešne strategije vodenja 
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Vir: Quinn, Cameron, 1999, str. 41. 
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Model je uporaben za proučevanje razlik med obstoječim in želenim stanjem v podjetju 
(celotnega podjetja ali pa med različnimi ravnmi v podjetju – npr. med vodstvom in 
operativno ravnjo) ter za primerjavo različnih subkultur znotraj podjetja in ugotavljanje razlik 
med njimi. Omogoča tudi primerjavo med kulturnimi profili podjetja in načini vodenja. 
Raziskave so pokazale, da so uspešnejši managerji, ki uporabljajo slog vodenja, ki sovpada s 
kulturnim tipom podjetja. V hierarhični kulturi so najboljši managerji, ki so dobri 
organizatorji, nadzorniki in koordinatorji. V klanu so najbolj uspešni managerji, ki so dobri 
motivatorji, mentorji, 'timbilderji'. V adhocraciji so najboljši managerji tisti, ki so vizionarji, 
inovativni in kreativni, pripravljeni sprejemati izzive in so usmerjeni v prihodnost. V kulturi 
trga so uspešni managerji zahtevni, tekmovalni, dobri pogajalci in motivatorji, znajo delegirati 
naloge in dosegati rezultate. 
 
Raziskave so pokazale, da se višji in srednji management razlikujeta tudi po tem, katere 
načine vodenja uporabljata. Višji management se zadržuje bolj v zgornjih kvadrantih in 
uporablja načine vodenja, značilne za klan ali adhocracijo (so bolj inovatorji, spodbujevalci 
sprememb). Srednji management pa se zadržuje bolj v spodnjih kvadrantih in uporablja 
načine vodenja, značilne za trg in hierarhijo (so nadzorniki, stremijo k produktivnosti in 
stabilnosti sistema). Najbolj uspešni so tisti managerji, ki znajo delovati v vseh štirih 
kulturnih tipih podjetij; ki znajo biti nepopustljivi, 'mehki', inovativni in dobri nadzorniki 
hkrati. Sposobnosti in lastnosti managerja so še posebej pomembne pri spreminjanju kulture 
podjetij. Manager, ki ima specifičen način vodenja, npr. hierarhičen, bo težko vodil proces 
spreminjanja kulture, npr. v tržno. 
 
Metodologija je primerna tudi za primerjavo z drugimi podjetji iz iste ali podobne panoge in 
primerjavo s trendi v panogi ter za proučevanje razlik med trenutnim in želenim stanjem (ali 
primerjanim). 
 

3. NASTAJANJE, OHRANJANJE IN SPREMINJANJE 

     ORGANIZACIJSKE KULTURE   
       
 
Upoštevanje organizacijske kulture je bistvenega pomena za razumevanje in uspešnost 
organizacije. Organizacijska kultura pomeni trajnost in s tem ohranjanje. Je dinamičen pojav, 
torej nenehno nastaja in se tako tudi spreminja. 
 
Nastajanje, ohranjanje in spreminjanje organizacijske kulture si moramo predstavljati kot 
povezan, hkraten in nenehen proces oblikovanja kulture organizacije, saj se ti procesi med 
seboj dopolnjujejo in prepletajo. 
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3.1. NASTAJANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Organizacijska kot tudi vsaka druga kultura nastaja v glavah in srcih ljudi postopoma. Je 
zanimiv in enkraten proces, ki se dogaja tako spontano, da ga je težko opazovati, kaj šele 
meriti in pri tem ostati zunaj dogajanja. Glavni akterji pri nastajanju organizacijske kulture so 
ustanovitelji in vodstvo podjetja. Organizacijska kultura tako postane »stvar preteklih uspehov 
in prednosti organizacije ter jasnosti vizije ustanoviteljev. Na tem je mogoče graditi najprej, 
upoštevajoč, da pri kulturi ni hitrih rešitev, kot je to primer s strategijami« (Gruban, 2003, str. 
2). 
 
Ob ustanovitvi podjetje nima svoje organizacijske kulture. Ta se izoblikuje šele v procesu 
razvoja (rojstvo, rast, zrelost), v katerem podjetje oblikuje svojo identiteto. Preživetje podjetja 
je odvisno od uspešnega spoprijemanja z dvema vrstama problemov: s problemi zunanjega 
prilagajanja (eksterne adaptacije) in s problemi notranje (interne) integracije (Mesner - 
Andolšek, 1995, str. 67–73). 
 
Eksterna adaptacija se nanaša na opredelitev zunanjega okolja. Zajema vse tiste dejavnike, ki 
odločajo, ali bo podjetje preživelo ali ne. Podjetje mora najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj 
pravzaprav obstaja. Tako določi svojo temeljno nalogo oziroma primarni cilj. Določiti mora 
svoje poslanstvo ter iz njega izhajajoče temeljne cilje, potem sredstva za doseganje ciljev, 
merila za presojo doseganja ciljev in odziv v kriznih trenutkih. 
 
Interna integracija pa se nanaša na vodenje skupine znotraj podjetja oziroma na urejanje 
odnosov med zaposlenimi. Skupina mora za usklajeno delovanje razviti skupni jezik, skupne 
pomenske kategorije, skupinske norme in skupno ideologijo. Treba je določiti merila 
vključevanja v skupino, rešiti vprašanje moči in statusa ter določiti nagrade in kazni. 
 
Schein razlaga nastanek kulture in sprememb z naslednjimi tremi dejavniki: skupinska 
dinamika, učenje in vodenje. Če se opremo na opredelitev, ki jo je postavil, je organizacijske 
kultura »vzorec temeljnih domnev, ki jih je kaka skupina iznašla, odkrila ali razvila, ko se je 
učila spopadati se s problemi eksterne adaptacije in interne integracije, vzorec pa se je pokazal 
dovolj dober, da ga ocenjujejo kot veljavnega, zato nove člane učijo po tem vzorcu dojemati, 
misliti in čutiti te probleme« (Schein, 1990, str. 111). 
 
Morgan (1997, str. 128) poudarja, da kultura nenehno nastaja in se razvija ter da jo 
opredeljuje kot vpeljano družbeno prakso, na katero vpliva mnogo kompleksnih medsebojnih 
interakcij, dogodkov, situacij, dejanj in splošnih okoliščin. 
 
Kot okviren prikaz razvoja skupine in nastajanja organizacijske kulture nam lahko na začetku 
služijo štirje koraki procesa njunega oblikovanja (Schein, 1992, str. 212): 

- Posameznik (ustanovitelj) ima idejo o novi organizaciji. 
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- Ustanovitelj pridobi enega ali več članov, ki imajo z ustanoviteljem skupen cilj in 
vizijo. Vsi verjamejo, da je ideja dobra, vredna tveganja in porabljenega časa, denarja 
in energije. 

- Ustanovljena skupina začne oblikovati organizacijo z akumulacijo kapitala, 
pridobitvijo patentov, lociranjem delovnega prostora in drugimi dejavnostmi. 

- Še več članov oziroma sodelavcev pride v organizacijo in skupna zgodovina se začne 
oblikovati. Če skupina ostane precej stabilna in ima pomembne skupne učne izkušnje, 
bo postopoma razvila predpostavke o sebi, svojem okolju in o tem, kako delovati, da 
bo preživela in se razvila. 

 

3.1.1. SKUPINSKA DINAMIKA 

 
Skupina in kultura se oblikujeta, ko se organizacija začne spopadati z lastnimi problemi 
preživetja. Skupni problemi povzročajo pri članih organizacije skupno občutenje napetosti in 
strahu. Proizvod tega pa so skupna izkustva in čustva. Z vstopom subjekta v novo skupino 
oziroma z njegovo zaposlitvijo v novem podjetju se mora pripadnost novi skupini šele 
izoblikovati. To se začne tedaj, ko člani podjetja doživijo prvo močno skupno izkustvo 
(Schein, 1992, str. 150). 
 
Proces vzpostavljanja skupnega pomenskega okvira je odločilen za razumevanje izvora in 
nastajanja kulture v skupini ali organizaciji. Skupni pomen, razumevanje in smisel v 
nadaljevanju postanejo način izražanja kulture. Posamezniki na začetku v skupino prinesejo 
različne načine soočanja s problemi, njihovega reševanja in emocionalnega spopadanja z 
njimi, vendar zunanje naloge zahtevajo, da delajo skupaj in tako postopoma razvijejo in 
oblikujejo skupne pomenske kategorije za razumevanje in reševanje problemov. Ko bo 
skupina ali organizacija obstajala dovolj dolgo in bo imela dovolj skupnih kritičnih izkušenj, 
bo hkrati oblikovala tudi določen blok standardov in norm. V nasprotnem primeru pa mlada 
organizacija, ki še nima dovolj dolge zgodovine, temelji na prejšnjih skupinskih identitetah 
posameznikov in takrat naletimo na kulturno raznovrstnost (Mesner - Andolšek, str. 80–83). 
 
Ko člani skupine med seboj sodelujejo, razvijejo skupne pomenske kategorije, skupen jezik in 
komunikacijski sistem, sčasoma in z izkušnjami se izoblikujejo standardi in norme. Moč in 
kompleksnost kulture neke skupine se kaže prav v številu norm, stopnji njihove stabilnost in 
medsebojne povezanosti. Organizacijska kultura zajema akumulirano znanje skupine – načine 
mišljenja, občutenja in zaznavanje sveta, ki so omogočili uspeh skupine (Schein, 1999, str. 
21). 
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3.1.2. VODENJE 

 
Odnos med vodjem in drugimi zaposlenimi je bistvenega pomena za razumevanje kulture v 
podjetju. Osebnost vodje namreč pogosto odločilno vpliva na oblikovanje skupine in njeno 
nadaljnje usmerjanje pa tudi na oblikovanje in ohranjanje kulture podjetja. Vendar vodstvo 
nima vedno enakih možnosti vplivanja na organizacijsko kulturo. Najboljše možnosti ima na 
začetku (gre za dominantno vlogo vodji), ko se organizacija ustanovi in je treba kulturo šele 
oblikovati. Ko pa organizacija dobi zgodovino in s tem oblikovano kulturo, ta vpliva na 
vodstvo, kar je lahko poglaviten razlog za to, da vodja ni več sposoben uspešno voditi 
podjetja (Schein, 1992, str. 171). 
 
Ustanovitelji najlažje vplivajo na oblikovanje organizacijske kulture pod pogojem, da so 
uspešni pri reševanju zunanje adaptacije in notranje integracije ter da predlagajo rešitve obeh 
vrst problemov. Osnovni nalogi vodij sta predvsem: oblikovanje skupine, njeno ohranjanje, 
kamor spada tudi sooblikovanje standardov in norm za njeno delovanje, spodbujanje njene 
integracije itd., ter vsakodnevno delo v skupini, predvsem dajanje in pridobivanje informacij, 
doseganje konsenza v skupini, nadzor nad njenim delom, odločanje in reševanje aktualnih 
problemov (Pirnat, 2003, str. 60). Ko vodstvo poskuša vtisniti svoja prepričanja v 
organizaciji, uporablja neposredne in posredne mehanizme. Prvi so uporabljeni zavestno in 
premišljeno, drugi pa nezavedno in nenamerno. 
 
Schein trdi, da je vloga vodstva pri nastajanju organizacijske kulture večja od vloge drugih 
članov podjetja, saj se na njegov položaj v podjetju vežeta moč nagrajevanja zaželenega in 
sankcioniranja nezaželenega vedenja (Schein, 1992, str. 171). Vpliv vodij v različnih podjetjih 
je lahko zelo različen, saj gre za različne pozicije moči in položaja vodje. Vendar pa je vpliv 
vodstva na formiranje organizacijske kulture omejen, saj se kultura oblikuje, ohranja in 
spreminja kot posledica stalnega vzajemnega delovanja večjega števila posameznikov, 
dogodkov, situacij in naključij (Morgan, 1997, str. 134). 
 

3.1.3. UČENJE 

 
Skupinski procesi učenja, v katerih nastaja kultura, potekajo vsak dan, saj se člani 
organizacije ves čas srečujejo z zunanjimi in notranjimi problemi, za katere morajo najti 
rešitve. Kultura je proces učenja, njen nastanek pa lahko razumemo samo v kontekstu 
'evolucijskega oziroma dinamičnega modela učenja'. Skupinski proces učenja je bolj 
kompleksen kot individualen, saj člani v njem pridobijo podobne načine percepcije, občutenja 
in obnašanja (Schein, 1992, str. 174). 
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Člani skupine oziroma zaposleni so nenehno izpostavljeni različnim napetostim in tako se 
procesi učenja in obrambnega vedenja pojavljajo na različni ravneh. Schein (1992, str. 174) 
razlikuje dva tipa učenja, ki imata različne posledice za stabilnost naučenega: 

a) Učenje v situaciji pozitivnega reševanja problemov. To učenje daje pozitivne 
rezultate, saj se osredotoča na probleme, in ne na obrobne dejavnike, zato se tudi bolje 
utrdi, zlasti če rešitev deluje dalj časa. 

b) Učenje v situaciji izogibanja napetostim. Tudi to učenje se pozitivno okrepi, če 
pripelje do zmanjšanja napetosti in preprečitve negativnih posledic, vendar ne rešuje 
temeljnega problema. 

 
Kulturo opredelimo kot rezultat skupinskega učenja. Ko se namreč člani skupine ali 
organizacije na dnevni ravni srečujejo s problemi in morajo skupno najti rešitev zanje, imamo 
pravzaprav temeljno situacijo oblikovanja in nastajanja kulture. Proces vključuje skupno 
opredelitev problema, skupno spoznanje, da nekaj, kar so izumili, 'deluje' in da to deluje 
konstantno. V začetku nastanka skupine ali organizacije so zaposleni sposobni sodelovanja na 
osnovi predhodnih kulturnih izkustev in učenja, toda nove skupne izkušnje začenjajo 
oblikovati novo kulturo, ki nato postane ustaljena značilnost določene skupine (Mesner -
Andolšek, 1995, str. 88). 
 
3.2. OHRANJANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Novozaposleni, ki so izbrani v procesu izbire med več bolj ali manj primernimi kandidati, se 
ne prilegajo popolnoma kulturi v organizaciji že takoj na začetku svoje nove zaposlitve, in to 
ne glede na to, kako dobro je bilo opravljeno delo pri kadrovanju in izbiranju. Ker niso 
povsem seznanjeni z organizacijsko kulturo, obstaja možnost, da kršijo navade in prepričanja 
organizacije. Da bi novozaposlenim pomagali pri prilagajanju na kulturo, se jih vključi v 
proces socializacije. Zato lahko socializacijo opredelimo kot proces, s katerim se zaposlene 
prilagaja kulturi organizacije (Treven, 2001, str. 90). 
 
Proces socializacije, ki ga prikazuje Slika 7, je sestavljen iz treh faz: faza pred začetkom, faza 
soočanja in faza preobrazbe. 
 
Prva faza procesa socializacije se nanaša na obdobje pred prihodom novozaposlenega v 
organizacijo, v katerem je ta pridobil svoje vrednote, prepričanja in pričakovanja o delu, ki ga 
je opravljal, in o organizaciji, v kateri je bil zaposlen (Treven, 2001, str. 91). Ta faza pomeni 
skrbno selekcijo potencialnih kandidatov. Organizacija uporabi standardizirane postopke pri 
iskanju specifičnih lastnosti, ki se ujemajo z učinkovitim delovanjem, izkušeni zaposleni 
intervjuvajo potencialne kandidate in izločajo tiste, katerih osebni stili in vrednote ne 
ustrezajo organizacijski kulturi (Luthans, 1995, str. 506). 
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Slika 7: Model socializacije 
 
                             Proces socializacije                                         Rezultati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Preobrazba    Soočanje Pred 
prihodom 

Odhod iz 
organizacije 

Doprinos k 
ciljem 

Produktivnost 

Vir: Treven, 2001, str. 91. 
 
Druga faza socializacije se začne, ko se novi član pridruži organizaciji. Takrat se sooči z 
možnostjo neusklajenosti med svojimi pričakovanji, ki so se nanašala na delo samo, 
sodelavce, nadrejene in na celotno organizacijo, ter resničnostjo. Če se v tej fazi izkaže, da so 
bila pričakovanja bolj ali manj točna, se s tem dodatno potrdi pravilnost prejšnjih zaznav o 
organizaciji. A v mnogo primerih pričakovanja niso enaka resničnemu stanju. Takrat se mora 
novi zaposleni prepustiti socializaciji, ki mu omogoči, da opusti prejšnja prepričanja in 
namesto njih prevzame nova, bolj sprejemljiva za organizacijo. V skrajnem primeru se lahko 
zgodi, da je novi član razočaran nad resničnim stanjem, ki zadeva njegovo delo, in odpove 
delovno razmerje. S pravilnim postopkom izbire novih zaposlenih se lahko precej zmanjša 
verjetnost takšnega pojava (Treven, 2001, str. 92). Novinci se v tej fazi soočajo z nekakšno 
'ceno vstopa' v organizacijo. Dobijo novo podobo, videz, saj jim zamenjajo oblačila, statusne 
simbole ali celo spremenijo frizuro. Nekatere organizacije v tej fazi prikazujejo filme in 
izobražujejo novince o tem, kakšni naj bi bili videti in kako naj bi se se obnašali (Luthans, 
1992, str. 526). 
 
V tretji fazi procesa socializacije mora novi član rešiti vse težave, s katerimi se je srečal v 
prejšnji, drugi fazi procesa. Da bi te težave lahko rešil, bo mogoče moral sprejeti določene 
spremembe, ki bodo zahtevale njegovo preobrazbo (Treven, 2001, str. 92). Kandidata uvrstijo 
na dno organizacijske hierarhije. Dodeljen je v določeno delovno skupino, kjer se začne 
proces prilagajanja določeni vlogi, funkciji (Luthans, 1992, str. 528). Običajno pripravniku 
dodelijo več nalog, včasih tudi preko njegove sposobnosti. Namen je v prenosu sporočila, da 
je, čeprav po eni strani pamaten, še vedno v vrtcu v smislu poznavanja te organizacije 
(Luthans, 1995, str. 506). Tretja faza se za novega člana konča takrat, ko se ta v organizaciji 
počuti prijetno in je zadovoljen s svojim delom. To pa pomeni, da je novozaposleni sprejel 
norme organizacije in njegove delovne skupine za svoje. Hkrati občuti, da ga njegovi 
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nadrejeni sprejemajo kot cenjenega člana, ki mu je mogoče zaupati, je samozavesten in 
prepričan, da lahko uspešno opravi svoje delo (Treven, 2001, str. 92−93). 
 
Na Sliki 7 lahko vidimo, da bo uspešna preobrazba novega člana imela pozitiven učinek na 
njegovo produktivnost, na njegov prispevek k ciljem organizacije, hkrati pa bo zmanjšala 
njegovo naklonjenost temu, da bi zapustil organizacijo (Treven, 2001, str. 93). 
 
3.3. SPREMINJANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Zahteva po spreminjanju kulture nastopi, ko kultura ne podpira več doseganja ciljev podjetja 
in torej ni več usklajena z obstoječo strategijo. Kadar se podjetja znajdejo v krizi ali pa pred 
ugodno poslovno priložnostjo (vzrok je lahko naravna nesreča, spremembe politične oblasti, 
novi zakonski predpisi, kriza ravnateljstva, tehnološke novosti, odkritje nove tržne niše …), 
zahteva oblikovanje nove strategije spremembe organizacijskih ciljev in metod dela. Zato 
kulture nikoli ne spreminjamo zaradi nje same, ampak največkrat zaradi uvajanja novih 
strategij (Mesner - Andolšek, 1995, str. 138). 
 
Management organizacije ima na razpolago številne metode za spreminjanje organizacijske 
kulture (Mesner - Andolšek, 1995, str. 139–144): 

- Kadrovske spremembe. Novi člani prinesejo v podjetje nova stališča, prepričanja in 
načine obnašanja (ti so toliko bolj očitni pri novincih na vodilnih položajih, ki imajo 
nove ideje in vizijo prihodnosti). Kulturne spremembe pospeši tudi odhod članov, ki 
se ne strinjajo z novimi metodami in načinom dela. Obstoj subkultur lahko včasih 
deluje zaviralno, lahko pa tudi pospeševalno na kulturno spremembo. Tako so 
kadrovanje, selekcija in presežki zaposlenih zelo pomemben del procesa kulturnega 
spreminjanja. 

- Neposredno vplivanje na spremembo stališč, prepričanj in vrednot zaposlenih. 
Medsebojno delovanje, komunikacija in sodelovanje so odločilnega pomena pri 
oblikovanju in sporočanju novih kulturnih predpostavk. To dosežemo z osebnim 
zgledom vodstva, ki zaposlenim posreduje želena stališča in načine delovanja 
(oblikovanje vlog).  

- Spreminjanje struktur, sistemov in tehnologij. Prestrukturiranje je lahko vzvod za 
kulturno spremembo, vendar ima omejen vpliv, saj je struktura bolj posledica kulture, 
in ne njen vzrok. Sistemi nagrajevanja, nadzora, financ in kadrovanja utelešajo 
kulturo in delujejo kot sporočilni signal, vendar morajo biti medsebojno usklajeni. 
Tehnološke spremembe lahko prek novega znanja, ki ga zahtevajo, povzročajo 
oblikovanje novih prepričanj, vrednot in temeljnih predpostavk (ta proces imenujemo 
'tehnološko zapeljevanje'). 

- Podoba podjetja. Nova zunanja podoba podjetja vpliva na pozitivno mnenje kupcev, 
dobaviteljev, drugih poslovnih partnerjev in zaposlenih (zaposleni se lažje poistovetijo 
s podjetjem in čutijo večjo pripadnost). 
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- Spreminjanje simbolov. Simboli imajo več funkcij: izražajo vrednote, predpostavke in 
filozofijo organizacije (torej organizacijsko kulturo), vplivajo na obnašanje članov 
organizacije, pospešujejo komunikacijo ter povezujejo čustvovanje, znanje in 
obnašanje članov v skupne prepoznavne vzorce. S spremembo simbolov se spremeni 
fizičen dokaz organizacije, s tem pa tudi obnašanje in čustvovanje članov. 

 
Organizacijsko kulturo se najpreprosteje spremeni v naslednjih situacijah (Vila, 1994, str. 
349): 

- ko se podjetje znajde v hudi krizi, v težkih poslovnih situacijah in mora biti 
sprememba izvedena zelo na hitro, 

- pri prehodu iz enega življenjskega obdobja podjetja v drugega (glede na krivuljo 
življenjskega cikla podjetja),  

- preprosteje je kulturo spremeniti pri mladih podjetjih kot pri starih, 
- pri spremembah vodstvenega kadra, 
- preprosteje je to izpeljati v majhnih podjetjih kot v velikih,  
- sprememba organizacijske kulture je odvisna od tega, kako je ukoreninjena. 

 
Organizacije so prisiljene spremeniti svojo kulturo, da bi lahko uresničile strateške 
spremembe. Oblikovanje nove strategije zahteva spremembe organizacijskih ciljev, metod 
dela in delovanja. Tu pa se lahko kultura pojavi kot pospeševalec ali zaviralec novih strategij. 
Sprememba ali preobrazba kulture pomeni pozabiti naučena prepričanja, vrednote, obnašanja 
in predpostavke in se naučiti novih. Ljudje se upirajo spremembam, ker so neprijetne in 
povzročajo strah. Lahko da bodo prisiljeni spremeniti svoje lastno obnašanje. Spremembe 
obnašanja niso stabilne, vse dokler globlje ravni ne pridejo skozi nekakšno preobrazbo, saj 
spremembe ne vključujejo samo naučiti se nekaj novega, temveč tudi pozabiti nekaj 
naučenega, kar je že prisotno in na poti (Schein, 1999, str. 116). 
 
Schein je organizacijski razvoj razdelil na tri faze (Tabela 1): faza rojstva in zgodnja rast, faza 
srednje rasti in faza zrelosti. V fazi rojstva in zgodnje rasti ima oblast v organizaciji njen 
ustanovitelj. Kultura je vir identitete, zaposleni se močno istovetijo s podjetjem. Kritični 
trenutek nastopi, ko ustanovitelj prepusti vodenje podjetja drugi generaciji vodstva. Pojavi se 
konflikt med elementi stare in elementi nove kulture, podjetje pa postane bojišče med 
konservativci in liberalci. Za fazo srednje rasti je značilna vse večja raznolikost in 
kompleksnost kulture, nastajajo tudi subkulture. Izguba temeljnih ciljev in vrednot povzroči 
krizo identitete, istočasno pa se pojavi priložnost za obvladovanje oziroma usmerjanje 
sprememb kulture. Eden od načinov spreminjanja kulture je uvajanje novih tehnologij in 
inovacij. V fazi zrelosti je lahko kultura ovira za inovacije. To se zgodi, ko ohranja preteklo 
slavo, in zato za zaposlene pomeni vir ponosa, samospoštovanja in obrambo pred 
spremembami. Sprememba kulture je v takšni situaciji nujna in neizogibna.  
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Tabela 1: Razvojne faze, funkcije kulture in mehanizmi spreminjanja po Scheinu 
 
RAZVOJNA FAZA VLOGA IN LASTNOSTI  

            KULTURE 
MEHANIZMI SPREMINJANJ 

1. ROJSTVO IN ZGODNJA RAST 
- Oblast ustanovitelj, možna tudi oblast 
družine. 
 
 
 
 
 
 
 
Faza nasledstva 
 

 
- Kultura je vir identitete. 
- Kultura je lepilo, ki drži  
  organizacijo skupaj. 
- Organizacija stremi k večji  
  integraciji in jasnosti. 
- Močan poudarek na  
  poistovetenju zaposlenih z  
  organizacijo. 
 
- Organizacija postane bojišče  
  med konservativci in liberalci. 
- Mogoči nasledniki se presojajo 
  po tem, ali bodo ohranjali ali 
  spreminjali elemente kulture. 

 
- Naravna evolucija. 
- Samovodena evolucija z  
  organizacijsko terapijo. 
- Obvladana evolucija s pomočjo  
  posameznikov v organizaciji z 
  drugačnim mišljenjem. 
- Obvladana revolucija s pomočjo 
  posameznikov od zunaj. 

2. SREDNJA RAST 
- Širitev proizvodov, trgov. 
- Vertikalno združevanje. 
- Geografska širitev. 
- Združevanja. 

 
- Integracija slabi vzporedno z  
  nastankom subkultur. 
- Izguba temeljnih ciljev, vrednot 
  in pojmovanj povzroča krizo  
  identitete. 
- Pojavi se priložnost za  
  obvladovanje oz. usmerjanje 
  sprememb kulture. 

 
- Načrtovane spremembe in  
  organizacijski razvoj. 
- Uvajanje nove tehnologije in 
   inovacij. 
- Sprememba, ki jo povzroči  
  škandal ali razbitje mitov. 
- postopno spreminjanje z     
  majhnimi spremembami. 

3. ZRELOST 
- Zrelost ali upadanje trgov. 
- Naraščanje notranje stabilnosti in/ali 
stagnacija. 
- Pomanjkanje motivacije za  
  spreminjanje. 
 
Možnost preoblikovanja 
 
 
 
 
 
 
 
Možnost uničenja 
- Stečaj in reorganizacija. 
- Prevzem in reorganizacija. 
- Združevanje in asimiliranje. 

 
- Kultura postaja ovira za inovacije. 
- Kultura ohranja preteklo slavo, 
  zato za zaposlene pomeni vir  
  ponosa in samospoštovanja ter  
  obrambo pred spremembami. 
 
- Sprememba kulture je nujna in  
  neizogibna, ni pa nujno, da se  
  spremenijo vsi elementi kulture. 
- Bistveni elementi kulture morajo 
  biti prepoznavni in ohranjeni. 
- Sprememba kulture je lahko  
  vodena ali pa se sama razvija. 
 
- Spremenijo se najgloblje ravni 
  kulture – vse temeljne  
  predpostavke. 
- Kultura se spremeni z množično 
  zamenjavo ključnih ljudi. 

 
- Prisilno prepričevanje. 
- Preobrat. 
- Reorganizacija, uničenje,  
  ponovno rojstvo. 

Vir: Schein, 1987, str. 271–272. 
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Spreminjanje obstoječe kulture je težje kot njeno začetno nastajanje, saj se zaposleni trdno 
oklepajo obstoječe kulture. Gre namreč za oklepanje v skupinskih procesih učenja 
oblikovanih rešitev problemov notranje integracije. Hkrati izhaja odpor zaposlenih do 
sprememb tudi iz bojazni pred izgubo obstoječih rešitev problemov zunanje adaptacije. 
Notranja integracija in zunanja adaptacija sta namreč medsebojno pogojeni. Posledica odpora 
do sprememb je, da obstoječe rešitve postopoma postajajo vse bolj in v vse večjem številu 
nefunkcionalne. V čim višji razvojni fazi se nahaja organizacija, tem bolj je kultura 
nefunkcionalna in tem večja je potreba po njenem spreminjanju (Brown, 1998, str. 128). 
 
Najboljši model za ponazoritev faz in elementov procesa izvajanja sprememb kulture je po 
Scheinu (1999, str. 132) Beckhardov in Harrisov model, ki ga v nadaljevanju prikazujem in 
opredeljujem v Sliki 8. 
 
Slika 8: Model procesa izvajanja sprememb kulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Schein, 1999, str. 133. 

      ZAKAJ SPREMEMBA? 
 
Določiti potrebo za spremembo 
       – opredelitev problema 

DOLOČITEV ŽELENEGA 
STANJA V PRIHODNOSTI 

ANALIZA TRENUTNEGA  
                 STANJA 

   PREHOD OD TU DO TAM 
Opredelitev potrebnega dela za 
doseganje prihodnosti 

            IZVAJANJE 
            SPREMEMB 

 
Ko je oblikovan tim za spremembe, ki ga poleg managerja za spremembe sestavljajo ključni 
posamezniki organizacije, nastopi prva faza procesa izvajanja sprememb kulture: 
ugotavljanje, da je sprememba potrebna in obenem izvedljiva. Temeljita opredelitev 
problema, ki določa potrebo po spremembi, je temeljni korak v prvi fazi procesa. Če je 
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sprememba potrebna in obenem izvedljiva, je naslednji korak managerja za spremembe (ali 
tima za spremembe), da določi idealno, želeno stanje organizacije v prihodnosti. 

 
Določitev želenega stanja v prihodnosti mora biti jasna in nazorna. Odgovoriti mora na 
naslednje vprašanje: Kakšna sta nova načina razmišljanja in delovanja za rešitev poslovnega 
problema in dosežek ideala? Če manager ne opredeli natančno, kakšne spremembe v 
obnašanju so nujno potrebne, v procesu sprememb ne moremo preizkusiti pomembnosti 
kulture. Večkrat se zgodi, da organizacije ne dosežejo želenega stanja, ker prepozno spoznajo, 
da jim trenutna kultura tega ne omogoča. Zato je zelo pomembno, da manager za spremembe 
natančno opredeli nova načina razmišljanja in delovanja. 
 
Tretja faza procesa sprememb nastopi, ko je idealno stanje prihodnosti organizacije dobro 
razumljeno. Takrat mora manager za spremembe z izbrano skupino oceniti trenutno stanje 
kulture v organizaciji, da lahko določi razkorak med idealnim in trenutnim stanjem. Ocenitev 
kulture lahko torej naredimo, ko razumemo poslovni problem in nov način delovanja, ki 
izhaja iz vizije o želenem stanju organizacije. Najprej se mora skupina osredotočiti na 
ocenitev, kako lahko trenutna kultura pomaga pri doseganju novega načina delovanja. Potem 
je treba identificirati elemente kulture, ki lahko ovirajo doseganje ciljev. Za te je treba 
oblikovati specifične programe, ki dosežejo spremembo. 
 
V naslednji fazi mora manager za spremembe na podlagi ocenitve trenutnega stanja kulture v 
organizaciji pojasniti razkorake med želenim in trenutnim stanjem organizacije. Najboljši 
način za pojasnitev razlik je, da natančno opredeli, kakšno je razmišljanje in delovanje v 
sedanjosti, in da to primerja z jasno izjavo o tem, kakšna naj bosta novo delovanje in 
razmišljanje. 
 
V zadnji fazi procesa sprememb, ko so razkoraki natančno opredeljeni, manager za 
spremembe skupaj z izbrano skupino določi, kakšne konkretne metode je treba vpeljati za 
izvajanje procesa spremembe kulture. Tu gre lahko za različne izobraževalne intervencije, 
intervencije v sistemih, postopkih organizacije, izobraževanje managerjev, oblikovanje timov 
in timskega delovanja itd. Zadnji korak v transformacijskem procesu sprememb je, da 
management ponotranji nove zamisli, ki vodijo k novem obnašanju. Če to obnašanje ustreza 
osebnosti posameznika in je v skladu z delovnim in socialnim okoljem posameznika, postane 
stabilen del osebe in sčasoma tudi skupine. Management pa se mora zavedati, da se bo 
posameznik (zaposleni), če se uči novih zamisli in novega obnašanja, ki ne ustrezajo delovni 
ali socialni skupini posameznika, vrnil k staremu načinu obnašanja (Schein, 1999, str. 129). 
 
Zelo pomembno je, da manager za spremembe z izbrano skupino počasi prehaja skozi 
omenjene korake oziroma faze procesa sprememb, in da se, čeprav so dejanja nujno potrebna, 
prej prepriča o tem, ali sta novo delovanje in razmišljanje pravilna, ter ugotovi, kako lahko 
trenutna kultura organizacije pripomore ali ovira doseganje potrebnih sprememb. Še posebej 
se mora manager opredeliti do tega, kako lahko trenutna kultura pripomore k doseganju 
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sprememb. V fazi izvajanja sprememb je izredno pomembno, da management zagotovi 
psihološko varnost pri članih organizacije, ki so dejansko tarče sprememb. Ljudi je treba 
motivirati za spremembe, in ne dopustiti, da prevlada strah pred učenjem, s tem pa naraste 
odpor do sprememb (Schein, 1999, str. 137). 
 
Dejstvo je, da se kulture ne da zamenjati čez noč, saj je spreminjanje kulture proces. Ta 
proces je najlažje uresničevati s komunikacijo, simboli, jezikom, rituali itd. Managerji so pri 
tem intrerpretatorji, kreatorji, torej soustvarjalci. Postati morajo managerji simbolov. Prav 
tako se je treba soočiti z dejstvom, da se kulture ne da kreirati, saj ta nastaja v glavah in srcih 
ljudi. V tem času je mogoče opuščati neuspešne elemente in krepiti uspešne. Glede na to, da 
je kultura stvar preteklih uspehov in prednosti podjetja ter vizije ustanoviteljev, je na tej 
osnovi mogoče graditi naprej (Gruban, 2003, str. 11). 
 
Treba je vključiti vse zaposlene, tudi tiste na dnu hierarhične lestvice. Prav tako ni dovolj 
zapis novih vrednot, temveč je treba konkretno opisati novo zaželeno vedenje, koristi in 
prednosti, ki jih novosti prinašajo, navesti tudi nesprejemanje odstopanj in kršitev skupnih 
pravil igre. Pomembno je tudi, da se kulture ne sme posnemati od drugih, saj imitacija vrednot 
ne obrodi sadov. Za proces spreminjanja kulture pa je izjemno pomembna komunikacija (tudi 
neformalne, inovativne metode, zlasti osebna komunikacija in uporaba zgledov). Proces 
spreminjanja organizacijske kulture zahteva čas, pogosto ponavljanje sporočil in 
izobraževanje. Prav tako je pomembno, da se elementi kulture vgrajujejo tudi v sisteme 
evalvacije delovne uspešnosti in modele nagrajevanja (Gruban, 2003, str. 12).  
 

4. ORGANIZACIJSKA KULTURA IN USPEŠNOST 
PODJETJA 
 
Sodobna podjetja danes delujejo v okolju z bistveno drugačnimi značilnostmi kot pred časom: 
po eni strani gre za trg kupcev, ki so zahtevni, muhasti in nepredvidljivi, po drugi strani pa za 
pravo eksplozijo inovacij, predvsem na področju izdelkov, storitev in tehnologij. Podjetja 
današnjega časa temeljijo na ljudeh, na zaupanju vanje, na avtonomiji in decentralizaciji. 
Temelj za povečanje uspešnosti in učinkovitosti so torej ljudje in njihova kultura, zato se je z 
vso strokovno resnostjo treba lotiti pojma kulture podjetja (Lipičnik, 2000, str. 208). 
 
Uspešno delovanje kulture podjetja je torej v njeni vlogi katalizatorja, ki ustvarja (notranjo) 
motivacijo. V idealnem primeru povzroči, da sodelavci med oblikovanjem in uresničevanjem 
svojih ciljev zavestno ali podzavestno mislijo in delujejo kot oblikovalci ter uresničevalci 
ciljev podjetja. Kultura podjetja nas mora torej usposobiti, da kljub svoji različnosti, ki je 
zaželena in nujna, 'vlečemo isto vrv'. Iz antropologije in sociologije izhaja, da 'kultura 
podjetja' pripomore k uspešnosti in učinkovitosti podjetja, ko ustreza zahtevam podjetja kot 
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celote in hkrati omogoča (so)delavcem, da zadovoljijo svoje individualne potrebe (Lipičnik, 
2000, str. 208). 
 
Z uspešnostjo podjetja so povezani pojmi, kot so produktivnost, učinkovitost, zadovoljstvo 
zaposlenih, kakovost, fleksibilnost, razvoj in preživetje podjetja. Uspešnost organizacije se 
kratkoročno pokaže v produktivnosti in učinkovitosti organizacije, zadovoljstvu njenih 
članov, srednjeročno se kaže v fleksibilnosti in rasti ter razvoju organizacije, dolgoročno pa v 
njenem preživetju. Organizacijska kultura pripomore k uspešnosti podjetja, ko izpolnjuje 
njegove zahteve in hkrati omogoča zaposlenim zadovoljevanje individualnih potreb. Potrebna 
je usklajenost ciljev posameznika s cilji podjetja. Močna in ustrezna kultura podjetja ustvarja 
v organizaciji okolje, v katerem so zaposleni motivirani in usmerjeni k zasledovanju 
organizacijskih ciljev ter pri tem uresničujejo svoje cilje. Njihovo delo jih razveseljuje in jim 
prinaša občutek pripadnosti podjetju, zato so pripravljeni za podjetje storiti več, kot se od njih 
zahteva. 
 
Odlična organizacijska kultura ni vidna le v simboliki, ki največkrat odraža položaj 
posameznikov v družbi (službeni avto, velikost in opremljenost pisarne), ampak tudi v višini 
plače, priznanjih, napredovanju, radodarnih letnih dopustih in ugodnostmi socialnega 
zavarovanja. Pomembne so predvsem kvalitete v nematerialnih stvareh, ki so zakoreninjene v 
organizaciji (Wurth, 1995, str. 305). Ljudje čedalje bolj težijo k izpopolnitvi življenja in 
kakovostnemu preživljanju prostega časa. V današnji tržni družbi mora kakovost življenja 
zagotavljati tudi podjetje, saj ljudje v njem preživijo največ svojega časa. Rezultat bodo 
zadovoljni zaposleni, kar se bo kazalo v večji kakovosti in produktivnosti na delovnem mestu. 
Za veliko ljudi podjetje, v katerem delajo, pomeni mesto socializacije in druženja. Z 
uspešnostjo in zadovoljstvom na delovnem mestu želijo zapolniti vrzel v zasebnem življenju, 
ki jim ne nudi zadovoljstva, seveda če jim podjetje za to nudi pogoje. To so razlogi za 
negovanje korporacijske kulture, ki podjetju omogoča doseganje uspešnosti na trgu. 
 
Iz dosedanjih proučevanj (Tavčar v Možina, 1994, str. 196–198) je mogoče povzeti dva 
splošnejša sklepa: 
 
(1). Povezava med organizacijsko kulturo in organizacijsko uspešnostjo je odvisna od tega, 
kako je opredeljena organizacijska kultura. 
 
Osnovna teza tega nazora je, da različni raziskovalci uporabljajo tako različne opredelitve 
organizacijske kulture, da vsaj nekatere od teh opredelitev vključujejo prvine, ki kažejo 
pozitivno ali negativno korelacijo s kazalniki gospodarske uspešnosti. Eden od tipov raziskav 
je usmerjen na norme v organizaciji, izhodišče je prepričanje, da kultura usmerja vedenje ljudi 
bodisi v pravo bodisi v napačno smer. Čim močnejše so norme med zaposlenimi in vodstvom, 
tem močnejši vpliv imajo na uspešnost podjetja. Kvantitativna povezava med organizacijsko 
kulturo in organizacijsko učinkovitostjo ni smiselna. 
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Drugi tip raziskav se ukvarja s simbolnim vodenjem. Simboli so del kulture in vodenje je 
pojmovano kot simbolna dejavnost. Simboli dajejo posameznikom globlji pomen in vplivajo 
nanje na zunajzavestni ravni, vpliv pa vključuje tudi izrazito čustveno dimenzijo. Povezava 
med simboli in učinkovitostjo pa ni nikjer enoznačno dokazana. 
 
Tretji tip raziskav izhaja iz Scheinove opredelitve organizacijske kulture, ki poudarja globlje 
ravni v človeku. Kultura so temeljna prepričanja v človeku, ki jih jemlje kot dana. Taka 
prepričanja se povezujejo z vrednotami in izdelki oziroma storitvami. Kulturo se povezuje s 
pojavi, kot so združevanje podjetij, propad podjetij, uvajanje nove tehnologije, težave v 
komunikacijah … Vzorčna povezava med temi sestavinami organizacijske kulture in 
organizacijsko učinkovitostjo ni dokazana. 
 
(2). Vpliv organizacijske kulture na organizacijsko uspešnost je odvisen od razmer, v katerih 
organizacija deluje. 
 
Ta smer raziskovanja gradi na ugotovitvah raziskav, ki so ugotovile korelacijo med 
organizacijsko kulturo in uspešnostjo podjetij. Gre za razumevanje organizacijske kulture kot 
lastnosti organizacije (organizacija ima kulturo). Nekatere raziskave so odkrile pozitivne 
zveze med organizacijsko kulturo in merami uspešnosti, ni pa soglasja o tem, kakšna je 
kultura uspešnih organizacij. Nekatere raziskave dokazujejo, da lahko močna organizacijska 
kultura organizacijo vodi celo v propad, ker preveč otežuje prilagajanje spremembam.  
 
Druge študije kažejo, da je uspešnost povezana s strateško primerno kulturo. Podjetja, katerih 
kulture so usklajene z okoljem in strategijo, so v povprečju bolj uspešna od podjetij z nizko 
stopnjo kulturne usklajenosti. Pri tem je treba opozoriti, da te ugotovitve držijo le za močne 
kulture. Pri šibkih kulturah ni nobene povezave med kulturo in uspešnostjo. Organizacijska 
kultura je obenem ključ za razumevanje, zakaj nekaterim podjetjem uspe uresničiti svoje 
strategije, drugim pa ne. Strategijo, ki gradi na obstoječih prepričanjih, vrednotah, vedenjskih 
vzorcih in predpostavkah v podjetju, bodo zaposleni razmeroma dobro sprejeli. Strategija, ki 
je v nasprotju s temi elementi, pa bo naletela na nerazumevanje, odpor in prikrit ali odkrit 
upor zaposlenih. Če strategija ni usklajena z obstoječo kulturo, bo treba vložiti veliko energije 
in napora za premagovanje in spreminjanje ustaljenih vzorcev razmišljanja in vedenja. 
Namesto prilagajanja strategije kulturi (kar je izjemno težavno in zamudno), je kulturo včasih 
mogoče obiti – drugače doseči iste strateške cilje (Prašnikar, Cirman, 2005, str. 72). 
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5. ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE V PODJETJU 
REVOZ 
 
5.1. NAMEN RAZISKAVE IN METODOLOGIJA 
 
Raziskovanje in analiza organizacijske kulture sta težavna naloga. Kulturo je težko 
proučevati, saj se poleg z namernim oblikovanjem razvije tudi nezavedno, z delovanjem 
zaposlenih in pod vplivom njihovih osebnih vrednot (Zupan et al., 2005, str. 328). Pri analizi 
organizacijske kulture je treba izhajati iz pregleda stanja strategije, organizacijskih ciljev, 
vrednot in delovanja. Običajno rezultat takšnega pregleda pokaže spremembe v prepričanjih, 
stališčih in obnašanju, ki so potrebne za večjo uspešnost organizacije. Način merjenja 
organizacijske kulture je odvisen od njenega empiričnega proučevanja. Zaradi različnih 
pogledov na koncept organizacijske kulture je različno tudi njeno empirično proučevanje. 
 
V nalogi sem uporabila deduktivni raziskovalni pristop, katerega izhodišče je testiranje 
teorije. Raziskovanje je usmerjeno k vzročno-posledični razlagi. Pri tem pristopu se večinoma 
uporabljajo kvantitativni podatki (Bregar, 2005, str. 2). Kvalitativne metode pa sem uporabila 
predvsem kot pripomoček in dopolnilo kvantitativnim metodam. Raziskovalne metode, s 
katerimi sem si pomagala v empiričnem delu, so anketa, intervju in opazovanje z udeležbo ter 
pregled organizacijskih dokumentov kot metoda zbiranja primarnih podatkov. 
 
Namen raziskovalne strategije je izbira načrta, kako priti do odgovora na raziskovalno 
vprašanje. Ali ima podjetje Revoz ustrezno organizacijsko kulturo? Raziskovalna strategija, ki 
sem jo uporabila v magistrskem delu, je vzorčna raziskava z jasno opredelitvijo problema. 
Namen vzorčnih raziskav je ugotavljanje vzorčno-posledičnih povezav med pojavi in s 
statističnimi metodami tudi preveriti te povezave in omejitve. 
 

5.1.1. KVALITATIVNA ANALIZA 
 
Kvalitativni pristop vključuje vodenje intervjujev s ključnimi posamezniki, neformalne 
razgovore z zaposlenimi, prisotnost v organizaciji in neposredno opazovanje fizičnega videza 
organizacije, njene lokacije, opreme, poteka dela, odnosov med zaposlenimi, sestankov ter 
pregled organizacijskih dokumentov. Na podlagi vseh omenjenih virov pridobivanja podatkov 
lahko spoznamo vse ravni organizacijske kulture (Beach, 1995, str. 35).  
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5.1.1.1. Opazovanje z udeležbo 
 
Z metodo opazovanja z udeležbo zbiramo kvalitativne podatke. Uporaba opazovanja je zelo 
primerna, če želimo dobiti celostno in poglobljeno sliko določenega pojava, vedenja ipd. 
Izvajanje opazovanja ni podvrženo strogim merilom. Poteka lahko zelo fleksibilno glede na 
individualne preference in posebnosti posameznega raziskovalca, glede na fazo raziskave ter 
glede na okolje (Bregar, 2005, str. 74). Dejavniki izvedbe opazovalne študije so: mesto 
opazovanja, pogostost opazovanja, čas opazovanja in način opazovanja. 
 
Pri mojem opazovanju organizacijske kulture v podjetju je bilo mesto opazovanja celotno 
podjetje in vsi zaposleni v njem. Teden dni sem opazovala organizacijsko kulturo podjetja, 
celoten delovnik in opažanja zapisovala v beležko. Seveda so se pri opazovanju pojavila 
različna vprašanja, povezana z zagotavljanjem zanesljivosti in veljavnosti podatkov. Težava 
je tudi v tem, da je težko dobiti dovoljenje za opazovanje.  
 
Opazovanje je vključevalo neposredno opazovanje določenih vidikov organizacijskega 
življenja. Neposredno sem opazovala lokacijo podjetja, njegov fizični videz, opremo poslovne 
stavbe, potek dela in odnose med zaposlenimi ter druga vidna znamenja organizacijske 
kulture, kot so slovesnosti, obredi, rituali in simboli. Rezultati te analize se prepletajo skozi 
celotno kvalitativno analizo, ki je zajeta v točkah od 5.2. do 5.5. 
 

5.1.1.2. Pregled organizacijskih dokumentov 

 
Del kvantitativne metode moje magistrske naloge je tudi pregled organizacijskih dokumentov. 
Organizacijski dokumenti so (kon)tekstualne paradigme, ki pomenijo integralni del sistemov 
in struktur v organizacijah. Opredeljujejo razumevanje partikularnih problemov, predpisujejo 
primerna vedenja in različne načine opravljanja dela v organizacijah. So proizvod interakcije 
in komunikacij posameznikov ter skupin na vseh ravneh organizacije, in zato omogočajo 
vpogled v različne interpretacije zaposlenih in skupin glede organizacijskega življenja. 
Dokumenti so lahko formalni ali neformalni in namenjeni večjemu ali manjšemu krogu ljudi 
(Forster, 1994, str. 148, 149). 
 
Med organizacijske dokumente spadajo: organizacijska letna poročila, izjave o poslanstvu in 
viziji organizacije, reklamne brošure, poročila o finančnem stanju organizacije, poročila o 
marketinški strategiji, formalne ustanovne listine in pravni dokumenti, strategije upravljanja 
človeških virov, politične direktive o usposabljanju, upravljanju kariere, mobilnosti na delu in 
premestitvi, formalni memorandumi med različnimi skupinami in oddelki, neformalni dopisi 
med osebjem, dopisi med respondenti in raziskovalci (Forster, 1994, str. 148). 
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Organizacijske dokumente sem dobila v kadrovski službi, v knjižnici podjetja in v 
izobraževalnem centru že na začetku raziskovanja kulture organizacije. Na podlagi teh 
dokumentov sem si ustvarila splošno predstavo o organizaciji. Tako sem spoznala 
zgodovinski razvoj podjetja, njeno strukturo, osnovne karakteristike zaposlenih, pravila 
organizacije, kodeks organizacije, napisane vrednote, norme, pravila obnašanja, vizijo, 
strategijo, letne načrte ter finančne in računovodske izkaze. Rezultati te kvalitativne analize so 
zajeti v točkah od 5.2. do 5.5. 
 
 5.1.2. KVANTITATIVNA ANALIZA Z UPORABO VPRAŠALNIKA 
 
Kvantitativni pristop vključuje uporabo standardiziranih vprašalnikov. Z njimi lahko 
ugotavljamo prepričanja, vrednote in stališča zaposlenih v organizaciji oziroma kakšna je 
raven organizacijske kulture, pod pogojem, da so vprašalniki dobro oblikovani in da je 
kvantitativna analiza izvedena na dovolj velikem reprezentativnem vzorcu (Beach, 1093, str. 
36). 
  
Z dobro oblikovanim vprašalnikom olajšamo branje vprašanj in navodil za njihovo 
izpolnjevanje, vpisovanje odgovorov in navigacijo skozi vprašalnik. Dobro oblikovani 
vprašalnik zmanjšuje možnost neodgovarjanja in merske napake pri odgovoru (Bregar, 20005, 
str. 112). 
 
Za anketo sem izbrala vprašalnik Camerona in Quinna, tako imenovani vprašalnik OCAI – 
merilni instrument organizacijske kulture (Cameron, Quin, 1998, str. 20–25). Razlog za izbiro 
tega vprašalnika je, da nam omogoča sistematično vključitev velikega števila dimenzij 
organizacijske kulture. Prav tako nam omogoča prikazati dejansko stanje organizacijske 
kulture v podjetju kot tudi stanje, ki si ga želijo zaposleni v prihodnosti. Vprašalnik je 
sestavljen iz treh delov. Prvi del je uvod, v katerem nagovorimo anketiranca in mu razložimo 
navodila. Druga dva dela ankete pa vsebujeta šest enakih sklopov, le da enkrat zaposleni 
ocenjujejo dejansko stanje in nato še želeno prihodnje stanje. Vsak od teh sklopov vsebuje 
štiri trditve, ki označujejo določen tip organizacijske kulture. Tako trditev A opisuje kulturo 
klana, trditev B ad hoc kulturo, trditev C kulturo trga in trditev D kulturo hierarhije.  
 
Prvi del anketnega vprašalnika je uvod, v katerem nagovorimo anketiranca in mu razložimo 
navodila. Za lažjo in natančnejšo analizo sem vprašalniku dodala še: 
- spol: da ugotovim, kako organizacijsko kulturo zaznavajo ženske in kako moški, 
- starost: da ugotovim zaznavanje organizacijske kulture glede na starost zaposlenega, 
- število let zaposlitve v podjetju: da ugotovim zaznavanje kulture zaposlenih glede na 

njihovo časovno prisotnost v podjetju, 
- izobrazba: da ugotovim zaznavanje kulture zaposlenih glede na izobrazbo, 
- sektor: da ugotovim, kako organizacijsko kulturo zaznavajo zaposleni v različnih 

sektorjih. 
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Druga dva dela ankete vsebujeta šest enakih sklopov, pri čemer zaposleni najprej ocenjujejo 
dejansko stanje in nato še želeno prihodnje stanje. Vsak od teh sklopov vsebuje štiri trditve, ki 
označujejo določen tip organizacijske kulture. Tako trditev A opisuje kulturo klana, trditev B 
ad hoc kulturo, trditev C kulturo trga in trditev D kulturo hierarhije. V vsakem sklopu 
zaposleni razdelijo 100 točk med štiri alternative. Največ točk dobi tista, za katero se jim zdi, 
da najbolje opisuje njihovo podjetje, in tako dalje, dokler se ne razdeli 100 točk.  
 
Sklopi v anketi so: 

- 1. sklop: Splošne karakteristike podjetja, 
- 2. sklop: Stil vodenja, 
- 3. sklop: Sistem ravnanja z zaposlenimi,  
- 4. sklop: Lepilo organizacije, 
- 5. sklop: Strateški poudarki, 
- 6. sklop: Kriteriji uspeha. 

 
V empiričnem delu sem za svoje potrebe vprašalnik priredila in poenostavila. Na začetku 
vprašalnika sem dodala demografske podatke, ker menim, da preprosta vprašanja na začetku 
zbudijo v anketirancih občutek varnosti in povečajo pripravljenost za sodelovanje. Poleg tega 
sem spremenila besedilo anketnega vprašalnika in sem predvsem poudarjala besede, ki so 
pomembne za razumevanje vprašalnika. Poenostavila sem tudi rangiranje, in sicer namesto 
100 točk, ki jih je bilo treba porazdeliti med štiri sklope, sem vključila petstopenjsko lestvico 
(1 – sploh se ne strinjam, 2 – deloma se ne strinjam, 3 – niti da niti ne, 4 − večinoma se 
strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). Za to sem se odločila, ker menim, da bi razdeljevanje 
vsote 100 točk pomenilo težavo za proizvodne delavce, in ker so zaposleni navajeni reševanja 
takšnih vrst anket. Do takšnega zaključka sem prišla po testnem anketiranju in po posvetu z 
vodjo kadrovske službe. 
 
Rezultate ankete sem obdelala s programskim orodjem Excel. Ocene pri posameznih 
vprašanjih sem izračunala kot povprečje ocen, ki so jih anketiranci pripisali določeni trditvi. 
Najprej sem ugotavljala dejansko in želeno organizacijsko kulturo. V naslednjem koraku sem 
ločeno ugotavljala dejansko in želeno organizacijsko kulturo po posameznih sklopih. 
Nazadnje sem ugotavljala prevladujočo organizacijsko kulturo po posameznih demografskih 
dejavnikih. 
 
Enota proučevanja kvantitativne analize je bil zaposleni v podjetju. Z vprašalnikom sem 
merila predvsem vrednote, norme, sisteme prepričanja in seveda želje. 
 
Na podlagi teoretičnih znanj, opazovanja in z uporabo vprašalnika sem ugotovila, kakšno 
organizacijo podjetje ima in kakšno si želi imeti. Kjer sem ugotovila, da organizacijska 
kultura ni primerna za doseganje konkurenčne prednosti in uspešnosti, sem predlagala 
izboljšave na tem področju. 
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Za čim realnejšo sliko organizacijske kulture v podjetju je zelo pomembno, da pri anketi 
sodeluje čim več zaposlenih. Najboljše je seveda, da pri tem sodelujejo vsi zaposleni, kar 
skoraj ni mogoče. Da bi anketiranje potekalo čim hitreje, sem se predhodno najavila pri 
vodstvu podjetja v upanju, da mi bodo z veseljem priskočili na pomoč pri izvedbi. Rezultati te 
kvantitativne analize so v točki 5.6. 
 
5.2. ZGODOVINSKI RAZVOJ PODJETJA 
 
Začetki današnjega podjetja Revoz segajo v leto 1955, ko se je podjetje za popravilo in 
vzdrževanje kmetijskih strojev Agroservis pripojilo k podjetju za remontna in servisna 
popravila ter montažo avtomobilov in motorjev Motomontaža. To je bilo obdobje, ko je 
proces industrializacije zajel pretežno kmetijsko in vinogradniško Dolenjsko. 
 
Glavna dejavnost novega podjetja je bila montaža vozil DKW na podlagi kooperacijske 
pogodbe z nemško družbo Autounion. V letu 1958 so v Motomontaži razvili prvi prototip 
domačega dostavnega vozila. Po uspešni predstavitvi novega vozila na beograjskem salonu 
avtomobilov so leto pozneje začeli redno proizvajati dostavna vozila. Skladno z novo naravo 
dela se je spremenil tudi naziv podjetja. Tako se je v letu 1959 Motomontaža preimenovala v 
Panogo motornih vozil. 
 
Težave pri uvozu repromateriala za proizvodnjo sicer uspešnega programa dostavnih vozil so 
bile vzrok, da so v Panogi motornih vozil v letu 1965 z lastnim znanjem in tehnologijo začeli 
proizvodnjo avtomobilskih prikolic, ki so na podlagi tržnih raziskav pomenile 
najpomembnejši izdelek za prodor na tuje trge. Zaradi prilagajanja trgom se je Panoga 
motornih vozil v nekaj letih prebila med najpomembnejše proizvajalce prikolic v Evropi, k 
čemur je pripomogla tudi odločitev, da organizira lastno prodajno mrežo v vseh 
zahodnoevropskih državah in ustanovi montažno podjetje v Belgiji. 
 
Dosežen ekonomski učinek z izvozom prikolic je omogočil tudi razširitev avtomobilskega 
programa. Tako je na podlagi sodelovanja z angleškim avtomobilskim koncernom British 
Motor Corporation v začetku sedemdesetih let Panoga motornih vozil začela proizvodnjo 
prvih osebnih avtomobilov Austin 1300. V začetku uspešno sodelovanje z angleško družbo je 
bilo zaradi njenih gospodarskih težav in strožjih državnih predpisov pretrgano v letu 1973. 
 
Sočasno je bila podpisana pogodba o kooperaciji s francosko firmo R. N. U. Renault, ki je 
bila večkrat podaljšana, vse do leta 2000. Kooperacija je temeljila na proizvodnji vozila 
renault 4, ob katerem je v manjšem obsegu potekala tako montaža renaulta 18 kot tudi uvoz 
izdelanih vozil iz Renaultove ponudbe za prodajo na domačem trgu, in na drugi strani na 
izvozu vozil renault 4 in različnih avtomobilskih delov. To obdobje označuje Panoga 
motornih vozil kot prelomnico v svoji zgodovini, saj se je z uresničevanjem tega razvojnega 
programa začelo novo obdobje, in sicer obdobje modernizacije, mehanizacije ter prehoda na 
velikoserijsko proizvodnjo osebnih avtomobilov renault 4.  
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Organizacijska struktura delovne organizacije Industrije motornih vozil (IMV) se je v 
preteklosti pogosto spreminjala, saj se je morala prilagajati spremenjenim potrebam 
proizvodnje, razvoja in zakonodaje. V obdobju 1985–1988 je bila Panoga motornih vozil 
organizirana kot delovna organizacija z dvema glavnima dejavnostma (avtomobilsko in 
prikoličarsko) in dejavnostjo skupnega pomena. Delovno organizacijo je sestavljalo deset 
temeljnih organizacij in delovnih skupnosti: TOZD Tovarna avtomobilov Novo mesto, TOZD 
TSO Beli Manastir (avtomobilska dejavnost), TOZD Tovarna prikolic Novo mesto, TOZD 
TAP Brežice, TOZD TO Črnomelj, TOZD TPP Podgorje Šenternej, TOZD TO Mirna, TOZD 
TPD Šmarjeta (prikoličarska dejavnost), TOZD Commerce in TOZD Razvojni inštitut, DSSD 
(dejavnost skupnega pomena). 
 
V takratnem obdobju je bila oblika lastništva nad sredstvi za proizvodnjo imenovana 
družbena lastnina. Družbena lastnina pomeni, da imajo vsi zaposleni enako pravico do 
proizvajalnih sredstev. Za takšno obliko lastnine produkcijskih sredstev je značilno, da 
produkcijska sredstva upravljajo neposredni proizvajalci, delovni kolektivi gospodarskih 
organizacij, imenovani TOZD. Ti se združijo v delovne organizacije in jih pooblaščajo za 
določena vprašanja. Delavci niso v najemnem razmerju, temveč sami vodijo delovno 
organizacijo. Lahko bi rekla, da se je v tistem obdobju organizacija vodila od spodaj navzgor.  
 
V istem obdobju, natančno leta 1985, sta bila IMV in tudi Renault v velikih finančnih 
težavah. V IMV-ju je bil vzpostavljen začasni poslovodni organ za sanacijo, katerega sestava 
se je spreminjala. Ta poslovodni organ je iskal dolgoročno rešitev za avtomobilsko 
proizvodnjo. Iskali so možnosti sodelovanja z drugimi proizvajalci. V ta namen je bila 
izoblikovana prva majhna projektna skupina, v kateri so se kazali tudi zametki timskega dela. 
Leta 1989 so se odločili za sodelovanje s podjetjem Renault. 
 
V tem obdobju je 3.025-članski kolektiv TOZD-a Tovarna avtomobilov pomenil največjo 
programsko enoto, vključeno v Panogo motornih vozil, ki je ustvarjala prek 80 odstotkov 
poslovnih prihodkov, ustvarjenih v Panogi motornih vozil, od tega več kot polovico z 
izvozom na tuje trge. 
 
Zaradi smotrnega in učinkovitega opravljanja in izvrševanja svojih dejavnosti je bila temeljna 
organizacija organizirana v naslednjih organizacijskih enotah: vodstvo TOZD-a, sektor 
trženja (prodaja in servis), tehnično-proizvodni sektor (tehnične službe, proizvodnja) in sektor 
kakovosti. 
 
Sektor nabave, finančno-računovodski sektor, sektor controllinga (plan-analiza, informatika, 
dolgoročne proizvodne kooperacije) in kadrovski splošni sektor pa so spadali v delovno 
organizacijo, ki je združevala skupne službe vseh TOZD-ov, tako avtomobilske in 
prikoličarske dejavnosti kot tudi dejavnosti skupnega pomena. 
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Bistvene spremembe v organizacijski strukturi delovne organizacije so se zgodile leta 1989, 
ko je bilo potrjeno uspešno sodelovanje z Renaultom. Sodelovanje s francoskim partnerjem je 
bilo podaljšano in sklenjena je bila pogodba o skupnem vlaganju. Tako so se iz desetih 
temeljnih organizacij izoblikovale le štiri programsko zaokrožene celote: TOZD Tovarna 
prikolic ADRIA, v katero so se združile temeljne organizacije, povezane v proizvodnjo 
prikolic; TOZD Tovarna posebnih vozil; TOZD Tovarna avtomobilov REVOZ; TOZD TSO 
Beli Manastir. TOZD Commerce in Razvojni inštitut sta se združila v avtomobilski in 
prikoliški TOZD, kamor sta po obsegu dela in programih najbolj sodila. 
 
Zakon o podjetjih leta 1989 je odpravil TOZD-e. Ti so se združili v družbeno podjetje in s 
tem so tudi nehali obstajati. Ves družbeni kapital in dolgovi so tako postali last družbenega 
podjetja. Družbena podjetja pa so se preoblikovala v delniške družbe, v katerih ni bilo več 
samoupravljanja. V skladu z Zakonom o podjetjih se je tudi delovna organizacija Panoga 
motornih vozil decembra leta 1989 reorganizirala v družbeno podjetje. Družbeno podjetje je 
bilo le pogoj nadaljnje preobrazbe Industrije motornih vozil v delniške družbe. 
 
Tako so iz Industrije motornih vozil nastale tri delniške družbe: 

- REVOZ, ki proizvaja in prodaja Renaultova vozila, 
- ADRIA, ki proizvaja in prodaja počitniške prikolice, 
- TPV, ki se ukvarja s posebnimi vozili in programi. 

 
Leta 1990 se je Revoz tudi preoblikoval v delniško družbo, v kateri je imelo francosko 
podjetje Renault SA 20,2-odstotni delež, medtem ko je preostali delež kapitala ostal v lasti 
podjetja IMV (Panoga motornih vozil). V naslednjem letu se je Renault odločil za nove 
naložbe v proizvodnjo modela Clio v Novem mestu in povečal svoj delež v kapitalu Revoza 
na 54 odstotkov in tako postal njegov večinski lastnik. Ker se je model Clio že proizvajal v 
drugih Renaultovih tovarnah po Evropi, je bila Revozova naloga, da opravi uspešen prenos 
tehnologije za proizvodnjo omenjenega modela. V ta namen je podjetje oblikovalo manjši 
projektni tim, ki je delal pri projektu za uspešen prenos in vpeljavo tehnologije za Clia. 
 
Revoz je v istem letu sprejel tudi Renaultov model celovite kakovosti kot model vodenja 
podjetja ter izobraževal celotne vodilne in vodstvene strukture podjetja na temo celovitega 
obvladovanja kakovosti.  
 
Po več letih priprav, med katerimi je bila največji zalogaj naložba v nov obrat površinske 
zaščite, je v Revozu leta 1993 uspešno stekla proizvodnja modela Clio. V istem letu je Revoz 
vpeljal sistem klasičnih koristnih predlogov, v katerega so bili vpeti vsi zaposleni, ki so s 
svojimi opazovanji, idejami in koristnimi predlogi pripomogli k stalnemu napredku. Še v 
istem letu je Revoz ustanovil direkcijo za komunikacije ter vpeljal orodja celovitega 
obvladovanja kakovosti. Spremembe, kot so uvedba letnih razgovorov, vpeljava avtokontrole 
na liniji montaže ter reorganizacija finančne direkcije z uvedbo osnovnih delovnih enot, pa 
zaznamujejo leto 1994.  

 44 



V letu 1995 je Revoz vpeljal sistem koristnih predlogov 'blisk' ter orodja 5S (ureditev, red, 
čiščenje, čistoča, disciplina). Revoz je v tem letu izvedel tudi druge mnenjske raziskave o 
zadovoljstvu zaposlenih, ki poleg proizvodnega osebja vključujejo tudi vodilno in vodstveno 
osebje.  
 
V letu 1997 so uvajali orodja 5S za terciarne dejavnosti, kot so personalna in finančna 
direkcija, ter začeli širiti tehnike MRPG kot tehnike dela v skupini tudi v terciarnih 
dejavnostih. Stekel je tudi projekt SPUR (spremljanje ur prisotnosti na delovnem mestu), ki 
omogoča računalniško podprto spremljanje prisotnosti in sprotni vnos odsotnosti zaposlenih. 
Skladno z dolgoročnim prenosom vodenja ljudi na vodje enot in služb so leta 1998 v Revozu 
začeli intenzivneje uporabljati orodja za osebnostno analizo. Za to delo so usposobili svoje 
sociologe za strokovno pomoč pri spoznavanju vedenjskih slogov posameznikov zaradi 
razvoja sposobnosti, zmanjševanja konfliktov in opredelitve vlog posameznikov; bolj 
usmerjenemu izobraževanju; izbiri kandidatov za zaposlitev; sestavi delovnih timov in 
načrtovanju poklicnega razvoja posameznika.  
 
Od leta 1991 je Renault večinski lastnik novomeškega Revoza. Renault je svoj delež s 
takratnih 54 odstotkov povečal na skoraj 67 odstotkov leta 2001, ko je odkupil delnice, ki jih 
je v Revozovem kapitalu imela v lasti Nova ljubljanska banka. Leta 2003 pa je Renault 
podpisal dogovor o odkupu preostale tretjine delnic in v začetku leta 2004 postal 100-odstoten 
lastnik podjetja. 
 
V začetku je Revoz združeval tako industrijsko kot komercialno dejavnost, v zadnjih letih pa 
je postala vse bolj izrazita potreba po ločitvi obeh dejavnosti in njunem osredotočanju na 
dolgoročni razvoj. Tako se je leta 2002 komercialna dejavnosti Revoza organizirala v obliki 
komercialne podružnice Renault Slovenija, medtem ko je Revoz ohranil svoje pristojnosti na 
industrijskem področju. V skladu s strateško povezavo Renaulta z Nissanom je v začetku leta 
2004 Renault Slovenija začel izvajati tudi komercialno dejavnost za Nissan v Sloveniji. 
Podjetje Renault-Nissan Slovenija tako kot uvoznik avtomobilov znamke Renault in Nissan 
oskrbuje slovenski trg s celotno paleto Renaultovih in Nissanovih vozil. 
 
Revoz je leta 2005 dosegel nov proizvodni rekord, in sicer je s proizvodnih trakov zapeljalo 
177.945 Cliov, kar je 35 odstotkov več kot leto prej. Podjetje je že vrsto let največji slovenski 
izvoznik in ima osemodstotni delež v slovenskem izvozu. Z izvozom je v letu 2005 ustvaril 
37 odstotkov vseh prihodkov. 88 odstotkov celotnega izvoza je bilo namenjenega v države 
Evropske unije, dva odstotka v države nekdanje Jugoslavije in deset odstotkov v preostale 
države. Proizvodni rekord, dosežen v letu 2005, se je pokazal tudi na ustvarjenih čistih 
prihodkih od prodaje, ki so znašali 273,6 milijarde tolarjev in so v primerjavi z letom prej 
višji za 30 odstotkov. Tudi z vidika poslovnega izida je bilo leto 2005 za podjetje doslej 
najuspešnejše. Čisti poslovni izid v višini 8.816 milijonov tolarjev je bil v primerjavi z letom 
prej večji za 71 odstotkov, kar je posledica proizvodnega rekorda, dviga prodajnih cen zaradi 
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večjega števila prodanih različic, povečanja rentabilnosti ter odprave rezervacije na domnevni 
carinski dolg (Letno poročilo podjetja Revoz za leto 2005). 
 
Revoz ima okoli 2.500 zaposlenih, njihov Clio je najbolj prodajan izdelek na evropskem trgu. 
Dobri rezultati so posledica stalnega napredka, v okviru katerega si podjetje vsako leto na 
novo zastavi ambiciozne cilje in začrta aktivnosti. Doseganje rezultatov merijo s kazalniki 
uspešnosti, ti pa se seveda ne nanašajo samo na proizvodne količine. Prihodnost je jasno 
začrtana s projektom proizvodnje novega modela, ki je stekla leta 2006. V podjetju se 
zavedajo, da je za doseganje predvidenih rezultatov treba pritegniti vse zaposlene, jih vključiti 
in povezati s cilji podjetja ter prepoznati njihove uspehe, prizadevanje in vložen trud. 
 
Matično podjetje v Franciji velikokrat daje občutek nepopustljive mačehe, za katere 
naklonjenost si je treba prizadevati z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Novomeškemu Revozu 
nič ne koristi visoka cena delovne sile v Sloveniji in nizki stroški dela v vzhodni Evropi. 
Seveda pa ima svoje konkurenčne prednosti, med njimi predvsem kakovost in hitrost. Ni pa 
slabo niti to, da tovarna danes izdeluje dve vozili (Clio in Twingo), ki sta v podobnem 
cenovnem razredu. Slabša prodaja enega vozila je lahko ublažena z boljšo prodajo drugega.  
 
V okviru projekta novega Twinga si v Revozu prizadevajo čim bolj povečati obseg lokalnih 
dobav. Pri tem si želijo tudi povečati delež slovenskih sestavnih delov, se pravi izdelanih v 
Revozu ali pri slovenskih dobaviteljih. To jim tudi uspeva, saj je pri novem Twingu kar 30 
odstotkov vozila iz delov, ki so slovenskega izvora.  
 
Avtomobilska industrija velja za nadvse konkurenčen sektor, v katerem je vse odvisno od 
komercialnega uspeha vozil, ki jih podjetja izdelujejo. Tako je bližnja prihodnost Revoza 
povezana predvsem s komercialnim uspehom novega Twinga. Seveda pa mora ob tem 
zagotavljati konkurenčno prednost in predvsem obvladovati stroške, da bi ostali konkurenčni 
tovarnam iz srednje in vzhodne Evrope pa tudi Azije. Pri tem jih pestijo dokaj visoki stroški 
dela. Največje težave, s katerimi se srečuje podjetje, so pomanjkanje razpoložljive delovne 
sile, v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo visoka cena energije za industrijo ter 
pomanjkljiva infrastruktura. 
 
5.3. VIZIJA IN STRATEGIJA PODJETJA 
 
Podjetje Revoz se dobro zaveda dejstva, da mora, če želi biti uspešno, postaviti takšno vizijo, 
ki bo podpirala in spodbujala učenje in s katero bodo seznanjeni vsi zaposleni. Oblikovanje 
skupne vizije, kot pravi Senge (1990, str. 8), omogoča sinergije potencialov in ustrezno 
motiviranost udeležencev. Vsi člani organizacije morajo skupno vizijo razumeti, si jo deliti in 
prispevati svoj delež, da lahko postane resnična.  
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Tovarna Revoz je v celoti vključena v sistem Renaultove Direkcije proizvodenj, ki povezuje 
evropske tovarne, ki izdelujejo osebna in lahka gospodarska vozila. Medtem ko je na eni 
strani Renaultov razvoj povsem centraliziran, mora vsaka industrijska podružnica posebej 
zagotavljati stalno izboljševanje proizvodnega procesa. Načrt napredka je izraz Renaultove 
politike, njegovih strateških smernic in usmeritev Direkcije proizvodenj Renault. Vsebuje 
strateške usmeritve, ki jim omogočajo doseganje ciljev na področju kakovosti, stroškov, 
rokov, človeških virov in okolja. Sistem razširjanja ciljev in aktivnosti je zastavljen tako, da 
vsi v tovarni vedo, h katerim ciljem lahko in morajo prispevati (Letno poročilo podjetja Revoz 
za leto 2003). 
 
Vizija Revoza se je leta 2005 nekoliko prilagodila trenutnim razmeram v skupini Renault. 
Podjetje želi, da je tovarna v Novem mestu dobičkonosna baza za Renaultovo mednarodno 
širitev in da s prilagodljivostjo, odzivnostjo in učinkovitostjo zaposleni postanejo zgled vsem 
tovarnam za sestavo vozil. Njihova prednostna naloga je, zahvaljujoč ugodnemu 
zemljepisnemu položaju med vzhodno in zahodno Evropo, znižati globalne logistične stroške 
in okrepiti oskrbo iz stroškovno konkurenčnih držav. Leto 2006 je bilo v znamenju dvojnega 
izziva, in sicer si je s proizvodnjo Clia II tovarna prizadevala doseči še boljšo učinkovitost na 
področju kakovosti, stroškov in rokov ter v okviru priprav na projekt X44 nadaljevati 
nameščanje proizvodnih sredstev, tako da bi zagotovili pravočasen in kakovosten zagon 
serijske proizvodnje novega vozila, ki je predviden v letu 2007 (Letno poročilo podjetja 
Revoz za leto 2005). Tudi danes je vizija podjetja Revoz, da postane ena od donosnih baz, 
nujno potrebnih za Renaultov razvoj na srednjeevropskih trgih, ki bo uveljavila Renaultov 
proizvodni sistem. 
 
V Revozu oblikujejo cilje glede na cilje in politiko Renaulta; velekoncern določa, kaj želi od 
njih, in glede na to oblikujejo cilje. Revoz ima proste roke pri preoblikovanju ciljev le v 20 
odstotkih.  
 
Iz strateških smernic in vizije je razvidno, da želi podjetje usposobiti vsakega zaposlenega za 
uspešno in učinkovito opravljanje svojega poslanstva. Podjetje si tudi prizadeva, da je vizija 
vsem zaposlenim znana in da tudi zaposleni sodelujejo pri njenem oblikovanju.  
 
5.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA 
 
Podjetje Revoz, ki je kot proizvajalec osebnih avtomobilov Renault v celoti vključeno v 
industrijski sistem skupine Renault, je leta 2006 vodila štiričlanska uprava. Organizacijsko 
strukturo tvorijo štiri direkcije, ki pokrivajo različna področja delovanja (industrijska 
direkcija, finančna direkcija, departma nabave in direkcija človeških virov), ter organa družbe 
(nadzorni svet in skupščina). V nadzornem svetu podjetja so trije predstavniki delničarjev in 
dva predstavnika zaposlenih. Podjetje ima poleg poslovno-funkcijskih področij organizirani 
tudi štabni enoti, t. i. Službo za komunikacije podjetja ter Direkcijo za stike z javnim 
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sektorjem in splošne dejavnosti, ki sta neposredno podrejeni upravi. Slika 9 prikazuje 
organigram Revoza leta 2005. 
 
Vsaka od direkcij je samostojna, vodijo jih direktorji, ki so neposredno odgovorni 
predsedniku uprave. Direkcije imajo v svojem sestavu nižje organizacijske ravni, za katere je 
odgovoren vodja. Omeniti je treba, da v okviru industrijske direkcije, ki jo v podjetju 
imenujejo 'tovarna', delovno mesto direktorja zaseda kar predsednik uprave, saj je velik del 
dejavnosti podjetja vezan prav na industrijsko direkcijo in je s tem ta najpomembnejša.  
 
Podjetje lahko opredelimo kot klasično proizvodno podjetje, katerega posebnost je, da je 
komercialna dejavnost organizirana kot samostojna družba Renault Slovenija, zato v Revozu 
ni posebej organizirane prodajne funkcije. Podjetje ima v svoji obliki organizacijske strukture 
poleg štirih poslovno-funkcijskih področij, ki vključujejo še nižje organizacijske ravni, 
organizirani tudi dve štabni službi. 
 
Vse do leta 2004 je imel Revoz poslovno-funkcijsko organizacijsko strukturo, ki jo je 
dopolnjevalo projektno delo. To se je izvajalo v manjšem obsegu, saj ni bilo večjih potreb po 
širših projektih, ker je Revoz od Renaulta dobival vsa navodila, tako za raziskave in razvoj, 
trženje tehnologije kot tudi za proizvodnjo. Za manjše problemske rešitve so vzpostavili 
projektni tim, ki je tudi v razmeroma kratkem času rešil problemsko situacijo. Večina priprav 
problemskih rešitev ni bila izločena iz formalne in obstoječe linijske organizacije, vendar pa 
so se v podjetju projektni problemi reševali tudi zunaj nje. Sicer je bilo takšno reševanje 
projektnih problemov zelo redko. 
 
X44 projekt je projekt novega modela. Leta 2004 je Renault Revozu zaupal industrijski del 
tega projekta, ki je obsežen del, in s tem sta se reševanje problemov in izpeljava projektov 
korenito spremenila. Zaradi tako obsežne naloge je moralo podjetje v svojo organizacijo 
vpeljati obširen način projektnega dela in ga usklajevati z dnevno proizvodnjo (v našem 
primeru modela Clio). Posledica je, da je podjetje spremenilo svojo organizacijsko strukturo. 
Funkcijsko organizacijsko strukturo je zamenjala matrična, ki poudarja pomen 
usposobljenosti najvišjega vodstva pri usklajevanju vodij projektov in funkcij. 
 
Kot pravi Lipičnik (Lipičnik, 2000, str. 55), je matrična organizacijska struktura svojska 
kombinacija funkcijske in divizijske organizacijske strukture. Zanjo je značilno, da je zelo 
podobna projektni organizacijski strukturi. Razlika je v tem, da sodelavci pri projektu delajo 
po potrebi. Zato se menjavata delo pri rednih nalogah v okviru stalne organizacijske strukture 
in delo pri projektu kot v začasni organizacijski strukturi. Do menjave lahko prihaja v okviru 
istega delovnega dne. Pri tem je delavec podrejen dvema vodjema, ki ne moreta vedno 
uskladiti svojih zahtev do njega. 



Slika 9: Organigram 
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Vir: Kadrovske evidence podjetja Revoza, 2007 
 
                                                                                                               



 
5.5. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV 
 
K uresničevanju ciljev s področja človeških virov precej pripomoreta politika stalnega 
izobraževanja ter motivacija zaposlenih. Podjetje si prizadeva pritegniti in zadržati najbolj 
nadarjene in najboljše zaposlene. Za izboljšanje vodenja zaposlenih so izpopolnili nekatere 
informacijske sisteme, posebno pozornost so namenili izboljšanju kakovosti dela odborov za 
spremljanje poklicne poti. Z načrtovanjem in uresničevanjem napredovanj v odborih so dali v 
letu 2005 mnogo zaposlenim možnost napredovanja in prevzemanja odgovornih ter zahtevnih 
nalog (Letno poročilo podjetja Revoz za leto 2005). 
 
Izdelovanje avtomobila zahteva visoko usposobljenost zaposlenih. Prav zaradi tega sta 
permanentno izobraževanje in usposabljanje tisti člen, ki povezuje cilje podjetja in osebne 
želje in interese posameznika. Zaposleni v Revozu imajo enake možnosti za profesionalni 
razvoj kot Renaultovi zaposleni kjer koli po svetu. V času, ko se pripravljajo za zagon novih 
projektov, so še posebej pozorni na razvoj v posameznih poklicih, na razvoj zahtevanih 
kompetenc in potrebnega izobraževanja za razvoj njihovih zaposlenih, s čimer si prizadevajo 
ohraniti eno temeljnih vrednot podjetja Revoz: kakovost in usposabljanje zaposlenih. 
 
Konec leta 2005 je bilo v Revozu 2.621 zaposlenih, od tega 2.462 v proizvodnji in njenih 
spremljevalnih službah. Povprečna starost je bila 37 let, delež žensk pa je bil 19,3-odstoten. V 
Tabeli 2 prikazujem kvalifikacijsko strukturo zaposlenih. 
 
Tabela 2: Prikaz kvalifikacijske strukture zaposlenih 
 
STOPNJA NAZIV/STOPNJA IZOBRAZBE ŠTEVILO ODSTOTEK 
1. Nekvalificirani delavec 967 36,9 % 
2. Polkvalificirani delavec 237 9,0 % 
3. Kvalificirani delavec z 2-letno šolo 11 0,4 % 
4. Kvalificirani delavec s 3-letno šolo 704 26,9 % 
5. Srednješolska izobrazba 457 17,4 % 
6. Višješolska izobrazba 108 4,1 % 
7/1 Visokošolska izobrazba 51 2,0 % 
7. Univerzitetna izobrazba 79 3,0 % 
7/M Magisterij 6 0,2 % 
7/S Specializacija 1 0,1 % 
 Skupaj 2.621 100,0 % 
Vir: Letno poročilo podjetja Revoz za leto 2005. 
 
Filozofija vseživljenjskega učenja je že nekaj časa zaradi hitrih sprememb, novih tehnologij in 
vse večje konkurence nujna za vsako podjetje. Vseživljenjsko učenje zaposlenih spodbujata 



tako matična hiša Renault kot Revoz. Tako je Renault v začetku leta 2004 izdal Politiko 
izobraževanja Skupine Renault, ki je prevedena v vse jezike držav, v katerih so Renaultove 
podružnice, in na podlagi te politike je nastala brošura, ki jo je prejel vsak zaposleni v skupini. 
Ko v Revozu govorijo o izobraževanju, mislijo na pridobivanje formalne izobrazbe in 
predvsem na usposabljanje, pridobivanje novih znanj, potrebnih za delovno mesto. 
Usposabljanje je lahko teoretično v učilnici ali praktično na delovnem mestu. Prispevati mora 
k učinkovitosti podjetja ter razvoju individualnih in kolektivnih kompetenc. V letu 2005 je 
bilo opravljenih 184.673 ur usposabljanja in izobraževanja, kar je 70,5 ure na osebo. Povečuje 
se tudi izobraževanje, namenjeno kakovosti, kar ne preseneča, saj je to ena izmed glavnih 
Renaultovih smernic (Letno poročilo podjetja Revoz za leto 2005). 
 
V Revozovi službi za izobraževanje je zastavljen pester in obsežen program, ki zaposlenim 
omogoča poglabljati poklicno znanje, napredovati v svojem poklicu ali se usposobiti za delo 
na novem delovnem mestu.  
 
Izobraževalni center vključuje naslednja področja izobraževanja: usposabljanje vodij 
(komunikacija, kreativnost, management, osebni razgovori, vodenje projektov, delo v skupini, 
trening samozavesti, obvladovanje stresa, socialni odnosi), splošno izobraževanje 
(računalništvo, jeziki, strokovnost osebja, kakovost in orodja kakovosti) in usposabljanje za 
proizvodne poklice (tehnično izobraževanje, izobraževanje proizvodnih delavcev in optimalna 
učinkovitost, izobraževanje za zagon proizvodnje novega vozila). Podjetje daje v 
izobraževalnem procesu velik poudarek usposabljanju vodij, tako da so ti poleg za vodenje 
dela usposobljeni še za vodenje ljudi. 
 
V okviru izobraževalnega centra imajo na voljo osem učilnic z opremo za teoretično 
izobraževanje, štiri učilnice z opremo za izobraževanje s področja vozil ter knjižnico. 
 
Največji delež v izobraževanju pomenijo tehnična usposabljanja, nato učenje tujih jezikov, 
največ francoščine, usposabljanje za zagotavljanje strokovnosti osebja, obvladovanje 
računalniških znanj in zagotavljanje kakovosti. Revoz ne usposablja le svojih zaposlenih, 
ampak tudi dobavitelje in partnerje.  
 
Od 80 do 90 odstotkov vseh potreb po izvajanju izobraževanja opravijo interni domači 
izobraževalci, kar je tudi cilj za leto 2005. Interni izobraževalci so tudi primerno pedagoško 
usposobljeni in se tudi sami stalno izpopolnjujejo. 
 
Služba za izobraževanje ima tudi svoje poslanstvo, to je svetovati vodstvu na področju 
izobraževanja, skrbeti za izvedbo strategije in politike podjetja prek izobraževanja ter 
zagotoviti usposabljanje, ki bo omogočilo, da bo vsak zaposleni usposobljen za izvajanje 
svojih nalog in za učinkovito doseganje ciljev podjetja. 
 

 51 



V Revozu vodilni zagovarjajo politiko odprtih vrat, kar pomeni, da lahko zaposleni redno, 
kadar želijo, pridejo do nadrejenega na razgovor. Poleg tega ima Revoz tudi sistem mesečnih 
in letnih razgovorov, v osnovnih delovnih enotah pa imajo 14-dnevne sestanke. 
 
Sistem letnih osebnih razgovorov je komplementaren del celotnega razvojnega delovanja na 
področju razvoja zaposlenih. Omogoča, da se tako vodja kot delavec sistematično pogovorita 
o nalogah, uresničenih v preteklem letu, načrtovanih nalogah in o tem, kaj bo vsak od obeh 
storil za osebni napredek delavca in kje ter na katerem področju se bo ta usposabljal. Skrben 
pristop in vpogled v vsebino dogovorov omogočata bistveno boljše delo in usmerjanje 
pozornosti na tiste segmente, ki so bili po mnenju sodelavcev neupravičeno zapostavljeni 
(Dular, 2002, str. 145). Leta 2005 so opravili 84 odstotkov predvidenih letnih razgovorov z 
delavci v neposredni proizvodnji in 91 odstotkov z zaposlenimi v spremljevalnih službah 
(Letno poročilo podjetja Revoz za leto 2005). 
 
Družba posveča tudi veliko pozornosti sistemu nagrajevanja, ki je eden od elementov 
organizacijske klime. Sistem nagrajevanja je zastavljen tako, da je odprt za napredovanje. 
Politiko plač vsako leto konkretizirajo z dogovorom, sklenjenim med upravo in socialnimi 
partnerji, v katerem so opredeljeni elementi, kot so pravila rasti plače zaradi inflacije, 
stimulativno nagrajevanje, nagrajevanje na podlagi osebne uspešnosti, regres za letni dopust, 
udeležba zaposlenih v rezultatih poslovanja in prilagajanje delovnega časa (Letno poročilo 
podjetja Revoz za leto 2005). 
 
Ker sistem denarnega nagrajevanja ni edini dejavnik, ki pripomore k motiviranosti in 
zadovoljstvu zaposlenih, in ker sam ne more zadovoljiti človeških potreb na višji ravni, kot so 
samouresničevanje, sprejemanje in priznavanje drugih, se v podjetju zavedajo, da je treba 
temu področju posvetiti posebno skrb.  
 
Osnovni namen sistema priznavanja so povzeli v sloganu Prepoznavajmo tiste, ki so posebej 
prispevali k napredku. Prav tako so tudi opredelili vrednote, ki jih želijo s tem sistemom 
krepiti in razvijati med zaposlenimi. Temeljijo na Renaultovih strateških smernicah, načrtu 
napredka in politiki celovite kakovosti in so: poseben prispevek na področju kakovosti, rokov, 
vključevanje v dinamiko napredka, strokovnost, entuziazem, sodelovanje, razpoložljivost, 
mobilnost in pripadnost podjetju. Namen sistema je večdelen. Gre za prepoznavanje 
prizadevanj posameznikov in skupin, izkazovanje priznanja za opravljeno delo, podpiranje 
tako strokovnega kot osebnega razvoja zaposlenih, krepitev motiviranosti zaposlenih in 
krepitev občutka pripadnosti podjetju med zaposlenimi. V sistem priznavanja so lahko 
vključeni vsi zaposleni. Zanesljivost delovanja sistema priznavanja zagotavlja odbor za 
priznavanje, ki oblikuje merila vrednotenja, ocenjuje in vrednoti predloge, zagotavlja nenehno 
izboljševanje sistema ter skrbi za njegovo prepoznavnost in ugled. 
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5.6. VREDNOTENJE USTREZNOSTI ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
Kot sem v teoretičnem delu magistrske naloge večkrat omenila, sem za anketiranje izbrala 
vprašalnik dveh avtorjev, in sicer Camerona in Quinna, ki sta sestavila t. i. vprašalnik OCAI – 
merilni instrument organizacijske kulture. Pred začetkom anketiranja sem se posvetovala z 
direktorjem kadrovske službe, predvsem o izbiri vprašalnika in načinu anketiranja. Ker je 
podjetje po številu zaposlenih zelo veliko, ni bilo smiselno pridobiti odgovore vseh 
zaposlenih. Odločila sem se, da bom razdelila 100 anket med različne sektorje, predvsem sem 
pazila, da sem jih polovico razdelila v proizvodnji in polovico po preostalih sektorjih. Ker je 
vprašalnik OCAI dokaj zahteven za reševanje, sem ga poenostavila. Za to sem se odločila 
predvsem zaradi lažje razumljivosti vprašalnika za proizvodne delavce, ki imajo samo 
osnovno šolo. Primer vprašalnika prikazujem v Prilogi 1. 
 
Anketa se je v podjetju Revoz izvajala od sredine februarja 2007 do sredine marca 2007. 
Razdeljenih je bilo 100 anket, in sicer 40 v proizvodnjo in 60 v preostale sektorje. Pravilno 
izpolnjenih je bilo 72 odstotkov anket. Od 100 anket je bilo neizpolnjenih ali nepravilno 
izpolnjenih 20 anket iz proizvodnje ter 8 iz preostalih sektorjev. Tako moj anketni vzorec 
obsega 20 anketirancev iz proizvodnje ter 52 anketirancev iz preostalih sektorjev. 
 
Vzorec zajema 27 žensk in 45 moških. V vzorcu ima osnovnošolsko izobrazbo 7 
anketirancev, kar je 9 odstotkov vzorca. Poklicno srednjo šolo je končalo 8 zaposlenih, to je 
11 odstotkov vzorca. Končano štiriletno poklicno šolo ima največ anketirancev, kar 27, torej 
36 odstotkov vzorca. Višješolsko izobrazbo ima 24 odstotkov ali 17 anketirancev, 
univerzitetno pa 11 anketirancev, kar pomeni 15 odstotkov vzorca. 
 
V vzorcu je največ zaposlenih, ki so stari od 41 do 50 let. Na drugem mestu so zaposleni, stari 
od 31 do 40 let, 14 delavcev je starih od 21 do 30 let, sledijo jim zaposleni, ki so stari nad 51 
let. Najmanj pa je zaposlenih, ki so stari do 20 let. 
 
Delovna doba zaposlenih je tudi pomemben demografski podatek. Pri moji anketi je kar 50 
odstotkov anketirancev, ki imajo nad 15 let delovne dobe. Sledijo jim tisti z od 11 do 15 let 
delovne dobe. 13 zaposlenih ima v podjetju od 3 do 5 let, štirje od 6 do 10 let ter sedem do 2 
leti delovne dobe. 
 
Predstavitev rezultatov sem razdelila v dva sklopa. V prvem sklopu sem predstavila splošen 
rezultat anketiranja. Na podlagi pridobljenih rezultatov sem po izbrani tipologiji določila tip 
organizacijske kulture za proučevano podjetje ter glede na teorijo in splošna dejstva v tem 
podjetju ugotavljala skladnost dejanske in želene organizacijske kulture. V drugem sklopu 
rezultatov sem ugotavljala skladnost organizacijske kulture glede na posamezne sklope 
oziroma dimenzije vprašalnika ter naredila pregled rezultatov glede na demografske podatke, 
ki sem jih tudi vključila v vprašalnik. 
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 5.6.1. SPLOŠNI REZULTATI ANKETIRANJA 
 
Kot je razvidno iz podatkov, zbranih v Sliki 10, je v podjetju Revoz tip organizacijske kulture, 
ki se imenuje kultura trga. Anketiranci so točki C, ki opisuje kulturo trga, v povprečju 
namenili 27,4 točke. Drugi tipi organizacijske kulture si sledijo v zaporedju hierarhija, ad hoc 
in klan. Povprečji kulture klana in ad hoc kulture sta si precej enakovredni, in sicer ad hoc 
kultura v povprečju predstavlja 24,2 točke, kultura klana pa 22,1 točke. Hierarhija pa se zelo 
približuje kulturi trga, in to s povprečjem 26,5 točke. Ta majhna razlika med dejansko kulturo 
podjetja in kulturo hierarhije izhaja iz podobnosti kultur, saj sta primerni za velika, 
kompleksna podjetja, za katera so pomembni učinkovitost, rezultati in nizki stroški. Zaradi 
majhnih odstopanj med povprečji točk med kulturnimi tipi lahko ugotovim, da podjetje Revoz 
nima močno izražene ene vrste organizacijske kulture. 
 
Močne kulture so rezultat homogenih vrednot in prepričanj, ki si jih delijo zaposleni. Pri delu 
jih usmerja sistem neformalnih pravil. Tako zaposleni vedo, kaj se od njih pričakuje, kaj 
morajo storiti v določenih situacijah in kako. Nasprotno se ljudje, ki delujejo v šibki 
organizacijski kulturi, težko znajdejo v nepredvidljivih situacijah. Takšni kulturi primanjkuje 
smernic in organizacija izgubi veliko časa z ugotavljanjem, kako delovati oziroma reševati 
probleme v organizaciji. Negativne učinke močne organizacijske kulture pa lahko vidimo v 
tem, da se v podjetju zmanjšujejo raznolikosti, da so zaposleni nenaklonjeni spremembam ter 
da se zavira inovativnost. 
 
Elementi kulture, ki jih ljudje ponotranjijo in jemljejo za samoumevne, lahko povečajo 
učinkovitost, vendar na račun zmanjšanja raznolikosti. V takšnih organizacijah delo postane 
rutinsko. Namerna rutinska praksa zagotavlja utečeno delovanje brez nepotrebnih prekinjanj. 
Obenem pomeni varnost in zaupanje ljudi v delovanje družbe in zagotavlja predvidljivost 
določenih situacij. Drugačen, še neznan način dela, ki ga zahtevajo spremembe v organizaciji, 
pomeni strah in nepredvidljivost. Ljudje so zelo velikokrat nenaklonjeni spremembam. Vse 
skupaj vodi k negativnemu odnosu, ki ga imajo nekateri do novih pristopov dela, razmišljanja 
in spopadanja z novimi izzivi, kar zavira inovativnost v podjetju. 
 
Za kulturo trga je značilno, da je primerna za velika podjetja, za katera so pomembni 
predvsem rezultati. Zaposleni med seboj tekmujejo in prevladuje agresiven stil vodenja. 
Vizija uspeha takšnega podjetja je predvsem v povečevanju tržnega deleža. Z dejansko 
organizacijsko kulturo v podjetju Revoz anketiranci niso zadovoljni. Rezultati so pokazali, da 
si jo želijo spremeniti. V prihodnosti bi želeli imeti kulturo klana, ki je primerna za manjša 
podjetja, ki poudarja timsko delo in predanost organizaciji, ki močno poudarja razvoj 
zaposlenih in ima jasno začrtane cilje ter strategije. Vodje so kot mentorji in uspeh je del vseh 
zaposlenih. 
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Slika 10: Primerjava profilov dejanske in želene organizacijske kulture 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Povprečje za želeno stanje se je povečalo tudi pri kulturi ad hoc. Zaposleni si v prihodnosti ne 
želijo kulturo trga in hierarhije. Zelo veliko odstopanje lahko opazimo med dejansko in želeno 
kulturo trga v organizaciji, kar pomeni, da zaposleni v podjetju Revoz niso zadovolji s kulturo 
in si v prihodnosti takšne tudi ne želijo, želijo si sprememb. 
 
Kljub vsemu ugotavljam, da je zelo težko določiti, kateri tip organizacijske kulture je idealen 
in kateri ne. Vsaka organizacija je skupek posameznikov, ki se med seboj razlikujejo po 
sposobnostih, izkušnjah, znanju itd., zato je v vsakem podjetju organizacijska kultura nekaj 
edinstvenega. Dobra je tista, ki podpira doseganje ciljev in strategij, podjetju zagotavlja 
konkurenčno prednost, zaposlenim pa njihovo osebno rast in s tem pripomore k uspešnosti 
podjetja. 
 
5.6.2. SKLADNOST ORGANIZACIJSKE KULTURE 
 
V drugem sklopu analize sem poskušala ugotoviti skladnost organizacijske kulture. Skladnost 
pomeni, da bodo različni vidiki organizacijske kulture, kot so splošne karakteristike podjetja, 
stil vodenja, sistem ravnanja z zaposlenimi, lepilo organizacije, strateški poudarki in kriteriji 
uspeha, vedno poudarjali enak tip organizacijske kulture. Ali to drži, bom preverila v 
nadaljevanju, kjer bom predstavila rezultate raziskave glede na posamezen sklop vprašanj. 
 
V sklopu splošnih karakteristik podjetja zaposleni svoje podjetje zaznavajo kot zelo 
izoblikovan hierarhični in kontrolni sistem s formalnimi pravili, ki določajo, kaj in kako 
morajo zaposleni delati (Slika 11). Po pričakovanju je razumljivo, da ima tako veliko 

 55 



proizvodno podjetje, kot je Revoz, delo podrobno razčlenjeno, tako da je posameznik 
specializiran za razmeroma majhen del skupne naloge, kar ustreza velikosti podjetja. Ker v 
podjetju prevladuje visoka stopnja delitve dela, so delovna mesta podrobno razdeljena, kar 
ustreza razmeram rutinske tehnologije. Velik poudarek je na hitrosti in spretnosti proizvodnih 
delavcev. Podjetje ima visoko stopnjo formalizacije, ker je delovanje produkcije pri izdelavi 
vozil natančno določeno s pravili in postopki. Delavci v proizvodnji so tudi časovno omejeni 
pri opravljanju svoje delovne naloge, kajti tekoči trak proizvodnje strogo časovno omejuje 
delavca pri določenem gibu. 
 
Zaposleni si želijo delati v podjetju, ki ima lastnosti kulture klana. Podjetje s takšnimi 
značilnostmi je zelo prijazno do osebja, vsi zaposleni si zaupajo, pomagajo in so kot ena 
velika družina. To je seveda v tako velikem proizvodnem podjetju težko pričakovati. 
 
Slika 11: Zaporedja organizacijskih kultur pri sklopu Splošne karakteristike podjetja 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Pri naslednjem sklopu vprašanj, ki zadeva stil vodenja, si zaporedja tipov organizacijske 
kulture ne sledijo v istem zaporedju kot pri splošnih karakteristikah (Slika 12). Pri tem sklopu 
za dejansko stanje v organizaciji prevladuje trditev C, ki označuje kulturo trga. Vodstvo je 
izrazito usmerjeno v rezultate, ki prispevajo k ciljem podjetja, ki se lahko dosežejo tudi zelo 
agresivno. V prihodnje pa si zaposleni želijo sprememb, in sicer da bi bili vodje nagnjeni 
predvsem k mentorstvu in svetovanju pri delu. Te lastnosti so prisotne pri kulturi klana.  
 
 
 

 56 



Slika 12: Zaporedja organizacijskih kultur pri sklopu Stil vodenja 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Pri sklopu Ravnanje z zaposlenimi prav tako prevladuje trditev C, ki označuje kulturo trga, 
kar lahko vidimo na Sliki 13. Za prevladujočo kulturo iz tega sklopa je značilno, da vodje 
podpirajo predvsem tekmovalnost med zaposlenimi in od njih pričakujejo doseganje višjih 
ciljev.  
 
Na drugem mestu točkovanja prevladuje kultura klana, kjer vodje podpirajo timsko delo, 
sodelovanje in doseganje soglasja med zaposlenimi in vodstvom. Takšno kulturo si zaposleni 
v prihodnosti tudi želijo. Najmanj točk je v tem sklopu dobila kultura hierarhije, ki stremi k 
odnosom brez konfliktov, k stabilnosti zaposlitve, prilagodljivosti in zadovoljstvu z 
obstoječim. Razlog za to vidim predvsem v tem, ker podjetje postopoma prehaja iz 
hierarhične formalne organizacije v bolj prožno, k timskemu delu usmerjeno organizacijo.  
 
Vendar pa se v Revozu trudijo, da bi imeli zaposleni enake možnosti za profesionalni razvoj 
kot Renaultovi zaposleni drugod po svetu. Mobilnost je dejstvo, ki ga sprejemajo tako delavci 
v proizvodnji (mobilnost med delovnimi mesti) kot tehniki in managerji (mobilnost med 
posameznimi Renaultovimi tovarnami, direkcijami). V podjetju namenjajo veliko pozornosti 
tudi kakovosti socialnega dialoga. Dva izvoljena predstavnika zaposlenih redno sodelujeta pri 
delu nadzornega sveta, rezultati pa kažejo predvsem večjo fleksibilnost pri politiki plač.  
 
Tudi pri četrtem sklopu, ki prikazuje lepilo organizacije (Slika 14), prevladujejo trditve, ki 
nakazujejo na kulturo hierarhije. 
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Slika 13: Zaporedja organizacijskih kultur pri sklopu Ravnanje z zaposlenimi 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Slika 14: Zaporedja organizacijskih kultur pri sklopu Lepilo organizacije 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Zaposleni menijo, da so formalna pravila in politika podjetja tisto, kar organizacijo drži 
skupaj. V organizaciji se izogibajo nepredvidljivim stvarem in teh si v prihodnosti najmanj 
želijo. Želijo si, da bi bil za podjetje pomemben predvsem razvoj zaposlenih. Da bi bili 
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zaupanje, odprtost in sodelovanje tisto, kar v organizaciji cenijo. Opisane lastnosti pa spet 
predstavljajo kulturo klana. 
 
Tako kot pri sklopu, ki označuje stil vodenja, in pri sklopu, ki označuje ravnanje z 
zaposlenimi, tudi pri petem sklopu, ki ga prikazuje Slika 15, prevladujejo trditve, ki 
označujejo kulturo trga. Podjetje ceni tekmovalnost in dosežene rezultate, torej doseganje 
ciljev in uspeh na trgu.  
 
Trditvi C sledi trditev D, ki označuje stabilnost, učinkovitost, kontrolo in izogibanje 
nepredvidljivim stvarem. Tega si zaposleni v prihodnosti tudi najmanj želijo. V prihodnosti bi 
zaposleni želeli, da bi podjetju veliko pomenili njihov razvoj, zaupanje, odprtost in 
sodelovanje. 
 
Slika 15: Zaporedja organizacijskih kultur pri sklopu Strateški poudarki 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Zaposleni so trditvam D v sklopu vprašanj o kriteriji uspeha dali največ točk tako za dejansko 
kot tudi za želeno stanje (Slika 16). Za njih so pomembni zanesljiva dobava, nenehno 
načrtovanje in nizki stroški proizvodnje.  
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Slika 16: Zaporedja organizacijskih kultur pri sklopu Kriteriji uspeha 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Na podlagi posameznega sklopa sem prišla do ugotovitve, da v podjetju Revoz organizacijska 
kultura glede na posamezen proučevani sklop ni skladna.  
 
Zaposleni pri treh sklopih zaznavajo organizacijsko kulturo kot hierarhijo in pri treh sklopih 
kot kulturo trga. Pri prvem sklopu, ki označuje splošne značilnosti podjetja, pri sklopu o lepilu 
organizacije ter pri sklopu o kriterijih uspeha so zaposleni zaznali kulturo hierarhije. Pri 
sklopih o stilu vodenja, ravnanju z zaposlenimi in strateških poudarkih pa so zaposleni zaznali 
kulturo trga.  
 
Razlog za to, da se rezultati prepletajo med kulturo trga in kulturo hierarhije, vidim v tem, da 
je podjetje še vedno hierarhično naravnano, vendar pa počasi prehaja v bolj fleksibilno, 
učinkovito, trgu prilagojeno kulturo. Zaposleni si skoraj pri vseh sklopih želijo kulturo klana. 
Željo po hierarhičnem tipu organizacijske kulture pa izražajo samo pri sklopu Kriterij uspeha.  
 
Slika 17 in Slika 18 nazorno prikazujeta dejanski in želeni profil povprečij alternativ kulture 
klana, ad hoc, trga in hierarhije glede na posamezni sklop. 
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Slika 17: Dejanski profil povprečij alternativ kulture klana, ad hoc, trga in hierarhije glede na 
posamezni sklop 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Slika 18: Želeni profil povprečij alternativ kulture klana, ad hoch, trga in hierarhije glede na 
posamezni sklop 
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Za nazornejšo sliko rezultatov sem v analizo vključila tudi primerjavo glede na nekatere 
demografske podatke, ki sem jih vključila v vprašalnik. Ti demografski dejavniki so: spol, 
starost, število let zaposlitve, izobrazba ter lokacija dela.  
 
Ti dejavniki omogočajo boljše razumevanje nastanka morebitnih razlik med želeno in 
dejansko organizacijsko kulturo. Kadar se ti dejavniki skladajo s pričakovanji zaposlenih, 
delujejo kot spodbude. Zavračanje uveljavljenih norm in vrednot pa povzroča, da ti dejavniki 
ovirajo oblikovanje želene organizacijske kulture. 
 
Zanimiva je primerjava odgovorov glede na spol anketirancev. Moški naj bi imeli drugačen 
pogled na etična vprašanja kot ženske. Moški pripisujejo večji pomen pravilom in pravičnosti, 
ženske pa medsebojnim odnosom, čustvom in skrbi. Vendar je raziskava v podjetju Revoz 
pokazala, da moški, ki so sicer v večini, zaznavajo kulturo podobno kot ženske. 
 
Največ točk je pri obeh spolih dobila kultura trga, tesno pa ji sledi hierarhična organizacijska 
kultura. Vrstni red kultur glede na spol sovpada s splošno ugotovljeno organizacijsko kulturo, 
to je kulturo klana (Slika 19). Tudi želje v prihodnosti med spoloma so skladne. Tako moški 
kot ženske si najbolj želijo kulturo klana (Slika 20). 
 
Slika 19: Dejanski profil organizacijske kulture glede na spol  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
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Slika 20: Želeni profil organizacijske kulture glede na spol  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
V uvodnem delu anketnega vprašalnika sem zaposlene spraševala po starosti. Leta starosti 
sem razdelala v pet razredov, in sicer do 20 let, od 21 do 30, od 31 do 40, od 41 do 50 in od 
51 let naprej. V analizi rezultatov sem združila prve tri kategorije in zadnji dve kategoriji, 
tako da sem dobila leta starosti do 40 in nad 41 let.  
 
Vpliv starosti zaposlenih se izraža v izkušnjah in s tem v različnih pogledih na iste stvari. 
Starejše generacije zaposlenih naj bi imele močnejša moralna načela. Starejši so bolj nagnjeni 
k stabilnosti in organiziranosti, mlajše generacije pa so bolj naklonjene novostim in tveganju, 
kar danes pomeni prednost na delovnem mestu. 
 
Glede na starost anketirancev ugotavljam, da je vrstni red kultur identičen z ugotovitvijo tipa 
kulture na ravni podjetja (Slika 21). Na prvem mestu je kultura trga, na drugem je hierarhični 
tip organizacijske kulture, sledi ji ad hoc kultura ter kultura klana. 
 
Tudi glede prihodnosti so si zaposleni, ločeni po starostnih razredih dokaj enotni; vsi si želijo 
organizacijsko kulturo klana. Na drugem mestu pri mlajši skupini prevladuje hierarhični tip 
organizacijske kulture, pri starejši skupini pa ad hoc organizacijska kultura (Slika 22). 
Pričakovala sem drugačne rezultate, in sicer za mlajšo generacijo zaposlenih v Revozu željo 
po ad hoc organizacijski kulturi, za starejšo generacijo pa hierarhični tip kulture.  
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Slika 21: Dejanski profil organizacijske kulture glede na starost  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Slika 22: Želeni profil organizacijske kulture glede na starost  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Tudi pri vprašanju o delovni dobi zaposlenih v podjetju sem v uvodnem delu ankete 
razporedila leta v pet razredov, in sicer do dveh let, od 3 do 5 let, od 6 do 10 let, od 11 do 15  
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let ter 15 let in več. Za lažjo analizo sem združila prve štiri kategorije v eno, tako da sem 
dobila delovno dobo do 15 let in delovno dobo od 15 let naprej.  
 
Tako kot starost zaposlenih v podjetju je tudi demografski dejavnik števila let zaposlitve 
pomemben člen pri ugotavljanju razlik med želeno in dejansko organizacijsko kulturo. 
Predvidevam, da zaposleni, ki so v podjetju preživeli več časa, dojemajo organizacijo drugače 
kot tisti, ki so v delovno razmerje šele vstopili in šele začeli svojo poklicno pot. 
 
Vendar pa lahko opazimo (Slika 23), da število let, preživetih v organizaciji, ne vpliva veliko 
na odgovore. Razliko lahko opazimo pri hierarhičnem tipu organizacijske kulture, kjer te 
trditve za malenkost bolje ocenjujejo zaposleni z manj delovne dobe v podjetju.  
 
Slika 23: Dejanski profil organizacijske kulture glede na št. let zaposlitve  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Vsi zaposleni, ne glede na delovno dobo v podjetju, si želijo klanski tip kulture. Za malenkost 
si jo bolj želijo zaposleni, ki so dlje časa zaposleni v podjetju (Slika 24). Razlika pa je pri 
hierarhičnem tipu organizacijske kulture, kjer je opazna želja po tej kulturi pri zaposlenih z 
manj delovne dobe v podjetju.  
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Slika 24: Želeni profil organizacijske kulture glede na št. let zaposlitve  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Vrstni red kultur glede na izobrazbo sovpada s splošno ugotovljeno kulturo (Slika 25). Za 
lažjo analizo sem združila sklop višješolska izobrazba in univerzitetna izobrazba. Anketiranci 
so bili dokaj enotni glede točkovanj.  
 
Slika 25: Dejanski profil organizacijske kulture glede na izobrazbo  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
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Nekaj odstopanj sem opazila pri izraženih željah anketirancev, razvrščenih po izobrazbi (Slika 

ekako je pričakovati, da si proizvodni delavci z nižjo izobrazbo želijo hierarhično kulturo z 

lika 26: Želeni profil organizacijske kulture glede na izobrazbo 

redvidevala sem, da se bodo rezultati anketirancev, ki delajo po pisarnah, razlikovali od 

26). Pri zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo si prvo mesto glede želene organizacijske 
kulture delita kultura klana in hierarhija.  
 
N
jasnimi postopki in pravili. Za zaposlene z najvišjo izobrazbo pa lahko rečemo, da je izbira 
kulture klana logična, saj poudarja timsko delo, razgibanost, inovacije in razvoj. 
 
S
 

 
Vir: Lastna raziskava, 2007. 
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kot tudi pisarniški delavci dokaj enotni pri tem, kakšno kulturo imajo v podjetju (Slika 27). 
Prevladuje kultura trga, tej sledi kultura hierarhije, prevladuje pa tudi usklajena želja po 
kulturi klana v prihodnosti. 
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Slika 27: Dejanski profil organizacijske kulture glede na lokacijo dela  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Slika 28: Želeni profil organizacijske kulture glede na lokacijo dela  
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
Z analizo nekaterih demografskih podatkov sem prišla do ugotovitve, da vsaka podanaliza 
sovpada s splošno ugotovljeno organizacijsko kulturo, ki jo je v podjetju mogoče zaznati in 
kakršne si želijo tudi v prihodnje. 
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SKLEP 
 
Organizacijska kultura je pomemben dejavnik, ki močno vpliva na poslovanje podjetij. Za 
razumevanje organizacijske kulture moramo poznati visoko kompleksnost in medsebojno 
povezanost številnih dejavnikov, ki vplivajo na njen nastanek in razvoj. Ti dejavniki pa so 
demografski, ki jih mora podjetje vzeti v zakup, ter na drugi strani socialno-ekonomski in 
organizacijski, na katere ima podjetje pomemben vpliv.  
 
V zadnjem času pogosto slišimo, da je organizacijska kultura konkurenčna prednost in ključni 
dejavnik uspešnosti, saj je nekaj, česar ni mogoče posnemati čez noč. Tisto, kar danes lahko 
pomeni trajno konkurenčno prednost, mora imeti atribute redke dobrine, mora biti vredno in 
je težko posnemati. Trajna konkurenčna prednost pa so lahko le ljudje. Zaposleni so namreč 
strateški vir podjetja, sprejemniki in hkrati oddajniki komunikacijskih procesov ter bistven 
dejavnik uspeha in konkurenčne usposobljenosti podjetja.  
 
Uspešno podjetje je tisto, ki je kulturno in strateško usklajeno. To pomeni, da je treba razvijati 
organizacijsko kulturo tako, da je skladna z izbrano poslovno strategijo, hkrati pa je treba 
razvijati poslovno strategijo, ki upošteva obstoječo organizacijsko kulturo. 
 
V teoretičnem delu sem predstavila najpomembnejše sestavine organizacijske kulture. 
Ugotovila sem, da je organizacijska kultura zelo kompleksen pojem. V literaturi najdemo 
veliko različnih modelov razvrščanja organizacijskih kultur, vendar jih ne glede na vrsto 
modela pogosto ne moremo razvrstiti v en sam tip kulture. V vsaki organizaciji je kultura 
namreč vedno sestavljena iz dveh ali več tipov, pojavi se le manjše prevladovanje določenega 
tipa. Če z modelom razvrščanja kultur ugotovimo, da kultura ni ustrezna, sledi težaven in 
dolgotrajen proces, to je spreminjanje organizacijske kulture. 
 
Z raziskavo organizacijske kulture v podjetju Revoz sem s pomočjo prirejenega vprašalnika, 
imenovanega merilni instrument organizacijske kulture, avtorjev Camerona in Quinna, 
poskušala ugotoviti tako dejansko kot tudi prihodnje želeno stanje organizacijske kulture. 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da v proučevanem podjetju lahko določimo prevladujoči tip 
organizacijske kulture, in to je kultura trga. Vendar je treba poudariti, da ji zelo tesno sledi 
kultura hierarhije. Lahko sklepam, da podjetje Revoz nima močno izražene ene vrste kulture, 
ampak se med seboj prepletata kultura trga in kultura hierarhije.  
 
Organizacijska kultura podjetja je po rezultatih raziskave usmerjena navzven, hkrati pa člani 
še vedno stremijo k stabilnosti in kontroli. Člane organizacije zanimajo rezultati, zato je 
njihov glavni cilj, da so naloge narejene. Delovno okolje v taki organizaciji je zelo 
tekmovalno, kar se lahko opazi že po stilu vodenja. Vodstvo namreč zanimajo rezultati, kar 
včasih dosegajo tudi agresivno. Vodstvo je strogo in zelo zahtevno. Dolgoročno pa 
organizacijo zanimajo predvsem rezultati na trgu. Njihova vizija uspeha je povečanje tržnega 
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deleža in prodor na nove trge. Zato sta konkurenčna ocena in prevlada na trgih zelo 
pomembni. Lepilo, ki drži skupaj organizacijo, so doseženi zastavljeni rezultati.  
 
Ker pa ugotovljeni organizacijski kulturi trga tesno sledi kultura hierarhije, moramo tudi pri 
interpretaciji rezultatov raziskave upoštevati značilnosti te vrste kulture. Organizacija s 
hierarhično kulturo je usmerjena navznoter in deluje v stabilnem okolju, je zelo strukturirana 
in formalizirana. Opisi delovnih nalog zelo podrobno narekujejo, kaj mora zaposleni delati. 
Vsi upoštevajo postopke in pravila. Vodje se vidijo kot dobri organizatorji in zanima jih 
predvsem učinkovitost. Formalna pravila in politika podjetja je tisto, kar drži podjetje skupaj. 
Člani organizacije so dolgoročno zaposleni. Dolgoročno pa jih zanimajo predvsem stabilnost, 
učinkovitost in tekoč potek dela. Organizacija je uspešna, če je učinkovita, dosega zanesljive 
dobave in proizvodnjo z nizkimi stroški. 
 
Razlog za takšno prepletanje dveh različnih kultur vidim v tem, da podjetje postopoma 
zapušča funkcijsko organizacijsko strukturo in prehaja v matrično, ki je bolj fleksibilna in 
naklonjena projektnemu delu. Še vedno so v podjetju prisotne sestavine funkcijske 
organizacijske strukture. To se kaže v tem, da še veliko zaposlenih vidi Revoz kot kulturo 
hierarhije. Vendar pa se zaposleni počasi zavedajo, da se organizacija, ki temelji na strogi 
hierarhiji z visoko ravnalno strukturo, centraliziranem odločanju, visoki formalizaciji in 
nefleksibilnosti v smislu povezovanja različnih hierarhičnih ravni v funkcijsko organizacijsko 
strukturo, zaradi svoje togosti ne more več odzivati na spremembe v okolju. Podjetja morajo 
počasi preiti v bolj prožne, motivacijsko naravnane fleksibilne organizacijske strukture s 
plosko ravnalno strukturo, kjer prevladujejo projektni načini reševanja problemov v obliki 
timskega dela. 
 
Hofstedova raziskava o homogenosti in heterogenosti organizacijske kulture pritrjuje, da je 
močna organizacijska kultura uspešnejša od šibke. Na podlagi teorije lahko sklepam, da so 
odličnejše organizacije praviloma uspešnejše, organizacije z močno kulturo pa so uspešnejše 
v primerjavi s tistimi s šibko. Za odlično organizacijo je torej značilna močna organizacijska 
kultura. Vendar pa sem v svoji raziskavi ugotovila, da je lahko organizacija uspešna, tudi če 
nima zelo izrazite in izstopajoče organizacijske kulture.  
 
Strategije, ki jih podpira kultura trga, so: merjenje preferenc kupcev, izboljšanje 
produktivnosti, ustvarjanje partnerstva, spodbujanje tekmovalnosti ter vključevanje kupcev in 
dobaviteljev. Pri kulturi hierarhije pa so predvsem pomembni odkrivanje napak, merjenje, 
kontrola procesov, sistematično reševanje problemov in uporaba kvalitativnih orodij. 
 
Vizija in strategija Revoza sta se leta 2005 nekoliko prilagodili trenutnim razmeram v Skupini 
Renault. Podjetje želi, da je tovarna v Novem mestu dobičkonosna baza za Renaultovo 
mednarodno širitev, da s prilagodljivostjo, odzivnostjo in učinkovitostjo zaposleni postanejo 
zgled vsem tovarnam za sestavo vozil. Njihova prednostna naloga je, zahvaljujoč ugodnemu 
zemljepisnemu položaju med vzhodno in zahodno Evropo, znižati globalne logistične stroške 
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in okrepiti oskrbo iz stroškovno konkurenčnih držav. Njihove srednjeročne usmeritve pa so 
odličnost pri kakovosti in spoštovanju rokov, učinkovitost tovarne, kar izboljšujejo z 
doslednim izvajanjem SPR-a, spoštovanje zaposlenih in okolja, ki je pomembna sestavina 
njihovega managementa, in zavezanost vsakega posameznika v tovarni, da bo spoštoval cilje 
in mejnike projekta X44; pogoj delovanja je pogoj uspeha.  
 
Na vprašanje, ki sem si ga zastavila na začetku svojega raziskovalnega dela (Ali ima podjetje 
Revoz ustrezno organizacijsko kulturo?), lahko odgovorim pritrdilno.  Podjetje Revoz je že 
doseglo zrelo fazo v organizacijskem razvoju. Tej fazi pa ustrezata tako tako kultura trga kot 
kultura hierarhije. Kulturi sta zelo močni in težko jih je spremeniti. Ugotovila sem tudi 
kulturno usklajenost med strategijo, vizijo in strukturo podjetja in lahko rečem, da 
ugotovljena organizacijska kultura podpira uresničevanje vizije ter strategije podjetja in je 
hkrati v veliko oporo organizacijski strukturi.  
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PRILOGA 1: 
 
ANKETA O ORGANIZACIJSKI KULTURI PODJETJA REVOZ 
 
Pozdravljeni! 
Sem Maja Delič, študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo na 
temo organizacijske kulture v Revozu. Svoje teoretično znanje o obravnavani problematiki 
želim z Vašo pomočjo nadgraditi z vpogledom v organizacijsko prakso. V ta namen sem 
pripravila sledečo anketo. Namen ankete je ugotoviti prevladujočo kulturo ter njeno skladnost 
s strategijo, strukturo, vizijo. Prosim, da anketo izpolnite iskreno in s tem pripomorete k čim 
večji točnosti in uporabnosti rezultatov. Anketa je anonimna, rezultate pa bom uporabila 
izključno v svojem magistrskem delu. 
 
 Za Vaše sodelovanje, vložen trud in čas se Vam že v naprej zahvaljujem! 
 
1. Prvi sklop vprašanj obsega osnovne podatke, zato naredite križec za ustreznim odgovorom. 
 
1. Spol 
    
 
   
2. Starost 
  
do 20  
21-30  
31-40  
41-50  
nad 51  

 
3. Delovna doba v organizaciji 
 
0-2  
3-5  
6-10  
11-15  
15 in več  

 
4. Izobrazba 
 
Osnovnošolska izobrazba  
Poklicna srednja šola  
4-letna srednja šola  
Višješolska izobrazba  
Univerzitetna izobrazba in več  

 
5. Organizacijska enota, v kateri ste zaposleni 
 
Proizvodnja  
Ostali sektorji  

   Ž   M 

 1 



 
2. Ta drugi sklop je namenjen prepoznavanju dejanske in želene kulture v vašem podjetju. 
Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov, kjer vsak sklop vsebuje pet trditev. Ocenjujete tako, 
da obkrožite ustrezno številko najprej na levi strani vprašalnika pod trditvijo dejansko stanje 
in potem še na desni strani pod trditvijo želeno stanje. Ocenjujte hitro, pri posameznih 
trditvah se ni treba dolgo zadrževati. Prosim vas, da s pomočjo spodnje lestvice izrazite 
strinjanje oziroma nestrinjanje s posameznimi trditvami. 
 
 
 
 

                 5 
Popolnoma se strinjam 

                   4 
  Večinoma se strinjam 

                3 
    Niti da, niti ne 

                2 
Delno se ne strinjam 

               1 
Sploh se ne strinjam 

 
 
Dejansko 1. Splošne karakteristike podjetja Želeno 
1 2 3 4 5 Naše podjetje je zelo prijazno osebju. Vsi zaposleni si zaupamo kot 

ena velika družina. Si medsebojno pomagamo in zaupamo. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Naše podjetje je zelo dinamično in podjetno. Zaposleni smo 
pripravljeni zelo veliko tvegati. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 V našem podjetju so važni predvsem rezultati. Glavni cilj je, da so 
naloge narejene. Ljudje smo med seboj zelo tekmovalni in strmimo 
predvsem k dosežkom. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Naše podjetje ima zelo izoblikovani hierarhični in kontrolni sistem. 
Formalna pravila so tista, ki določajo kaj in kako morajo zaposleni 
delati. 

1 2 3 4 5 

 
 
Dejansko 2. Stil vodenja Želeno 
1 2 3 4 5 Vodstvo v našem podjetju je nagnjeno k mentorstvu in svetovanju 

zaposlenim pri delu. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Vodstvo ceni predvsem podjetništvo, inovativnost in pripravljenost 
za tveganje. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Vodstvo je izrazito usmerjeno v rezultate, ki prispevajo k ciljem 
podjetja, kateri se lahko dosežejo tudi na zelo agresiven način. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  Vodstvo je nagnjeno predvsem k koordiniranju, organiziranju in 
tekočemu poteku dela. 

1 2 3 4 5 

 
 
Dejansko 3. Sistem ravnanja z zaposlenimi Želeno 
1 2 3 4 5  Stil vodenja podpira timsko delo, sodelovanje in doseganje soglasja 

med zaposlenimi in vodjo. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Vodje podpirajo tveganje, inovativnost, izvirnost in dopuščajo 
svobodo razmišljanja. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Vodje podpirajo predvsem tekmovalnost med zaposlenimi in od njih 
pričakujejo doseganje višjih ciljev. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Vodje strmijo predvsem k odnosom brez konfliktov, k stabilnosti 
zaposlitve, prilagodljivosti in so zadovoljni z obstoječim. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 2 



 
Dejansko 4. »Lepilo organizacije« Želeno 
1 2 3 4 5 Kar naše podjetje drži skupaj, je zvestoba in medsebojno zaupanje. 

Zaposleni so zelo predani podjetju. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  Kar naše podjetje drži skupaj, je inovativnost in nenehen napredek. 
Poudarek je predvsem »živeti na robu«. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Kar naše podjetje drži skupaj, so pretekli dosežki in doseženi 
zastavljeni cilji. Zaposleni so zelo agresivni in skušajo doseči 
rezultate na vsak način. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Kar naše podjetje drži skupaj, so predvsem formalna pravila in 
politika podjetja. V organizaciji se izogibajo nepredvidljivim 
stvarem. 

1 2 3 4 5 

 
 
Dejansko 5. Strateški poudarki Želeno 
1 2 3 4 5 Za naše podjetje je pomemben predvsem razvoj zaposlenih. 

Zaupanje, odprtost in sodelovanje je tisto, kar v organizaciji cenijo. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Naše podjetje zanima predvsem pridobivanje novih virov in 
ustvarjanje novih izzivov. Poskušajo vedno nekaj novega in nove 
priložnosti so tiste, ki so najbolj cenjene.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Naše podjetje ceni tekmovalnost in dosežene rezultate. Doseganje 
ciljev in uspeh na trgu je tisto kar je najbolj cenjeno. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Naše podjetje želi predvsem stabilnost. Učinkovitost, kontrola in 
izogibanje nepredvidljivim stvarem je tisto, kar zasledujejo. 

1 2 3 4 5 

 
 
Dejansko 6. Kriteriji uspeha Želeno 
1 2 3 4 5 Za naše podjetje pomeni uspeh že samo neprestano izobraževanje 

zaposlenih, uvaja timsko delo in skuša dosegati predanost zaposlenih. 
Podjetje je uspešno, če skrbi za svoje zaposlene. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Za naše podjetje pomeni uspeh, če na trgu ponuja vedno nove in 
unikaten proizvode, z njimi pride na trg med prvimi in neprestano 
inovira. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  Za naše podjetje pomeni uspeh zmaga na trgu in izločitev svojih 
konkurentov. Biti vodilno podjetje na trgu je ključ do uspeha. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Naše podjetje je uspešno, če je učinkovito. Predvsem je pomembna 
zanesljiva dobava, neprestano planiranje in nizki stroški proizvodnje. 

1 2 3 4 5 
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PRILOGA 2: Grafični prikaz dejanske in  želene organizacijske kulture po posameznih 
sklopih trditvah 
 
Slika P1: Primerjava profilov dejanske in želene organizacijske kulture 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
 
 
Slika P2: Dejanski profil organizacijske kulture glede na spol 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
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Slika P3: Želeni profil organizacijske kulture glede na spol 
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3 
3,5

4 
4,5

Klan 

Ad hoc

Trg 

Hierarhija Moški 
Ženske 

 
Vir: Lastna raziskava, 2007. 
 
 
 
Slika P4: Dejanski profil organizacijske kulture glede na lokacijo dela 
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Slika P5: Želeni profil organizacijske kulture glede na lokacijo dela 

lika P6: Dejanski profil organizacijske kulture glede na starost 

 

 
Vir: Lastna raziskava, 2007. 
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Vir: Lastna raziskava, 2007. 
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Slika P7: Želeni profil organizacijske kulture glede na starost 
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Slika P8: Dejanski profil organizacijske kulture glede na št. let zaposlitve 
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Slika P9: Želeni profil organizacijske kulture glede na št. let zaposlitve 
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