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UVOD  

 

Sodobne razmere poslovanja zahtevajo, da so organizacije konstantno pripravljene na 

soočanje z novimi izzivi. Govorimo o globalizaciji poslovanja, o spremembah ciljev in 

načinov delovanja ter oddaljevanju proizvodnje dobrin od vira surovin in človeškega dela. 

Sodobne razmere se danes gibljejo v smeri reindustralizacije na podlagi visoke tehnologije 

in integracije svetovnega gospodarstva. V današnjem času se število informacij povečuje z 

neznansko hitrostjo in prav tako hitro se spreminjajo metode dela. Informacije so pri svoji 

izmenjavi zelo fleksibilne, niso omejene z mejami in administrativnimi ovirami, dostopne 

pa so vsem, ki jih znajo uporabljati. Učenje pa je proces, s katerim se organizacija prilagaja 

takemu okolju. Med gospodarstveniki prevladuje splošno mnenje, da je temeljno sredstvo 

v današnji ekonomiji znanje, učeča se organizacija pa je tista, ki spodbuja učenje vseh 

svojih zaposlenih in jim omogoča, da se nenehno razvijajo.  

 

Učeča se organizacija je sodobna oblika organizacije in bo prevladujoči tip organizacije v 

prihodnosti (Ivanko, 2015, str. 293): 

 

»Sodobna organizacija se mora nenehno prilagajati spremenjenim zahtevam okolja, prilagajanje pa 

si zagotavlja s stalnim učenjem in usposabljanjem. Če organizacija ne spodbuja učenja, prej ko slej 

postane nekonkurenčna, začne izgubljati najboljše ljudi in nima več motiviranih sodelavcev. 

Organizacija mora iskati možnosti in ustvarjalne rešitve ter tako prevzemati nase del odgovornosti 

za prihodnost.« 

 

Drucker (2001) poudarja, da bodo morale vse organizacije med svoje strateške cilje 

vključiti tudi globalno konkurenčnost. Nobena organizacija, ne glede na to kam se uvršča, 

ne bo mogla preživeti in uspešno delovati, če ne bo dosegla narekovanih standardov, ki jih 

postavljajo vodilni v svetu na različnih področjih. Pri tem karikira, da ni važno ali se gre za 

podjetja, univerze ali bolnišnice. Torej lahko sklepamo, da je prilagajanje sodobnemu svetu 

pomembno tudi za javna komunalna podjetja. 

 

Management znanja je kritičnega pomena zlasti v organizacijah, ki si prizadevajo postati 

učeče se organizacije. Ukvarja pa se z načini na katere ljudje in računalniki predstavljajo in 

vodijo znanje. 

 

Možina (2006) kot najpomembnejše cilje managementa znanja v sodobnem času navaja 

načrtovanje, organiziranje, nadziranje in vodenje znanja. Poudarja, da se management 

znanja začne pri vsakem posamezniku v organizaciji, nadaljuje se v organizacijskih timih 

ali oddelkih, seže pa prav v vse ravni organizacije. 

 

Management znanja lahko strokovno definiramo kot (Dimovski, 2007, str. 86): 

 

»Management znanja je nov način razmišljanja o organiziranju in izmenjavanju organizacijskih 

intelektualnih in ustvarjalnih resursov. Nanaša se na napore pri sistematičnem iskanju, organiziranju, 
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zagotavljanju intelektualnega kapitala podjetja ter kulture kontinuiranega učenja in izmenjavanja 

znanja.« 

 

Pomemben faktor delovanja organizacije je tudi organizacijska kultura. Ta lahko zavira ali 

pa podpira management znanja. Vzpostavitev učeče se organizacije zahteva sodelovalno 

organizacijsko kulturo, ki omogoča timsko delo in sodelovanje med zaposlenimi. Z dobrim 

poznavanjem, vzdrževanjem in ustreznim razvijanjem organizacijske kulture pa se dviga 

tudi kakovost organizacije. 

 

V obravnavanem javnem komunalnem podjetju se podobne predhodne raziskave na temo 

managementa znanja in organizacijske kulture še niso izvajale, niti se na redni bazi ne 

izvajajo druge raziskave stanja v organizaciji. Obravnavano podjetje je želelo ostati 

anonimno, zato v magistrskem delu ni poimensko imenovano. Za potrebe magistrskega 

dela se nanj tako nanaša le izraz izbrano javno komunalno podjetje. 

 

Namen magistrskega dela je predstaviti temo managementa znanja v povezavi z 

organizacijsko kulturo in ugotoviti dejansko stanje na teh področjih v izbrani organizaciji. 

S tem želim prispevati k ugotovitvi kako bi lahko organizacijo približali učeči se 

organizaciji, oziroma ugotoviti v kolikšni meri organizacija spada med učeče se 

organizacije, kakšen je odnos do izobraževanja, kakšna je pri tem vloga vodstva, kakšen 

vpliv ima na management znanja obstoječa organizacijska kultura in predlagati možne 

izboljšave kjer je to potrebno. Pri načrtovanju raziskave sem se opirala na že prej obdelano 

teorijo, vprašalnik pa je delno oblikovan tudi na podlagi skupka vprašanj iz že prej 

obstoječih vprašalnikov. 

 

Cilj magistrskega dela  je podati predloge in priporočila za ustrezno vpeljavo managementa 

znanja in managementu znanja podporno organizacijsko kulturo. Priporočila so oblikovana 

na podlagi pridobitve podatkov s pomočjo izdelanega vprašalnika ter analizo pridobljenih 

podatkov. Pri analizi podatkov je uporabljena statistična metoda univariatne in bivariatne 

analize podatkov ter smiselno povezovanje ugotovitev s teoretičnim znanjem. Na podlagi 

analize so nato podani opis stanja in predlogi za možne izboljšave, ki bodo koristili 

organizaciji pri nadaljnjem razvoju. 

 

Pri preučevanju stanja v obravnavani organizaciji se poskuša odgovoriti na štiri ključna 

raziskovalna vprašanja: 

 

 Ali ima izbrano javno komunalno podjetje značilnosti učeče organizacije? 

 Ali zgled vodstva pozitivno vpliva na odnos zaposlenih do izobraževanja? 

 Ali omogočena izobraževanja pozitivno vplivajo na kvaliteto opravljanja delovnih 

nalog? 

 Ali obstoječa organizacijska kultura podpira management znanja? 
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Pridobljeni odgovori na raziskovalna vprašanja potrjujejo ali pa zavračajo preučevano 

področje. Analiza pridobljenih odgovorov pa omogoča tudi vpogled v trenutno stanje v 

organizaciji in vzroke za to. 

 

Pri pisanju magistrskega dela so uporabljene različne metode dela. Teoretični del temelji 

na strokovni literaturi in virih s področja managementa znanja in organizacijske kulture. V 

tem delu je tako uporabljena opisna in primerjalna metoda. Empirični del magistrskega 

dela pa temelji na študiji primera in izvedbi raziskave. Za potrebe raziskave je v tem delu 

uporabljena metoda anketiranja. Anketa se je izvajala v pisni obliki na sedežu organizacije, 

anketirancem pa je bila pri podajanju odgovorov na raziskovalna vprašanja zagotovljena 

popolna anonimnost. S pomočjo pridobljenih odgovorov in njihovo analizo pa se je nato 

oblikovala predstava o trenutnem stanju v obravnavani organizaciji.  

 

Vprašalnik je oblikovan na podlagi teorije, sestavljen pa je iz treh vsebinskih delov in 

vprašanj o splošnih podatkih o anketirancih. Prvi vsebinski del obsega Lakmusove teste in 

pripadajoča podvprašanja, kjer se ugotavlja ali organizacija spada med učeče se 

organizacije in kako bi lahko to dosegla. Drugi vsebinski del je razdeljen na več sklopov, 

sestavljen pa je iz skupka vprašanj iz že prej obstoječih vprašalnikov. Uporabljena sta dela 

Dermol, V. (2010), Vpliv usposabljanj na učenje v podjetju in na njegovo uspešnost ter 

Mihalič, R. (2009), Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije: praktični 

nasveti, metodologija, interni akti in model usposabljanja za upravljanje in merjenje 

korporativnega intelektualnega kapitala, z ukrepi za njegov razvoj in krepitev. 

Obravnavani sklopi v tem vsebinskem delu vprašalnika so: Izvrševanje dela, Vodstvo, 

Izobraževanje, Transfer znanja, Psihološko varno okolje, Pretok informacij, Odnosi med 

zaposlenimi in Motiviranje zaposlenih. Tretji vsebinski del pa pokriva Značilnosti učeče se 

organizacije. V tem delu so anketiranci ocenjevali 17 podanih trditev, ki merijo prisotnost 

določene značilnosti učeče se organizacije v obravnavani organizaciji. 

 

Na podlagi rezultatov raziskave so podani predlogi za uvedbo managementa znanja in 

managementu znanja podporne organizacijske kulture. To bo vodstvu organizacije koristilo 

za boljše razumevanje trenutnega stanja v organizaciji in pa za izboljšanje delovanja 

organizacije v prihodnosti.  

 

Magistrsko delo sestoji iz uvoda, osrednjega dela in sklepa. Osrednji del pa se deli še na 

teoretični in empirični del. V uvodu je predstavljena tema, ki se obravnava v magistrskem 

delu, opredeljen je namen in cilj magistrskega dela ter navedena so raziskovalna vprašanja. 

V teoretičnem delu sta podrobno predstavljena management znanja in organizacijska 

kultura ter vpliv organizacijske kulture na management znanja. V raziskovalnem ali 

empiričnem delu je navedena študija primera v izbranem javnem komunalnem podjetju., 

raziskuje pa se management znanja v povezavi z organizacijsko kulturo. Navedeni so 

rezultati in analiza statističnih podatkov. Rezultati so predstavljeni po posameznih 

segmentih, navedena pa so tudi raziskovalna vprašanja, ki so s pomočjo pridobljenih 
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rezultatov potrjena ali zavrnjena. Na koncu magistrskega dela pa sledi še sklep v katerem 

so na kratko povzete ugotovitve raziskave in podani predlogi za izboljšave.  

 

1   MANAGEMENT ZNANJA 

 

Management je veda, ki se ukvarja z organiziranjem in koordiniranjem aktivnosti v 

podjetju z namenom doseganja zadanih poslovnih ciljev. V današnjem hitro se 

spreminjajočem svetu je pomembno, da podjetja ostajajo v koraku s časom in ohranjajo ter 

pridobivajo vedno nova znanja, saj je znanje eno od najtrajnejših virov konkurenčne 

prednosti podjetij. Management znanja se je razvil prav iz tega razloga, saj upravljanje z 

znanjem sodi med eno najpomembnejših funkcij managementa v sodobni družbi znanja. 

 

Pojav managementa znanja je sprožil predvsem prehod iz industrijske dobe v 

informacijsko dobo, kjer znanje igra veliko večjo vlogo. Star način vodenja podjetij ni bil 

več ustrezen, pojavila se je potreba po novem načinu organiziranja, razmišljanja in 

izmenjavanja organizacijskih virov. 

 

Enotne definicije, kot take, za management znanja ni, prav tako pa se veda o managementu 

še vedno konstantno razvija in izgrajuje. Heller (2002) pa poudarja, da je čedalje bolj 

očitno, da so ljudje in njihova sposobnost učenja odločujoči faktor o naravi prihodnjih 

organizacij. Treser (2016) se izrazi, da pri managementu znanja tehnologija igra drugo 

violino. Najbolj pomembni so ljudje in interakcije med njimi. 

 

Gomezelj (2010) se opira na Kermallya, ko pravi, da z managementom znanja želimo 

upravljati nekaj, čemur nekaterih dimenzij sploh ne znamo utemeljiti. Cilj managementa 

znanja je ravnanje z ljudmi, ki posedujejo znanje in ne znanje samo, kot tako. Pomemben 

element managementa znanja je zagotovo ustvarjanje okolja v organizaciji, v katerem si 

zaposleni med seboj zaupajo in prav tako zaupajo vodstvu ter so pripravljeni svoje znanje 

deliti z drugimi z namenom prispevati k uspešnem poslovanju organizacije.  

 

Po Wiigu pa Gomezelj (2010) povzame, da je  management znanja del celotnega procesa 

managementa v organizaciji. Management znanja pomeni zamišljanje celotnega znanja 

organizacije in med seboj usklajenih znanj njenih članov. Prav tako se nanaša tudi na 

uveljavljanje tega znanja s kadrovanjem, motiviranjem, komuniciranjem in vedenjem. Gre 

za sistematično analizo, načrtovanje, pridobivanje, ustvarjanje, razvijanje, shranjevanje in 

uporabo znanja v organizacijah. 

 

Management znanja postavlja v ospredje posameznika kot vrednost in vir znanja. 

Pomembno je pretvoriti znanje posameznikov in povezati razne informacije v strukturirano 

in splošno dostopno bazo znanja. Ta baza znanja pa mora biti dostopna vsem zaposlenim v 

organizaciji. Management znanja pa je pravo orodje za povečanje vrednosti znanja. 
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Pod dejavnosti managementa znanja Možina (2006) šteje sledenje poslovni strategiji, 

ravnanje z intelektualnim premoženjem organizacije, management znanja kadrov, 

ustvarjanje znanja v učeči se organizaciji in prenos znanja. Management znanja je tako del 

celotnega procesa managementa in pomaga organizaciji pri razvijanju konkurenčne 

prednosti ter ji omogoča smotrno doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Eisenhauer (2017) vsak posel v svojem bistvu opiše kot široko zbirko znanja in informacij. 

To namreč stoji za ustvarjanjem proizvodov in storitev ter obstaja kot mreža razumevanja 

in idej, ki si jih delijo zaposleni.  Znanje je moč in ko ga primerno koristimo je gorivo za 

uspešno organizacijo. Tehnologija ima velik vpliv na management znanja, za ustrezno 

ravnanje z znanjem pa ji je potrebno slediti. Metode managementa znanja se morajo tako 

stalno razvijati, da so lahko kos vedno novim zahtevam in izzivom. 

 

1.1   Učeča se organizacija 

 

Sodobne organizacije, ki uporabljajo management znanja, so tako imenovane učeče se 

organizacije. Današnji čas namreč od organizacij zahteva nenehno prilagajanje 

spremenjenim zahtevam okolja, prilagajanje pa si organizacije zagotavljajo s stalnim 

učenjem in usposabljanjem. 

 

Ferjan (2005) poudarja, da stalno izobraževanje ni le človekova potreba, temveč nuja. 

Poleg tehničnega okolja se je spremenilo tudi družbeno okolje, to okolje pa je zelo burno. 

Zato se danes vse več poudarja potreba po vseživljenjskem izobraževanju in učenju.  

 

Koncept o učeči se organizaciji je relativno nov pojem, še vedno se šele izgrajuje, v 

literaturi pa se pojavlja od poznih 80-ih let 20. stoletja. Temelje za teorijo učeče se 

organizacije pa je postavil Peter Senge s svojim znanim delom Peta disciplina. 

 

Senge (1990) je mnenja, da je na dolgi rok edini trajni vir konkurenčne prednosti 

sposobnost učenja organizacije hitreje od njene konkurence. V svojem delu je začrtal 

načrte za organizacijo kjer ljudje širijo svoje kapacitete, da bi ustvarili rezultate, ki si jih 

željo, kjer so spodbujani novi in ekspanzivni vzorci razmišljanja, kjer vlada kolektivna 

aspiracija in kjer se ljudje konstanto učijo kako se učiti skupaj. Peta disciplina združuje vse 

te dele v kohezivno celoto teorije in prakse, kjer je organizacija kot celota bolj učinkovita 

kot le vsota njenih posameznih delov. 

 

Hutchens (2002) navaja Sengejev model učečih se organizacij, ki temelji na področju 

posledic, dejanj in sprememb. To so tri osnovna področja, ki sprožajo organizacijsko 

učenje. Posledice pokrivajo področje o motivu za trud, brez jasno opredeljenih in 

privlačnih rezultatov namreč ne more biti organizacijskega učenja. Dejanja pokrivajo vse 

kar lahko počnemo, načrtujemo ali vidimo in s tem dosegamo želene rezultate. Področje 
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sprememb pa Senge imenuje tudi krog globokega učenja in se nanaša na predanost članov 

učenju in rasti ter s tem priložnost za trajno preobrazbo.   

 

Po Sengeju (1990) učeča se organizacija temelji na za to določenih načelih, ki določajo 

model učeče se organizacije. Ta načela pa so sistemsko mišljenje, osebno mojstrstvo, 

miselni modeli, skupna vizija in timsko učenje. Sengejev model nenehnega učenja je 

prikazan na Sliki 1. 

 

Slika 1: Sengejev model nenehnega učenja 

 

 
 

Povzeto in prirejeno po Dimovski et al, Učeča se organizacija: Ustvarite podjetje znanja, 2005, str. 92. 

 

Hierarhična organiziranost in učeča se organizacija si med seboj nasprotujeta. Kjer 

organizacija deluje v skladu s strogimi birokratskimi pravili se učeča organizacija ne more 

razviti. Potrebna je sodelovalna organizacijska kultura in občutek medsebojne povezanosti 

med zaposlenimi. 

 

Bersin (2012) v svojem članku v reviji Forbes poda pet ključnih komponent za 

vzpostavitev učeče se organizacije. Komponente za vzpostavitev učeče se organizacije so: 

 

 miselnost, da je učenje v podjetju neformalno in ni last kadrovske službe, 

 promoviranje in nagrajevanje strokovnih znanj, 

 uporaba strokovnjakov znotraj podjetja in njihovo deljenje svojega znanja, 

 prikaz vrednosti formalnega usposabljanja, 

 dopuščanje napak zaposlenih iz katerih se nekaj naučijo. 

 

Za primer zgleda učeče se organizacije Bersin navaja vojsko, ki je največja učeča se 

organizacija na svetu. Kadarkoli izvedejo manever nato vedno preučijo potek akcije. To je 
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formalni proces, ki prisili ekipo, da preuči kaj je delovalo in kaj ni ter katere procese bo 

potrebno izboljšati za dosego boljših rezultatov v prihodnosti. 

 

Barker (2000) poudarja, da si organizacije ne morejo privoščiti, da ne bi razvijale svojih 

zaposlenih. Razviti zaposleni so namreč zelo velik vir konkurenčne prednosti organizacije. 

Organizacije morajo poskrbeti, da zadržijo takšne zaposlene in da se lahko znotraj 

organizacije še naprej ustrezno razvijajo. 

 

Burkett (2017) trdi, da so organizacije, ki konstantno dosegajo najboljše poslovne rezultate 

močno zavezane učenju. Take organizacije imajo vzpostavljeno robustno učečo se 

organizacijo, ki goji kulturo učenja. 

 

Za vzpostavitev učeče se organizacije je veliko načinov, vsi pa vodijo nazaj k 

managementu. Če se vzpostavi kultura, ki omogoča zaposlenim čas za razmišljanje, 

razvijanje in deljenje strokovnega znanja, se ostane blizu svojim strankam ter se uči iz 

napak se bo povečala razdalja med takim podjetjem in konkurenco kljub velikim 

spremembam na trgu. Dober zgled so podjetja kot so Apple, Google in IBM, ki prav tako 

gradijo strokovno znanje in promovirajo organizacijsko učenje. Prehod v učečo se 

organizacijo pa seveda prinaša svoje izzive. Model prehoda od klasične k učeči se 

organizaciji je prikazan na Sliki 2. 

 

Slika 2: Model prehoda od klasične k učeči se organizaciji 

 

 
 

Povzeto in prirejeno po Dimovski et al, Organiziranje in odločanje, 2007, str. 32. 

 

Učeča se organizacija bo prevladujoči tip organizacije v prihodnosti. Takšna organizacija 

spodbuja učenje vseh svojih članov in jim omogoča nenehno spreminjanje. Osnova učenja 
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v organizaciji je posamezno učenje, ključni dejavnik učeče se organizacije pa postaja 

učenje timov. V učeči se organizaciji zaposleni stalno delujejo kot skupina, da bi razvili 

svoj potencial za ustvarjanje prihodnosti.  

 

V sodobnem času se število informacij povečuje z neznansko hitrostjo in tako se hitro 

spreminjajo tudi metode dela. Rutinsko utečeno delo je stvar preteklosti. Pogoj za 

uspešnost sodobne organizacije je samostojno učenje in samostojna organiziranost. 

 

Učeča se organizacija je nova zasnova. Po Ivanku (2014) ta zagotavlja možnost, da se 

lahko prosto izmenjavajo stališča in mnenja ter dopušča, da se zagovarja rešitve pri vseh 

stopnjah reševanja problemov v organizaciji. Zaposleni v učeči se organizaciji imajo 

visoko stopnjo avtonomije. Pri svojem delovanju so avtonomni tako posamezniki kot timi. 

Stara oblika organizacije takega delovanja ne dopušča, ker temelji na strogih pravilih. V 

birokratski oziroma hierarhični organizaciji delovanje zunaj predpisov tako ni dopustno. 

Učeča se organizacija pa je zasnova izobraževanja vseh zaposlenih in s tem razvoja celotne 

organizacije. 

 

Po Ivanku (2012) je za učečo se organizacijo značilno, da je sposobna sistematičnega 

reševanja težav, da zna uspešno eksperimentirati z novimi pristopi, da se je sposobna učiti 

iz lastnih izkušenj, da se je sposobna učiti na podlagi izkušenj ostalih uspešnih organizacij 

in da je sposobna učinkovitega prenosa znanja do vseh zaposlenih v organizaciji. 

 

Učečo se organizacijo lahko prepoznamo po raznih elementih, ki so značilni za učeče se 

sisteme. Temeljni kazalci učeče se organizacije pa so po Mihalič (2006) nagrajevanje 

nenehnega učenja zaposlenih, spodbujanje postavljanja vprašanj in dialoga, ne glede na 

hierarhično lestev, timsko učenje, interna baza spretnosti zaposlenih, opolnomočenje 

zaposlenih, skrb za ravnovesje med delom in družino zaposlenih, odobravanje prošenj 

zaposlenih za nove priložnosti učenja, naraščanje stopnje zadovoljstva strank in naraščanje 

deleža učečih se zaposlenih v organizaciji. 

 

Price (2015) opozarja na kompleksnost vzpostavitve okolja, ki je potrebno za učečo se 

organizacijo. Vzpostavitev učeče se organizacije je cilj h kateremu stremijo mnogi timi in 

organizacije, pogosto pa spregledajo že prej omenjeno kompleksnost. Za dosego tega cilja 

so potrebni motivirani posamezniki z različnimi ozadji in sposobnostmi, ki enotno stremijo 

k skupnemu cilju.  

 

1.2   Znanje 

 

Znanje je dandanes zelo pomembno, njegov pomen pa konstantno še narašča. Svet je zajel 

visok ritem tehnoloških, gospodarskih, političnih in družbenih sprememb, ki so povzročile 

velike spremembe v gospodarskih sistemih. Tako okolje krepi potrebe po novem znanju in 

učenju, ki postajata vrednoti, ki usmerjata vedenje tako v družbi kot v gospodarstvu. 
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Rojc (2006) poudarja, da zagotavljanje vseživljenjskega učenja ni le stvar izobraževalnih 

ustanov, ampak tudi stvar delodajalcev, države in lokalnih skupnosti. V nastajajoči družbi 

znanja je pričakovano povečanje povpraševanja po znanju, prav tako pa povečana ponudba 

znanja. Intelektualni kapital bo s tem le še pridobival na vlogi in pomenu. 

 

Enotna definicija za znanje in njegove dimenzije ne obstaja. Skozi stoletja je bilo storjenih 

veliko poskusov, da bi klasificirali znanje, različna področja pa so se osredotočala na 

različne dimenzije. Danes tako obstajajo številne definicije znanja. Znanje pa je večkrat 

opredeljeno kot mešanica razumevanja, interpretacij in informacij. Znanje razumemo z več 

vidikov. Lahko gre za skupek podatkov, za teoretično znanje ali pa za uporabno znanje, ki 

je pridobljeno z izkušnjami. 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) je znanje definirano kot celota podatkov, 

ki si jih nekdo vtisne v zavest z učenjem ali študijem, celota znanih, ugotovljenih podatkov 

o stvarnosti, z učenjem pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove ali 

navede, seznanjenost z dejstvi, podatki s kakega strokovnega področja, izurjenost, 

usposobljenost za kako dejavnost, poznavanje nečesa in veščina ali spretnost. 

 

Frost (2010) poudarja, da je razumevanje različnih oblik znanja in zmožnost razlikovanja 

med različnimi tipi znanja ključni korak pri managementu znanja. S teoretičnim znanjem 

zajetim v dokumentu je na primer potrebno ravnati na povsem drugačen način kot pa z 

uporabnim znanjem pridobljenim skozi leta izkušenj. 

 

Za različne ljudi ima znanje različno vlogo. Problem znanja pa je v tem, da zelo hitro 

zastara, zato se tudi vedno bolj uveljavlja težnja organizacij k zasledovanju koncepta učeče 

se organizacije. Zaposlene se v učeči se organizaciji namreč spodbuja k konstantnemu 

učenju in izmenjavi informacij ter znanj znotraj organizacije. 

 

V organizacijah je znanje vedno omejen vir, vedno bi ga potrebovali več. Večina znanja se 

nahaja v posameznikih, tako znanje pa je težko posnemati, zato je to za organizacijo temelj 

konkurenčne prednosti. 

 

Človekovo znanje Dermol (2010) razume kot sposobnost reševanja problemov in 

poznavanje kompleksnih pravil, ki pripomorejo k sami sposobnosti reševanja problemov. 

Za reševanje problemov je namreč potrebno poznati določene preproste opredelitve 

oziroma pravila. Potrebno je razumevanje z njimi povezanih konceptov in sposobnost 

klasificiranja oziroma kategoriziranja informacij. Razumevanje razlikovalnih dimenzij je 

predpogoj za poznavanje konceptov, zmožnost razlikovanja po elementih pa zahteva 

predhodno poznavanje povezav, bodisi motoričnih ali besednih. Za njihovo sestavo je 

potrebno razumevanje osnovne povezave med vzroki in posledicami. To razumevanje pa 

se pridobi šele potem, ko prepoznavamo spodbude, posledice in obstoječe povezave med 

njimi. 
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Novo znanje se oblikuje iz kombiniranja predhodno osvojenih znanj. Znanje je pravzaprav 

poznavanje in razumevanje raznih konceptov, modelov, pravil in seveda razmerij med 

njimi, njihovih medsebojnih povezav in vplivov, ki jih imajo drug na drugega. 

 

Možina (2002) o znanju poudarja, da vsako znanje za organizacije ne predstavlja 

konkurenčne prednosti. Poznamo več različnih vrst znanja, da pa ima znanje za 

organizacijo določeno vrednost je potrebno, da preko svojih nosilcev povzroča poslovne 

aktivnosti, ki jih lahko merimo na trgu ali pa jih kako drugače lahko ovrednotimo z 

ostalimi poslovnimi metodami. 

 

Po epistemološki dimenziji znanje delimo na eksplicitno znanje in tacitno ali tiho znanje. 

Razmerje med eksplicitnim in tacitnim znanjem pa se pogosto prikazuje z uporabo 

metafore ledene gore. Eksplicitno znanje v tem primeru predstavlja le vidni vrh ledene 

gore, tacitno znanje pa predstavlja bistveno večji del potopljenega dela ledene gore, ki ga 

na prvi pogled niti ne vidimo. 

 

1.2.1   Eksplicitno znanje 

 

Za organizacijo je to najmanj zanimiva oblika znanja, saj le redko pomeni trajnejši vir 

konkurenčne prednosti. To znanje je mogoče izražati s simboli in ga z njihovo pomočjo 

prenašati v druge enote organizacije in seveda v druge organizacije (Černetič, 2007, str. 

372). 

 

Ta oblika znanja je formalizirana in kodificirana. Eksplicitno znanje je lahko identificirati, 

zajeti, shranjevati in ponovno uporabiti. To so praktična znanja zaposlenih, tehnični 

postopki in zapisi. V formalnem smislu je takšno znanje lažje prenosljivo na druge ljudi. Iz 

managerske perspektive je največji izziv eksplicitnega znanja v omogočanju dostopa 

zaposlenim do potrebnih podatkov, shranjevanju pomembnega znanja in pregledovanju, 

posodabljanju in po potrebi ovržba pridobljenega znanja. 

 

Eksplicitno znanje najdemo v obliki zapisanega znanja. Najdemo ga v bazah podatkov, 

dokumentih, knjigah, priročnikih, specifikacijah, zapiskih in tako dalje. Takšnega znanja se 

je moč naučiti brez večjih težav, poleg tega pa takšno znanje trajno ostaja v organizaciji, 

tudi po odhodu določenih zaposlenih. 

 

1.2.2   Tacitno znanje 

 

Tacitno ali tiho znanje ima oseba v sebi, zato je tacitno znanje težko formalizirati in 

posredovati. Posameznik to obliko znanja pridobi iz neposrednih izkušenj na določenem 

področju. 
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Tacitno znanje posamezniku omogoča (Gomezelj, 2010, str. 52): 

 

 presojo in oblikovanje lastnega mnenja v določenem trenutku, 

 predvidevanje pozitivnih ali negativnih posledic določene dejavnosti, 

 sposobnost nadzora lastnih in fizičnih dejavnosti, 

 sposobnost priklica v preteklosti pridobljenega znanja, 

 sposobnost uporabe v novi situaciji, 

 oblikovanje navidezne predstave prihodnjega rezultata dela, 

 prilagajanje lastnega ravnanja v medsebojnih odnosih. 

 

Ta oblika znanja je pogosto odvisna od konteksta in je osebna po naravi. Tacitno znanje je 

težavno za izražanje, velja pa za najbolj dragocen vir znanja v organizaciji. 

 

O znanju Gomezelj (2010) meni, da je pomembno, da se zaposleni med seboj pogovarjajo. 

Pomembno je, da se izmenjujejo izkušnje in da se pogovarjajo o svojih vrednotah, 

prepričanjih in čustvih. S tem se namreč izmenjuje tacitno znanje, ki pa predstavlja glavno 

konkurenčno prednost organizacije. Tacitno znanje je namreč izredno težko posnemati. 

Prav iz tega razloga je vse večji poudarek na proučevanju tacitnega znanja, eksplicitno 

znanje je namreč lahko dostopno. Eksplicitno znanje lahko hranimo in dokumentiramo, 

prav tako je mogoče zajeti in prenašati implicitno znanje, prenašanje tacitnega znanja pa je 

bistveno težje izvedljivo. 

 

Tacitno znanje najdemo v mislih ljudi. Tacitno znanje tako vključuje kulturna prepričanja, 

vrednote, odnose, mentalne modele in tako dalje, kot tudi spretnosti, zmožnosti in 

specializacijo. 

 

1.2.3   Baze znanj 

 

Znanje ima smisel samo takrat, če lahko do njega pridemo, če ga lahko najdemo. Po 

Černetiču (2007) naj bi s takim pogledom pristopili k vsakemu projektu. Rezultat vsakega 

projekta je namreč tudi določeno znanje. Upravljanje z znanjem se ukvarja z naslednjimi 

vprašanji: 

 

 Kako zajemati znanje? 

 Kako optimizirati znanje, da je čim bolj kvalitetno? 

 Kako dostaviti znanje uporabniku? 

 Kako vzdrževati znanje? 

 

Za upravljanje znanja in lažji dostop do njega, znanje oblikujemo v baze znanj. Bistveno 

pri tem pa je, da ima znanje določeno vrednost za uporabnika, da je dostop do znanja 

enostaven in da znanje pomaga reševati probleme in poda odgovore na zastavljena 

vprašanja. 
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Baza znanja je organizirana zbirka znanja, bodisi v računalniškem sistemu ali v 

organizaciji. Sestoji iz konceptov, podatkov, objektivov, zahtev, pravil in specifikacij. 

Oblika baze znanja je odvisna od tega ali ta baza podpira delovanje umetne inteligence ali 

pa temelji na človeškem pridobivanju podatkov. V prvem primeru je baza znanja v obliki 

podatkov v programski opremi. V drugem primeru pa je baza znanja v obliki fizičnih 

dokumentov in tekstovnih informacij. 

 

V svetu se trenutno uporabljajo različne baze znanja (Černetič, 2007, str. 374): 

 

 FAQ (pogosto postavljena vprašanja), ki so enostavne zbirke odgovorov in vprašanj, 

ponavadi celo brez možnosti iskanja. Večinoma so to kar enostavne HTML strani, 

objavljene na internetu. Skoraj vse organizacije, ki nudijo pomoč uporabnikom, imajo 

možnost dostopa do pogostih vprašanj in odgovorov. S tem omogočajo uporabnikom, 

da si na vsaj del vprašanj poiščejo odgovore sami. To je vrsta baz znanja, ki se v svetu 

najpogosteje uporablja. 

 Enostavne baze znanja imajo znanje shranjeno v podatkovni bazi in omogočajo vsaj 

osnovno iskanje. 

 Napredne baze znanja imajo poleg podatkovne baze še zelo močno iskanje na različne 

načine (z Boolovimi operatorji, iskanjem podobnih besed...) in pa možnost 

strukturiranja znanja. 

 

Vsaka baza znanja je uporabna za določene namene. Za kakšno bazo znanja se bomo 

odločili pa je odvisno od naših potreb in zmožnosti. 

 

1.3   Uvajanje modela Učečega se podjetja v osmih korakih 

 

Model učeče se organizacije ima za osnovo Sengejevih pet disciplin. Te discipline so 

sistemsko mišljenje, osebno mojstrstvo, razvoj miselnih modelov, skupna vizija, učenje in 

delo v timih. 

 

Med najbolj znana modela uvajanja učeče se organizacije spadata model Učečega se 

podjetja v osmih korakih in model FUTURE-O. Oba modela sta bila razvita v Sloveniji. 

Model Učečega se podjetja v osmih korakih je razvil Inštitut za učeče se podjetje, na 

kratko pa se model imenuje USP 8K. Model FUTURE-O pa je razvil dr. Vlado Dimovski v 

sodelovanju z ostalimi slovenskimi strokovnjaki. 

 

Ivanko (2014) navaja, da se z učečo se organizacijo v Sloveniji ukvarjajo posamezni 

raziskovalci in pa Inštitut učečega se podjetja ali na kratko Inštitut USP. Inštitut opravlja 

vsakoletne raziskave o stopnji prisotnosti prvin zasnove učečega se podjetja. Raziskave, ki 

so bile doslej opravljene, kažejo da se vloga znanja v slovenskem gospodarstvu počasi 

konstantno povečuje. Slovenske organizacije se vedno bolj zavedajo pomena znanja, 

njegovega pridobivanja, razvoja in prenosa znanja v praktično uporabo. 
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Model uvajanja učeče se organizacije USP 8K je razvil Inštitut za učeče se podjetje. Že 

njegovo ime nam pove, da je model sestavljen iz osmih zaporednih korakov, seveda pa se 

ti koraki med seboj tudi povezujejo in prepletajo. Na sliki 3 je prikazan model USP 8K in 

nazorno prikazuje zaporedje njegovih osmih korakov. 

 

Slika 3: Model Učečega se podjetja v osmih korakih 

 

 
 

Povzeto in prirejeno po Ivanko, Teorija organizacije, 2014, str. 368. 

 

1. korak: Pristop k učečemu se podjetju 

 

V uvodnem koraku modela USP 8K se vodstvo organizacije seznani s konceptom modela 

in sprejme Listino učečega se podjetja, ki je temeljno vodilo razvojnega dela Inštituta USP. 

Organizacija s prvim korakom pristopi k učečemu se podjetju in se zaveže, da bo po tem 

modelu uvedla potrebne spremembe. 

 

Ivanko (2014) je v svojem delu opredelil temeljna načela, ki jih mora osvojiti pristopna 

organizacija in kot najbolj pomembno navaja vizijo znanja in učenja. Ta vizija predstavlja 

središče strateške miselnosti učeče se organizacije in je ključni dejavnik konkurenčne 

prednosti organizacije in njenih posameznikov ter predstavlja nenehni izziv za razvoj. 

 

Organizacija mora načrtno in sistematično uvajati organizacijsko kulturo sprememb, vodje 

pa morajo biti vzor svojim sodelavcem in delovati kot njihovi mentorji. Znotraj 

organizacije je potrebno razviti celovit sistemski pristop pri vodenju sprememb. 

Organizacija se mora prav tako zavedati, da ključna znanja izhajajo iz strateških ciljev, 

učenje mora biti načrtovano, procesi učenja pa naj bi potekali povezano, z učinkovitimi 

metodami in za vse zaposlene v organizaciji. Gospodarjenje z znanjem je za organizacijo 

strateškega pomena, poslovni procesi, ki se ukvarjajo s tem, pa morajo biti v stalnem 

procesu izboljševanja in skrbno načrtovani.  
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Organizacija mora poskrbeti za pozitivno organizacijsko ozračje in vsakemu zaposlenemu 

nuditi poslovno priložnost. Učeča se organizacija naj bi neprestano spremljala, merila in 

vrednotila učinkovitost naložb v znanje, posebno pozornost pa je potrebno nameniti 

prispevku k odličnosti rezultatov in poslovnih priložnosti. Konkurenčnost organizacije 

namreč temelji na znanju in kompetencah svojih zaposlenih ter se razvija in raste skladno z 

njimi. 

 

2. korak: Analiza razvojne stopnje učečega se podjetja in okvirni program 

 

V tem koraku se ugotovi obstoječe stanje v organizaciji, nakar se na podlagi rezultatov 

izdela okvirni program uvajanja in razvoja učečega se podjetja. Širše vodstvo se v tem 

koraku seznani z modelom in tudi potrdi izdelan okvirni program. 

 

3. korak: Postavitev podpornih okolij in organizacija projekta Učečega se podjetja v 

osmih korakih 

 

Pri tem koraku je pomembno oblikovanje in usposabljanje delovnih teles samega procesa 

uvajanja in ustrezno informiranje zaposlenih, noben segment ne sme biti izvzet. Vodstvo 

podjetja oblikuje projektni svet, ki ga tudi sestavljajo člani vodstva podjetja, projektni tim, 

tim za komuniciranje in razvojno koalicijo. Vzpostavi se nekakšna akademija učečega se 

podjetja, ki je sistematično organizirana oblika izobraževanja za prenos znanja v podjetju. 

V tem koraku je zaželeno tudi sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, ni pa nujno. 

 

4. korak: Ustvarjanje strateške infrastrukture učečega se podjetja 

 

Vodstvo organizacije postavi strateško platformo za novo razvojno obdobje. Obnovi se 

vizija, poslanstvo, cilji in strategije. Pri ustvarjanju nove razvojne paradigme mora vodstvo 

sodelovanju sodelavcev nameniti posebno pozornost. 

 

Izvede se strateška analiza organizacijske kulture in cilj njenega nadaljnjega razvoja. Pri 

vzpostavitvi strateške infrastrukture je treba po Ivanku (2014) predvsem upoštevati, da je z 

znanjem potrebno skrbno gospodariti. Zavedati se je treba, da usposabljanje pomeni 

vlaganje in da je znanje treba stalno nadgrajevati. Znanje je odraz temeljnih kompetenc 

zaposlenih, odražati pa se mora tudi v rezultatih na trgu.  

 

Proces učenja predstavlja vložek-izložek ciljev organizacije ter njenih zaposlenih. Potrebno 

je zagotoviti organizirano učenje in ga tudi ustrezno vrednotiti. V učenje morajo biti 

sistematično vključeni vsi zaposleni, še posebno pozornost pa je potrebno nameniti 

optimizaciji ključnih procesov, ki so tudi tržno najbolj zanimivi. Procese učenja in 

pridobivanje ter prenose znanja pa je potrebno oblikovati na podlagi ustvarjalnosti in 

inovativnosti posameznega učečega se podjetja, ki išče sebi najprimernejše metode, ki 

bodo zagotovile najboljše ekonomske rezultate.  
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V tem koraku je pomembno, da se naredi temeljita analiza organizacijske kulture, ker 

prava organizacijska kultura močno vpliva na uspešnost uvajanja koncepta učečega se 

podjetja. Del poslovne politike pa morajo postati tudi motivacijski sistemi. 

 

5. korak: Vzpostavitev komunikacijskega sistema 

 

Odpraviti je potrebno morebitna ozka grla v komunikacijskem sistemu in zagotoviti 

nemoteno komuniciranje v organizaciji. Prenos znanja in informacij mora biti neoviran na 

vseh nivojih, informacije pa morajo ostati nepopačene. Sistem komuniciranja je potrebno 

zelo dobro vzdrževati in ga glede na razvoj nadgrajevati. 

 

6. korak: Postavitev mreže sistemskih projektov učečega se podjetja 

 

Pri tem koraku ima osrednjo vlogo projekt gospodarjenja z znanjem, vzpostaviti pa se 

mora mreža sistemskih projektov učečega se podjetja, ki se vodijo kot celovit sistem. V 

organizaciji morajo vsi sistemi med seboj delovati skladno, potrebno je osvojiti timsko 

razmišljanje in ves čas usposabljati zaposlene. V učeči se organizaciji je nujna uporaba 

informacijske tehnologije, saj podpira vse projekte, baze podatkov in tudi vse procese v 

organizaciji. 

 

7. korak: Ocenjevanje stanja in utrjevanje sprememb 

 

Potrebno je ponovno oceniti stanje v organizaciji in ugotoviti uspešnost uveljavljanja 

sprememb. Na nezadovoljivih področjih je potrebno aktivnosti okrepiti, pozitivne dosežke 

pa utrjevati. 

 

Potrebno je stalno ocenjevanje stanja in prepoznavanje morebitnih napak. Pomembno je 

tudi pravilno promoviranje vseh aktivnosti v zvezi z uvedbo modela učeče se organizacije. 

Zaposlene je potrebno izobraziti, organizirati čim več sestankov, promovirati standarde in 

po potrebi tudi oblikovati ustrezne priročnike. 

 

8. korak: Načrtovanje nadaljnjega dolgoročnega razvoja učečega se podjetja 

 

Osmi korak je zadnji korak v procesu preoblikovanja organizacije v učečo se organizacijo. 

Preuči se dosedanje delo in se nato pripravi načrt za nadaljnji razvoj učeče se organizacije, 

kar predstavlja dolgoročno delo. 

 

Ko je ugotovljeno, da podjetje izpolnjuje standarde Učečega se podjetja S-10 organizacija 

pridobi certifikat, ki uradno potrjuje njeno zavezanost k učenju. Na sliki 4 je prikazan 

Standard USP S-10, z vsemi desetimi standardi, s katerimi se preverja dosežena stopnja 

razvoja koncepta učeče se organizacije. 
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Slika 4: Standard Učečega se podjetja 

 

 
 

Povzeto in prirejeno po Ivanko, Teorija organizacije, 2014, str. 367. 

 

Ivanko (2014) navaja šest ključnih točk, ki so potrebne, da organizacija pridobi in obdrži 

standard USP S-10. Organizacija mora najprej sprejeti odločitev, da bo postala učeča se 

organizacija in se zavezati k izpolnjevanju Listine članov Inštituta učečega se podjetja. 

Organizacija mora obvladovati predpisane minimalne standarde in dosegati vsaj 60 % 

vsakega elementa posameznih standardov. Organizacija mora izvesti tudi formalni 

postopek za pridobitev standarda in konstantno delovati na izboljšanju posameznih 

elementov standarda. 

 

Ne glede na to, kakšen model uvajanja koncepta učeče se organizacije si organizacija 

izbere, pa je po Ivanku (2014) pomembno, da ima organizacija organizacijsko kulturo, ki je 

podporna managementu znanja. Učenje, znanje, pridobivanje veščin, rast tima in 

posameznika so vrednote, ki naj bi jih sprejemal prav vsak zaposleni v organizaciji. 

Zaposleni se morajo prepoznati v vseh procesih in verjeti v skupne cilje organizacije ter 

točno poznati svoje mesto znotraj organizacije, da lahko kar najbolje prispevajo k njenemu 

razvoju. Prav tako je izredno pomembno pravilno informiranje zaposlenih saj se s tem 

lahko izognemo marsikateri nevšečnosti.  

 

V vseh fazah uvajanja koncepta je ključnega pomena management. Sprejeti morajo nov 

način vodenja in postaviti zgled ostalim zaposlenim saj igrajo odločilno vlogo pri uvajanju 

sprememb v učečih se organizacijah. Vsi zaposleni, vključno z managerji, pa morajo biti 

ustrezno izobraženi, da lahko primerno odigrajo svojo vlogo.  
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Za organizacijo je pogosto tudi dobro, če spremeni svojo organizacijsko strukturo, razprši 

nivoje odločanja, uvede projektno delo in mreženje tako znotraj kot zunaj organizacije ter s 

tem omogoči pridobivanje raznolikega znanja v organizacijo. V učeči se organizaciji je 

vsak posameznik zainteresiran za svoj osebnostni razvoj, zainteresiran pa mora biti tudi za 

razvoj timov in pa celotne organizacije. Cilji vsakega posameznika se smatrajo za 

pomembne, vendar pa ne smejo nasprotovati ciljem organizacije temveč morajo biti 

usklajeni s skupnimi cilji.  

 

Pomembnost pa je potrebno nameniti tudi ustrezni informacijski podpori na vseh nivojih. 

To je sploh pomembno v današnjih časih, ker se komunikacijski kanali nenehno razvijajo. 

Seveda pa se je potrebno zavedati, da je na koncu še vedno najpomembnejši človek. 

 

2   ORGANIZACIJSKA KULTURA 

 

Organizacijska kultura vpliva na organizacijsko strukturo, na oblikovanje in dejavnosti 

delovnih timov, na uspešnost reševanja konfliktov, na način komuniciranja, na motivacijo 

zaposlenih v organizaciji, na delovno uspešnost in na ostale dejavnike organizacije, kar 

jasno nakazuje na njeno pomembnost. 

 

Bohinc (2005) je mnenja, da je organizacijska kultura ključnega pomena za kakovost 

organizacije. Potrebno je poznavanje, vzdrževanje in razvijanje organizacijske kulture, saj 

se prav s tem dviga in razvija kakovost organizacije. Laično bi lahko organizacijsko 

kulturo pojmovali kot seznam prepričanj, vrednot in vedenjskih vzorcev, ki jih narekujejo 

vodilni zaposleni. Schein pa organizacijsko kulturo definira kot fenomen, ki vključuje vse 

člane organizacije in je pod močnim vplivom vodstva. Razumevanje organizacijske kulture 

pripomore zaposlenim v organizaciji, da dvigajo in vzdržujejo kakovost. To pa se doseže 

tako, da zaposleni razumejo njen nastanek, zakoreninjenost med zaposlenimi ter razvoj in 

samo spreminjanje kulture. 

 

Pojem organizacijske kulture se pojavlja že dlje časa, vendar je šele v zadnjem času 

deležen večje pozornosti. Organizacijska kultura je bila in še vedno ostaja relativno 

nedefiniran pojem, kar je verjetno glavni razlog, da je bil ta vidik organizacije v preteklosti 

deležen relativno malo pozornosti.  

 

Trunk (2015) v svojem članku v Dnevniku dobro opiše prezrtost organizacijske kulture v 

organizacijah: Zdi se, da direktorji in menedžerji v podjetjih nimajo dovolj časa, da bi se 

ukvarjali z nečim, kar je očem skrito. Organizacijska kultura ni vidna, ker ni dovolj 

eksplicitna. Vidna postane, ko je vedenje zaposlenih dovolj nesprejemljivo, da nekdo reče 

»To ni dovolj dobro.« Vidna postane tudi takrat, ko je vedenje zaposlenih tako dobro, da 

podjetje ali tim poka po šivih zaradi tolikšne pozitivne energije in vznesenosti. Še 

najpogosteje je vedenje zaposlenih le mlačna voda, ki je posledica prijateljstva, tradicije in 

udobja v podjetju. 
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Rozman (2012) poudarja, da v zadnjih letih skoraj vsa dela na področju organizacijske 

teorije in managementa obravnavajo tudi organizacijske kulture. Povečano zanimanje za 

preučevanje organizacijske kulture je nastalo zaradi več vzrokov. Prvi vzrok je bil izid 

nekaj pomembnih del s področja poslovne uspešnosti in organiziranosti na začetku 

osemdesetih let prejšnjega stoletja. Drugi vzrok je bil odmev dosežkov japonskega 

gospodarstva, kar je sprožilo veliko primerjalnih analiz na področju organizacijskega 

raziskovanja. Tretji vzrok pa je bil intenzivno preučevanje spreminjanja vrednot 

posameznika v razvitem svetu. 

 

Definicij organizacijske kulture je veliko. Povzamemo pa lahko, da je organizacijska 

kultura skupek vrednot in obnašanja, ki prispeva k, za organizacijo lastnemu, socialnemu 

in psihološkemu okolju v organizaciji. 

 

Organizacijska kultura po Černetiču (Černetič, 2007, str. 276): 

 

»Definicije organizacijske kulture navadno poudarjajo, da gre za pojav, ki ne sodi na raven 

ozaveščenosti pri posameznikih in skupinah. Mogoče ga je označiti tudi kot sklad skupnih vrednot 

ali skupnih spoznanj članov organizacije, ki obstaja na ravni praktične zavesti (nekje med zavednim 

in podzavestnim) in uravnava obnašanje članov skupine oziroma organizacije. Vpliv organizacijske 

kulture nekateri poudarjajo zlasti v smeri oblikovanja rutiniziranosti v vsakdanjem obnašanju, ki 

prispeva k temu, da posameznik lažje obvladuje neskončno kompliciranost vsakdanjega življenja.« 

 

Organizacijska kultura vključuje organizacijska pričakovanja, izkušnje, filozofijo in 

skupne vrednote. Temelji na skupnih prepričanjih, odnosih, navadah in na napisanih in 

nenapisanih pravilih, ki so se v organizaciji razvila skozi čas in se smatrajo kot veljavna.  

 

Organizacijska kultura se navzven kaže v načinu kako organizacija sklepa svoje posle, 

kako ravna s svojimi zaposlenimi, s svojimi strankami in s širšo skupnostjo. Kaže se tudi v 

meri svobode zaposlenih pri sprejemanju odločitev, razvijanju novih idej in osebnemu 

izražanju. Tudi pretok moči in informacij skozi organizacijsko hierarhijo je odraz 

organizacijske kulture, vpliva pa tudi na zavezanost zaposlenih k skupnim objektivom 

organizacije.  

 

2.1   Nastajanje in sestava organizacijske kulture 

 

Organizacija je kot odprt sistem eksistenčno odvisna od uspešne prilagoditve okolju. Pri 

reševanju zunanje in notranje prilagoditve organizacija razvije neke svoje notranje obrazce 

kot poseben stil organizacije. V teh procesih reševanja problemov prilagoditve nastaja 

organizacijska kultura, ki je tudi po izsledkih raziskav Inštituta za učeče se podjetje eden 

od pomembnih dejavnikov razvoja organizacije in njene uspešnosti. 

 

Kofman (2015) v svojem članku poudarja, da je organizacijska kultura ključ do 

organizacijskega uspeha. V svojem delu se sklicuje na Chatman in Cha, ko pravi, da je 
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gotovo, da se bo organizacijska kultura razvila v organizaciji, oddelku in delovnem timu, 

ne glede na vse. Vprašanje pa je ali se bo oblikovala organizacijska kultura, ki bo v pomoč 

ali v oviro pri izvrševanju strateških objektivov organizacije. Organizacijska kultura je 

preveč pomemba, da bi jo prepustili naključju. Organizacije morajo uporabljati svojo 

kulturo, da bi v popolnosti izvršile svojo strategijo in navdihnile inovacije. Primarna 

naloga vodje pa je razvoj in vzdrževanje učinkovite kulture. 

 

Tudi Heathfield (2017) piše o pomembnosti vodij za vzpostavitev ustrezne organizacijske 

kulture. Vsak vodja pa potrebuje tudi usposabljanje o tem kako doseči vzpostavitev 

organizacijske kulture, ki je podporna zadanim ciljem organizacije. Organizacijska kultura 

je kritična za uspeh organizacije, vsak zaposleni pa je odgovoren za podporo željene 

organizacijske kulture.  

 

Scheinov koncept sestave treh ravni kulture je eden najširše uporabljenih modelov, s 

svojim delom pa je vplival tudi na številne druge raziskovalce. Znan je tudi kot čebulni 

model saj temelji na različnih ravneh. Po Scheinu lahko pojav organizacijske kulture 

razvrstimo na tri ravni (Vilet, 2014): 

 

 proizvode, 

 sprejete vrednote, 

 temeljne predpostavke. 

 

Prvi ali zgornji sloj Scheinovega modela sestoji iz proizvodov, ki predstavljajo najvidnejšo 

sestavino organizacijske kulture. Ta sloj se tudi najlažje prilagaja in spreminja. Proizvodi 

so vidni elementi v organizaciji kot so logotipi, struktura, procesi, način korporativnega 

oblačenja in podobno. Čeprav so to najvidnejše sestavine so tudi težko razložljive. 

Proizvodi pa so vidni in prepoznavni tako zaposlenim kot tudi zunanjim udeležencem. 

 

Sprejete vrednote oblikujejo srednjo plast modela. Predstavljajo želeno stanje, so delno 

vidne, prisotna pa je večja stopnja zavedanja. Sprejete vrednote zajemajo standarde, 

vrednote in pravila obnašanja. Če sprejete vrednote niso v skladu s temeljnimi 

predpostavkami lahko to privede do težav v organizaciji. Če pa so sprejete vrednote v 

skladu s temeljnimi predpostavkami so vir identifikacije in občutka pripadnosti ter imajo 

pomembno vlogo pri združevanju zaposlenih. 

 

Zadnji in najbolj notranji sloj sestoji iz temeljnih predpostavk. Ta sloj je najtežje 

spreminjati saj so te predpostavke globoko zakoreninjene v organizacijsko kulturo. 

Temeljne predpostavke veljajo za nevidni del organizacijske kulture, so pod pragom 

zavesti in so samoumnevne. Za globlje razumevanje razvite kulture je pomembno 

poznavanje temeljnih predpostavk. Te določajo kako člani organizacije mislijo, čutijo in 

zaznavajo. Določajo tudi odnos do zunanjega okolja organizacije in same odnose med 

ljudmi.  
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Koristi močne organizacijske kulture niso zanemarljive. Coleman (2013) povzame 

Hesketta, ki navaja da je organizacijska kultura lahko odgovorna kar za 20-30 % razliko v 

izidu poslovanja organizacije v primerjavi z njenimi tekmeci, ki s svojo organizacijsko 

kulturo ne izstopajo. Pri sestavi kulture je potrebno upoštevati številne elemente, vsaka 

organizacijska kultura pa je po svoje tudi unikatna.  

 

Coleman (2013) je izpostavil šest ključnih elementov, ki so skupni vsem velikim kulturam 

in so lahko prvi korak pri gradnji razpoznavne organizacijske kulture ter trajne 

organizacije. To so vizija, vrednote, prakse, ljudje, zgodba in prostor. 

 

Velika kultura se začne z vizijo ali z izjavo o poslanstvu organizacije. To predstavlja 

vodilo organizacijskih vrednot in priskrbi namen, ki mu zaposleni lahko sledijo. Izjave o 

viziji so preprost a temeljni element organizacijske kulture. Kadar so globoko avtentične in 

postavljene v ospredje lahko vplivajo tudi na kupce, dobavitelje in ostale delničarje. 

Neprofitne organizacije se pogosto odlikujejo po privlačnih, preprostih sloganih o svoji 

viziji. 

 

Vrednote organizacije predstavljajo jedro njene kulture. Vizija artikulira poslanstvo 

organizacije, vrednote pa priskrbijo vodila obnašanja in miselnosti, ki je potrebna za 

dosego zastavljene vizije. Primera dobre prakse sta uspešni podjetji Google in McKinsey 

& Company. Odlikujeta se po jasno artikuliranem setu vrednot, ki so jasno predstavljene 

vsem zaposlenim. Vključujejo način kako organizacija ravna s svojimi strankami, kako 

ravna s sodelavci in kako obdržati profesionalne standarde. 

 

Vrednote nimajo velikega pomena, če niso zasidrane v prakse organizacije. Če 

organizacija temelji na tem, da so njena največja vrednost ljudje, potem mora biti tudi 

pripravljena vlagati v ljudi na vidne načine. Kakršnekoli vrednote že ima organizacija jih 

mora krepiti v preglednih kriterijih in politiki napredovanja ter jih utrditi v operacijska 

načela vsakodnevnega življenja v organizaciji. 

 

Nobena organizacija ne more zgraditi koherentne kulture brez ljudi, ki delijo iste ključne 

vrednote ali pa so jih sposobni in pripravljeni sprejeti. Svetovno najbolj uspešne 

organizacije imajo tudi najbolj stroge zaposlitvene kriterije. Ni jim pomemben le talent 

temveč tudi kompatibilnost kandidata z določeno organizacijsko kulturo. 

 

Vsaka organizacija ima unikatno zgodovino, svojo unikatno zgodbo. Sposobnost odkritja 

te zgodovine in pretvorba v zgodbo je temeljni element ustvarjanja kulture. Primer 

formalne zgodovine je podjetje Coca-Cola, ki ima celo svoj muzej, primer neformalne 

zgodovine pa je Steve Jobs in njegovo podjetje Apple. 

 

Prostor oblikuje kulturo. Odprta arhitektura prostorov je na primer bolj primerna za 

pisarniško sodelovanje. Določena mesta in države imajo lokalno kulturo, ki lahko utrjuje 
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ali nasprotuje organizacijski kulturi, ki jo organizacija poskuša ustvariti. Geografsko, 

arhitekturno ali estetsko, prostor vpliva na vrednote in obnašanje ljudi na delovnem mestu. 

Podjetje Pixar ima na primer odprto okolje, kjer se zaposleni srečujejo in interakcije med 

njimi potekajo tudi na neformalen način. Bloomberg ima svoje zaposlene v skupnem 

prostoru, namesto v ločenih pisarnah. Tehnološke firme pa se na primer zbirajo v Silicijevi 

dolini, medtem ko se finančne firme kopičijo v Londonu in New Yorku.  

 

2.2   Handyjeva tipologija organizacijskih kultur 

 

Možnih je veliko različnih verzij organizacijske kulture. Pomembno za organizacijo je, da 

pozna svoj prevladujoči tip organizacijske kulture, ker lahko le tako razume obnašanje 

svojih zaposlenih in odziv zaposlenih na vsakodnevne izzive ter probleme s katerimi se 

srečujejo pri opravljanju svojega dela. 

 

K oblikovanju organizacijske kulture prispeva več dejavnikov (Černetič, 2007, str. 281): 

 

»Organizacijska kultura je rezultat širšega kulturnega okolja, specifičnega področja dejavnosti 

oziroma panoge, v kateri organizacija deluje, velikosti in starosti organizacije, organizacijske 

strukture, vodenja, zaposlenih, kritičnih trenutkov in naključij. Ti dejavniki določajo delovanje 

organizacije in njene specifične lastnosti, po kateri se le-to razlikuje od drugih organizacij.« 

 

Za organizacijsko kulturo obstaja veliko različnih definicij in tudi veliko število avtorjev, 

ki so se ukvarjali z različnimi vsebinami pojma organizacijske kulture. Zato za 

organizacijsko kulturo ne obstaja en sam enoten tip, ampak so se razvile številne različne 

tipologije. V nadaljevanju pa je podrobneje predstavljena Handyjeva tipologija 

organizacijske kulture. 

 

Handyjeva tipologija je nastala v letu 1979 in se uvršča med klasične modele. Riley (2015) 

v svojem članku opiše Charlesa Handya kot vodilno avtoriteto na področju organizacijske 

kulture. Njegova organizacijska tipologija pa razlikuje štiri različne tipe organizacijskih 

kultur. 

 

Pri razvrščanju kultur upošteva organizacijsko strukturo, podrejenost članov, izvor moči, 

presojanje odločitev in prevladujoče vrednote v organizaciji (Černetič, 2007, str. 282). 

Handyjevi štirje tipi organizacijskih kultur so kultura moči, kultura vlog, kultura nalog in 

kultura oseb: 

 

 Kultura moči: V organizaciji s kulturo moči ima moč le nekaj izbranih posameznikov, 

katerih vpliv se širi skozi organizacijo. Vzvodi moči izhajajo iz centra organizacije, 

moč je koncentrirana. Gre za avtokratsko organizacijsko strukturo in centralizirano 

oblast. V kulturi moči je malo pravil in predpisov, je malo birokracije. Kar se odločijo 

vodilni, to se zgodi. Zaposlene se sodi po njihovih dosežkih in ne po tem kako počnejo 
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stvari ali kako se vedejo. Posledica tega je sposobnost sprejemanja hitrih odločitev, tudi 

če te odločitve dolgoročno gledano niso v najboljšem interesu organizacije. Kultura 

moči je primerna kvečjemu za majhne organizacije s standardno tehnologijo in 

rutinskimi delovnimi nalogami. Smatrana je za močno organizacijsko kulturo, čeprav 

hitro lahko postane strupena za organizacijo. Cilj kulture moči je rast organizacije, 

njena prednost pa je v tem, da se dokaj uspešno odziva na spremembe. Primer slabe 

prakse močne kulture moči pa je kolaps podjetja Enron, ki je včasih spadalo med 

svetovno največja energetska podjetja, v letu 2001 pa je doživelo bankrot. 

 Kultura vlog: Organizacije s takim tipom kulture temeljijo na pravilih. Kultura vlog je 

značilna za birokratski tip organizacij. Obstaja visok nivo kontrole, vsi v organizaciji 

pa imajo jasno določene vloge in obveznosti. Moč posameznika je določena z 

njegovim položajem oziroma vlogo v organizacijski strukturi. Obstaja le majhen obseg 

moči strokovnjakov. Kulture vlog so zgrajene na podrobni organizacijski strukturi, ki 

so tipično visoke in ne ploske, z dolgo verigo ukazov. Posledica tega je, da je 

sprejemanje odločitev običajno dolgotrajen postopek, organizacija pa je tudi manj 

naklonjena sprejemanju tveganj. Uspešno deluje le v predvidljivem in stabilnem 

okolju. Cilj kulture vlog je kakovost izdelkov, njena glavna pomanjkljivost pa je slaba 

prilagodljivost spremembam v okolju. 

 Kultura nalog: Kultura nalog se oblikuje, ko se v organizaciji ustanovijo timi za 

naslavljanje specifičnih problemov ali projektov. Sinonim za kulturo nalog je matrična 

ali projektna organizacija. Opravljena naloga je tisto kar šteje, zato se bo vloga moči 

znotraj tima pogosto menjala, glede na člane tima in na status problema ali projekta. 

Moč izhaja iz določenega strokovnega znanja posameznika v timu in ni samo enega 

enotnega vira moči. Uspešnost kulture moči je v veliki meri odvisna od dinamike 

ustanovljenega tima. Timi lahko razvijejo tudi lastne objektive, kar lahko predstavlja 

tveganje. S pravo mešanico sposobnosti, osebnosti in vodstva je delo v timih lahko 

izredno produktivno in kreativno. Taka kultura pa je težko uresničljiva v velikih 

organizacijah. Cilj kulture nalog je rast organizacije, zanjo je značilno timsko delo in 

velika prilagodljivost na spremembe v okolju.   

 Kultura oseb: V organizaciji s kulturo oseb se posamezniki zelo pogosto dojemajo kot 

unikatne in nadrejene organizaciji. Organizacija obstaja preprosto zato, da ljudje delajo 

in uresničujejo svoje interese. Moč leži v vsaki skupini posameznikov. Organizacija s 

kulturo oseb je v resnici zgolj zbirka posameznikov, ki slučajno delajo za isto 

organizacijo. Organizacija je polna ljudi s podobnimi usposabljanji, ozadjem in 

izkušnjami.  Slabost tega tipa kulture je v majhnem vplivu vodilnih oseb, prednost pa v 

visoki stopnji motiviranosti njenih članov. Kultura oseb je pogosta v organizacijah 

strokovnjakov, kot so računovodje in odvetniki, cilj take kulture pa so ugodne delovne 

razmere in dolgoročnost zaposlitve. 

 

Fisher (2003) v svojem članku povzame slavni rek Charlesa Handya, ki se glasi, da je za 

zgraditev podjetja potrebna vas. Organizacija naj bi bila kot skupnost h kateri se 

posameznik čuti pripadnega, tako kot vas. 
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2.3   Organizacijska kultura in organizacijska klima 

 

Med organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo obstajajo opazne razlike. Pojem 

kulture je usmerjen v preteklost in prihodnost ter naj bi bil bolj globalen. Pri raziskovanju 

stanja organizacijske kulture se uporablja kvalitativna metodologija. Lahko se analizira 

obrede, jezike, mite, in tako dalje. Pojem klime pa je bolj usmerjen v opisovanje sedanjega 

stanja in je bolj analitičen. Pri raziskovanju stanja klime v organizaciji se uporabljajo 

kvantitativne metode. Lahko se izvaja ankete in podobno. 

 

Osnovna razlika med tema dvema pojmoma leži v viru nastanka. Organizacijska kultura 

izhaja iz področja preučevanja v kulturni antropologiji, klima pa izhaja iz psihologije. Oba 

pojma pa se zanimata za posledice vplivov družbe na ravnanje njenih članov in si 

poskušata razlagati določenost posameznikovega ravnanja.  

 

Organizacijska klima prikazuje zadovoljstvo zaposlenih s socialnega vidika dela. Drugo 

ime  za organizacijsko klimo je tudi organizacijsko vzdušje. Organizacijska kultura pa se 

ne ukvarja toliko z zadovoljstvom ljudi, ampak bolj z osnovnim načinom reševanja 

problemov v družbi in s procesi medsebojnega vplivanja. 

 

Možina (1998) navaja, da imata organizacijska kultura in organizacijska klima svoje 

podobnosti. Oba koncepta se namreč ukvarjata z osebnimi doživljanji in razumevanjem 

dogodkov, ki se dogajajo v širšem okolju. Oba koncepta vplivata na vedenje posameznika 

in sta hkrati tudi posledica tega vedenja. Oba koncepta sta dokaj stabilna in ne obstajata le 

na ravni posameznika, temveč tudi na ravni združbe kot celote. Pri preučevanju 

organizacijske klime nas bolj zanima kako posamezniki doživljajo realnost, organizacijska 

kultura pa se ukvarja z objektivnimi pojavi, ki so neodvisni od zavedanja posameznikov 

združbe. 

 

Povzamemo lahko, da organizacijska kultura predstavlja vrednote, norme in načine 

obnašanja. Te so lastne sami organizaciji, zato primerjava med organizacijami ni smiselna. 

Vsaka organizacija ima lastno kulturo, ki se razlikuje od kultur, ki so se izoblikovale v 

drugih organizacijah. 

 

Klima pa obravnava zaznave, ki jih imajo zaposleni o postopkih, dogodkih, odnosih in 

pravilih v organizaciji. S pomočjo dimenzij klime lahko opišemo različna socialna okolja. 

Omogočena je primerjava klim med organizacijami. Pri raziskovanju klime izhajamo iz 

ciljev in vizije in ugotavljamo kakšen je njen vpliv na doseganje zastavljenih razvojnih 

ciljev organizacije. 
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2.4   Merjenje organizacijske kulture 

 

Empirično raziskovanje organizacijske kulture je zelo raznoliko, saj je tudi organizacijska 

kultura kompleksen pojem. Obstaja veliko različnih avtorjev, vsak avtor pa sam predlaga 

svoj drugačen pristop k merjenju kulture v organizaciji. Kako se raziskovalec odloči meriti 

kulturo je odvisno od tega kako dojema kulturo. Avtorji se delijo na tiste, ki kulturo 

razumejo kot lastnost organizacije in na tiste, ki kulturo razumejo kot proces.  

 

Avtorji, ki organizacijsko kulturo opredeljujejo kot lastnost organizacije, so mnenja, da se 

organizacijsko kulturo lahko izmeri. Pri tem merijo predvsem vrednote, obrede, zgodbe, 

simbole, vzornike, mite o organizaciji in proizvode ter storitve. 

 

Pri merjenju preučevanih vrednot se uporabljajo tehnike spraševanja in opazovanja 

obnašanja zaposlenih v organizaciji, analizirajo se pomembni slogani, analizirajo se 

lastnosti vzornikov,  analizirajo se izjave o poslanstvu in ostale organizacijske filozofije, 

analizirajo se postopki ravnanja s strankami, opravi pa se tudi analiza organigrama 

organizacije in tako dalje. 

 

Avtorjem, ki organizacijsko kulturo opredeljujejo kot proces, je skupno mnenje, da je 

empirično raziskovanje kulture oteženo. K skupini teh avtorjev sodi tudi Edgar Schein, za 

preučevanje organizacijske kulture pa predlaga analiziranje procesa in vsebine socializacije 

novih članov, analiziranje odzivov na kritične dogodke v organizaciji, analiziranje vrednot, 

prepričanj in ocen nosilcev kulture in analiziranje ter preučevanje posebnosti v 

organizaciji. 

 

2.5   Spreminjanje organizacijske kulture 

 

Organizacijsko kulturo je težko spreminjati, saj je relativno trden pojav. Vendar pa v 

organizaciji tudi ni možno uvesti večjih sprememb, če hkrati ne pride tudi do spremembe 

organizacijske kulture. Organizacija ne bi mogla preživeti, če organizacijska kultura ne bi 

bila spremenljiva, saj se ne bi mogla prilagoditi spremembam v okolju. 

 

Pri spreminjanju organizacijske kulture ne gre le za ustvarjanje nove kulture, poleg 

oblikovanja nove organizacijske kulture je potrebno prej še odstraniti staro kulturo. 

Sestavine organizacijske kulture je potrebno spraviti iz praktične zavesti na raven pozorne 

zavesti, šele nato jo lahko pričnemo spreminjati. Vodstvo ima pri tem ključno vlogo, saj 

mora oblikovati željeno novo organizacijsko kulturo. Sam proces spreminjanja 

organizacijske kulture pa je vedno proces z negotovim izidom. 

 

Modelov spreminjanja organizacijske kulture je več. Černetič (2007) v svojem delu navaja, 

da do sprememb pride v zaporednih štirih korakih. Za prvi korak je potrebno, da vodstvo 
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ponudi novo vizijo cilja. Vodstvo v organizaciji pa mora tej novi viziji cilja prilagoditi tudi 

vloge posameznih članov. Ko se nova vizija začne uresničevati nastopi drugi korak. To je 

tudi najbolj kritičen del pri spreminjanju organizacijske kulture. Zaposleni sprejmejo nov 

način delovanja, če je nov način uspešen in se uveljavi prepričanje, da je koristen. Če se 

izkaže drugače pa je to priložnost, da vodstvo ponudi novo rešitev, sicer se zgodi, da se 

vrnejo na star način delovanja. V tretjem koraku se počasi utrjuje in potrjuje nov način 

delovanja. V tem koraku organizacija začenja razumeti učinke kot vzroke in se preusmeri 

na njih. Zadnji korak predstavlja nov način delovanja. Nov način delovanja se je spremenil 

v vrednoto, tako da se zaposleni v organizaciji niti ne zavedajo več novosti. Če vodstvo ne 

ponudi novih rešitev ali se te rešitve izkažejo za neuspešne pa se organizacija lahko znajde 

v ponavljajočem se krogu neuspeha, kar lahko privede tudi do konca obstoja organizacije. 

 

Pri spreminjanju vedenj in stališč ljudi moramo upoštevati celoten splet stališč in vedenj 

ter miselnost, ki vlada v celotni organizaciji. Ne gre le za ljudi kot posameznike, ki se 

upirajo spremembam.  

 

Torben (2015), ki organizacijsko kulturo imenuje kar genski zapis organizacije, je v 

svojem članku zapisal nekaj razlogov zakaj je organizacijsko kulturo težko spremeniti. 

Kultura organizacije je po njegovem praktično njen osnovni gradnik. Kultura določa kako 

se odvija vse ostalo v organizaciji. Kot pravi Peter Drucker: »Kultura poje strategijo za 

zajtrk.«. 

 

Organizacija in njena kultura sta recipročni in medsebojno soodvisni. Organizacija, njena 

zasnova in strategije na splošno vplivajo na njeno kulturo in obratno. Organizacijska 

kultura je odsev najglobljih vrednot in prepričanj organizacije. Poskus spremenitve 

organizacijske kulture lahko postavi pod vprašaj vse kar organizacija ceni, pogosto brez 

takšnega zavestnega namena. Organizacijska kultura je zakoreninjena v cel organizacijski 

sistem. Vsaka majhna sprememba vpliva na vsak sloj tega sistema. Organizacijska kultura 

se skozi čas razvija. Identiteta organizacije pa temelji na njeni kulturi, ki je globoko 

povezana z njeno zgodovino in razvojem. 

 

Sprememba kulture je podvig velikega formata in sčasoma je potrebno uporabiti vsa 

organizacijska orodja za spremembo miselnosti. Ključen učinek na verjetnost uspeha 

spremembe pa ima vrstni red uporabe teh orodij. Denning (2011) meni, da je na splošno 

najbolj plodna strategija za uspeh ta, da se sprememba začne z vodstvenimi orodji, kar 

vključuje tudi vizijo ali zgodbo o prihodnosti. Spremembe je treba zacementirati na svoje 

mesto z orodji managementa, kot so vloge definicij, merjenja in kontrolnih sistemov. Ko 

vse drugo spodleti in kot ukrep v zadnji sili pa pride na vrsto uporaba orodji čiste moči, kot 

so prisila in kaznovanje. 

 

Najbolj pogoste napake pri poskusih spreminjanja organizacijske kulture vključujejo 

preveliko uporabo orodij prisile in premalo uporabe vodstvenih orodij. Pogosto se zgodi 
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tudi, da se sprememba začne z vizijo ali zgodbo, nato pa organizacija spodleti pri 

zacementiranju vedenjskih sprememb z uporabo managerskih orodij. Pogosta je tudi 

uporaba orodij moči še preden je bila sploh podana jasna vizija ali zgodba o prihodnosti. 

 

Primer dobre prakse pri spreminjanju organizacijske kulture je Robert McNamara in 

organizacija World Bank v katero je vpeljal hierarhično birokracijo z njenimi 

pripadajočimi cilji, vlogami, odgovornostmi, vrednotami in komunikacijami. Organizacija 

World Bank predstavlja še posebej težaven primer spremembe organizacijske kulture, zato 

se to šteje za posebno velik dosežek McNamare, saj so mnogi pred njim spodleteli. Primer 

dobre prakse sta tudi Alan Mullaly v podjetju Ford in Steve Jobs v podjetju Apple. 

 

Denning (2011) je na podlagi teh in ostalih dobrih praks, pa tudi na podlagi slabih praks, 

sestavil lekcije, kaj se pri spremembi organizacijske kulture priporoča in kaj se odsvetuje. 

Ustvariti je potrebno jasno vizijo kam si želite, da gre vaša organizacija in to vizijo širiti 

hitro in vehementno z uporabo vodstvenega pripovedništva. Identificirati je potrebno 

ključne udeležence v novi viziji in voditi organizacijo tako, da bo konstantno in 

sistematično odzivna vsem tem udeležencem.  

 

Definirati je potrebno vlogo managerjev kot aktivatorjev samostojno organiziranih timov 

in črpati iz polnih zmožnosti talentiranih zaposlenih. Hitro je potrebno razviti in 

vzpostaviti nove sisteme in procese, ki podpirajo in krepijo vizijo o prihodnosti, črpajoč iz 

praks dinamičnega povezovanja. Pomembno je vpeljati in konstantno krepiti vrednote 

radikalne transparentnosti in nenehnih izboljšav. Komuniciranje naj poteka horizontalno v 

pogovorih in zgodbah in ne skozi ukaze od vrha do dna zaposlenih.  

 

Ne sme se kar začeti z reorganizacijo, ampak je potrebno najprej pojasniti vizijo in 

vzpostaviti managerske vloge in sisteme, ki bodo krepili vizijo. Odsvetuje se tudi nov tim 

vrhovnih managerjev, ampak je potrebno delati z obstoječimi managerji in črpati iz ljudi, 

ki delijo skupno vizijo. 

 

Heathfield (2016) trdi, da je spreminjanje organizacijske kulture ena izmed najtežjih nalog. 

Težje je spremeniti organizacijsko kulturo v že obstoječi organizaciji kot pa ustvariti 

kulturo v popolnoma novi organizaciji ali timu. Sprememba organizacijske kulture zahteva 

čas, predanost, načrtovanje in primerno izvršitev. Seveda pa se z upoštevanjem smernic da 

spremeniti organizacijsko kulturo, tako da bo podporna dosežkom in ciljem organizacije. 
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3   VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE NA MANAGEMENT 

ZNANJA                

 

V prejšnjih poglavjih sta bila posamično podrobno predstavljena management znanja in 

organizacijska kultura. Že iz preučevanja vsakega pojma posebej pa je razvidno, da 

vplivata drug na drugega. Lahko se podpirata ali pa zavirata. 

 

Veliko organizacij v svoj način delovanja implementira management znanja. Pri tem pa 

spregledajo odsotnost organizacijske kulture, ki podpira in promovira delitev znanja. 

Ustrezna organizacijska kultura pa je ključna za uspešno implementacijo managementa 

znanja. 

 

Pogoj napredka je učenje. S procesom učenja se organizacija prilagaja spremembam v 

okolju. Če se organizacije ne učijo se ne morejo uspešno prilagoditi in biti v koraku s 

časom, zato tudi ne morejo preživeti. Pri oblikovanju organizacije v prihodnosti moramo 

izhajati iz organizacije učenja, ki mora upoštevati skupno učenje in tudi ne zanemarjati 

učenja posameznika. 

 

V organizaciji je za dosego tega cilja in tudi nasploh zelo pomembna organizacijska 

kultura. Vodstvo podjetja mora spodbujati in podpirati aktivnosti za doseganje zadanih 

strateških ciljev organizacije. Učenje in upravljanje z znanjem morajo zaposleni sprejeti 

kot vrednoto, vodstvo pa jih mora pri tem vzpodbujati. Prava organizacijska kultura močno 

vpliva na uspešnost vzpostavljanja koncepta učeče se organizacije. 

 

Edmundsonova (2008) ugotavlja, da je še posebej pomemben faktor za uspeh izvrševanja 

kot učenja v organizaciji vzpostavitev stanja psihološke varnosti. To pomeni, da mora 

organizacija zagotoviti, da ne bo nihče kaznovan, če prosi za pomoč ali prizna storjeno 

napako. Psihološka varnost je nujna, posebno v organizacijah kjer se znanje konstantno 

spreminja, kjer morajo delavci sodelovati in kjer morajo delavci sprejeti modre odločitve 

brez posredovanja managementa. Psihološka varnost je zgrajena na miselnosti, da nihče ne 

more odreagirati popolno v vsaki situaciji, ko sta znanje in najboljše prakse gibljivi tarči. 

 

Izraz podporna organizacijska kultura managementu znanja ima tudi sopomenke. Taka 

organizacijska kultura se imenuje tudi kultura znanja, kultura osredotočena na znanje in 

znanju prijazna kultura, pa tudi druga podobna poimenovanja. Kultura, ki podpira 

management znanja je kombinacija faktorjev, ki v organizaciji ustvarjajo tako okolje v 

katerem se znanje dejansko lahko ustvarja, širi in uporablja. 

 

Evans (2012) med faktorje znanju prijazne organizacijske kulture šteje fleksibilnost, 

mehke strukture, obsežne stike, poudarek na učenju, spodbujanje kreativnosti, lahkotnost 

vlog in delovnih opisov, okolje, ki omogoča delo in učenje v skupinah, jasno definirane 
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vrednote, odprtost do raznolikosti, jasno definirane zahteve za zaposlene, fleksibilnost in 

vodenje kot stranski pomen. 

 

Organizacije, ki želijo uvesti procese managementa znanja, morajo po potrebi uvesti tudi 

drugačen kulturni model. Če organizacije ne uvedejo popolnoma novih kulturnih modelov 

pa morajo vsaj prilagoditi obstoječo kulturo za promoviranje deljenja znanja in 

sodelovanja.  

 

Zaposleni bodo morda zadržani pri sprejemanju kulturnih sprememb, če jih bodo dojemali 

kot obremenitev in ne kot izboljšanje njihovega profesionalnega in zasebnega življenja.  

Kultura deljenja znanja temelji na zaupanju. Da bi zagotovili sprejemanje sprememb 

morajo vodje organizacije zaposlene obveščati, vključevati in jih navdihovati. 

 

Mayfield (2008) poimenuje organizacijsko kulturo kot vezni element, ki drži organizacijo 

skupaj. Učinkovite organizacije poosebljajo organizacijske kulture, ki ustvarjajo brezšivno 

integriran organizem v katerem se vsak posameznikov trud ujema s trudom drugega. 

Učinkovite organizacije ne delajo še bolj močno, ampak delajo pametneje. Posamezniki v 

organizaciji morda identificirajo in zasledujejo posamezne procese managementa znanja, a 

znanje, kot gonilo uspeha in sprememb skozi celotno organizacijo, se ne bo zgodilo brez 

prepoznanja njegove pomembnosti in podpore za njegovo uvedbo s strani vrhovnega 

managementa. 

 

Obstajajo faktorji, ki spodbujajo kulturo znanja in faktorji, ki jo zavirajo. Organizacija, ki 

želi uvesti in delovati v smeri uvajanja managementa znanja, mora vzpostaviti takšno 

organizacijsko kulturo, kjer bodo prevladovali pozitivni faktorji in kjer bodo čim bolj 

minimizirani negativni faktorji. 

 

Spodbujevalni faktorji podporne kulture managementu znanja so lahko medsebojno 

zaupanje, jasni in natančno določeni cilji, nagrajevanje dobrega dela, možnost sodelovanja 

na usposabljanjih in tečajih, dovolj časa za interakcije med zaposlenimi in pozitiven odnos 

do sprememb ter njihovega uvajanja. 

 

Zaviralni faktorji podporne kulture managementu znanja pa so lahko slaba komunikacija 

vodstva z zaposlenimi, skriti interesi vodstva, nezaupanje in nepripravljenost na 

spremembe, zaposleni vidijo uvajanje upravljanja z znanjem kot dodatno obremenitev, 

neusklajenost ciljev med posamezniki in organizacijo in podcenjevanje vrednosti 

zaposlenih. 
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4   RAZISKAVA STANJA V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI 

 

Raziskava managementa znanja v povezavi z organizacijsko kulturo je za potrebe te 

magistrske naloge potekala v organizaciji, ki se ukvarja s komunalno dejavnostjo. 

Raziskava pa se osredotoča na strokovne delavce obravnavane organizacije. 

 

4.1   Predstavitev organizacije v komunalni dejavnosti 

 

Obravnavano komunalno podjetje je izrazilo željo, da bi ostalo anonimno. Za potrebe te 

magistrske naloge se za podjetje uporablja le izraz izbrano javno komunalno podjetje. 

 

Definicija javnega podjetja je (Vlada Republike Slovenije, 2009, str. 7): 

 

»Javno podjetje je po Zakonu o gospodarskih javnih službah posebna pravnoorganizacijska oblika 

gospodarske družbe, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost, lahko 

pa se ustanovi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom, 

zaradi katerega je ustanovljeno. Javna podjetja se od gospodarskih družb razlikujejo po tem, da 

opravljajo gospodarsko javno službo ali monopolno dejavnost, ki je določena kot gospodarska javna 

služba. V javnih podjetjih direktorja družbe imenuje ustanovitelj, za področja, ki se nanašajo na 

položaj javnega podjetja in jih Zakon o gospodarskih javnih službah drugače ne ureja, se uporablja 

Zakon o gospodarskih družbah. V gospodarskih družbah, ustanovljenih po Zakonu o gospodarskih 

družbah, direktorja imenuje nadzorni svet oziroma upravni odbor.« 

 

Izbrano javno komunalno podjetje spada med slovenska javna komunalna podjetja. 

Soustanovilo ga je pet občin, vsaka s svojim pripadajočim poslovnim deležem. Področje 

teh petih občin pa predstavlja tudi območje kjer podjetje izvaja vse svoje dejavnosti. 

 

Pod dejavnosti izbranega javnega komunalnega podjetja spadajo sledeče aktivnosti: 

zbiranje, čiščenje in distribucija vode, zbiranje in odvajanje odpadnih voda, zbiranje in 

odvajanje padavinskih voda, dejavnosti javne higiene, pogrebna dejavnost, geodetska 

dejavnost, izdajanje soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, vodovodno 

omrežje, čistilno napravo in na druge komunalne naprave ter izdajanje soglasij k 

dovoljenjem za poseganje v prostor, če to zadeva komunalno infrastrukturo. 

 

Dejavnosti podjetja temeljijo na sprejetih odlokih vseh petih ustanoviteljskih občin, preko 

katerih kot upravljalci izvršujejo javno gospodarsko službo. Člani skupščine podjetja so 

župani občin, skupščina pa za obdobje petih let določi direktorja podjetja, z možnostjo 

ponovnega imenovanja. 

 

Izbrano javno komunalno podjetje spada med javna podjetja, Pevcin (2011) pa poudarja, 

da so organizacijske strukture v javnem sektorju drugačne od organizacijskih struktur v 

zasebnem sektorju. Na strukture v javnem sektorju naj bi vplival predvsem večji nadzor v 

javnih organizacijah in pomanjkanje kazalcev uspešnosti in učinkovitosti. V javnih 
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organizacijah je zato pogosto večji poudarek na pravilih in hierarhiji, kar pa vodi do večje 

notranje strukturne zapletenosti, centralizacije in formalizacije. Poenostavljena 

organizacijska struktura  preučevanega podjetja je prikazana z organigramom na Sliki 5. 

 

Slika 5: Organigram izbranega javnega komunalnega podjetja. 

 

 

 

Načrtovanje in izvajanje javne službe podjetje gradi na strokovnem znanju in na večletnih 

pridobljenih izkušnjah. Podjetje stremi k zagotavljanju čim bolj kakovostnih storitev saj se 

zaveda, da tako prispeva h kakovosti bivanja ne le sedanjih temveč tudi prihodnjih 

generacij. 

 

Poslanstvo podjetja je jasno definirano kot nemoteno zagotavljanje javnih dobrin. Te javne 

dobrine pa so: oskrbe s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, ravnanja z odpadki ter 

izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. 

 

Izbrano javno komunalno podjetje je pridruženo tudi pobudi Skupaj za boljšo družbo, ki 

deluje pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva. Skupaj za boljšo družbo je 

pobuda, s katero si slovenska komunalna podjetja prizadevajo spodbujati trajnostno 

gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. 
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Zbornica komunalnega gospodarstva (b.l.) opredeljuje njihov cilj kot spodbujanje 

preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in odgovorno potrošnjo. To poudarja 

s sloganom, da je enkratno stvari uporabljati večkratno. Njihov cilj pa je tudi ohranjanje 

vodnih virov in prebivalce spodbujati k pitju vode iz pipe. 

 

Družbeno odgovorno delovanje je pri opravljanju komunalne dejavnosti že samo po sebi 

narekovano. Tudi izbrano javno komunalno podjetje poleg rednega opravljanja javne 

komunalne službe, izvaja posebne kampanje, kjer še dodatno opozarjajo na problematike 

okolja, ki se tičejo različnih področij njihovih dejavnosti. 

 

4.2   Namen in cilj raziskave 

 

Namen raziskave o managementu znanja v povezavi z organizacijsko kulturo v izbranem 

javnem komunalnem podjetju je ugotoviti kakšno je stanje na področju managementa 

znanja in področju organizacijske kulture v omenjeni organizaciji. Ugotavlja se kakšen 

vpliv ima na management znanja obstoječa organizacijska kultura in ali izbrana 

organizacija spada med učeče organizacije, oziroma katere karakteristike le te že poseduje, 

kakšna je naravnanost do znanja v organizaciji, kako organizacija dejansko pridobiva novo 

znanje in kako to nato kroži po nivojih organizacije ter kakšno je stanje organizacijske 

kulture in povezave med obstoječim stanjem organizacijske kulture in obstoječim stanjem 

managementa znanja. 

 

Teoretično se raziskava opira na že prej obdelano teorijo, vprašalnik pa je delno oblikovan 

tudi na podlagi skupka vprašanj iz že prej obstoječih vprašalnikov, v delih kot sta Dermol, 

V. (2010), Vpliv usposabljanj na učenje v podjetju in na njegovo uspešnost ter Mihalič, R. 

(2009), Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije: praktični nasveti, 

metodologija, interni akti in model usposabljanja za upravljanje in merjenje korporativnega 

intelektualnega kapitala, z ukrepi za njegov razvoj in krepitev. 

 

V namen raziskave izoblikovan vprašalnik služi kot pripomoček za ugotavljanje stanja v 

obravnavani organizaciji. Nekaj vpogleda v obstoječo situacijo in v morebitne predlagane 

izboljšave pa sem pridobila tudi skozi pogovor z različnimi zaposlenimi v organizaciji.  

 

Izhodiščna raziskovalna vprašanja so osnova empiričnemu raziskovanju. Za namen 

magistrskega dela so bila postavljena štiri raziskovalna vprašanja, v raziskavi pa se na 

podlagi vprašanj ugotavlja: 

 

 Ali ima izbrano javno komunalno podjetje značilnosti učeče organizacije? 

 Ali zgled vodstva pozitivno vpliva na odnos zaposlenih do izobraževanja? 

 Ali omogočena izobraževanja pozitivno vplivajo na kvaliteto opravljanja delovnih 

nalog? 

 Ali obstoječa organizacijska kultura podpira management znanja? 
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Cilj raziskave je na podlagi pridobljenih podatkov podati predloge za izboljšanje stanja v 

organizaciji. Preučuje se stanje v izbranem javnem komunalnem podjetju in se ugotavlja 

ali organizacija ustrezno ravna z znanjem in kako bi to lahko še izboljšali ter kakšno vlogo 

ima pri tem kultura, ki vlada v organizaciji in kako bi morebiti lahko organizacijsko 

kulturo preoblikovali v bolj podporno managementu znanja. Za dosego ciljev je uporabljen 

ustrezen vprašalnik in preizkus izoblikovanega vprašalnika v praksi ter analiza pridobljenih 

podatkov s pomočjo statističnih metod obdelave podatkov in smiselna povezava ugotovitev 

s teoretičnim znanjem. Na podlagi analize pa je podan opis stanja in predlogi za možne 

izboljšave, ki bodo koristili organizaciji pri nadaljnjem razvoju. 

 

4.3   Oblikovanje vprašalnika in izvajanje raziskave 

 

Raziskava je bila izvedena s pomočjo prav za ta namen izoblikovanega vprašalnika. 

Anketni vprašalnik pokriva področji managementa znanja in organizacijske kulture in je na 

primeru izbrane organizacije poskušal odkriti povezavo med njima ter ugotoviti obstoječe 

stanje znotraj organizacije. 

 

Anketni vprašalnik se opira predvsem na skupek vprašanj, iz že prej obstoječih 

vprašalnikov, v delih kot sta Dermol, V. (2010), Vpliv usposabljanj na učenje v podjetju in 

na njegovo uspešnost ter Mihalič, R. (2009), Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital 

organizacije: praktični nasveti, metodologija, interni akti in model usposabljanja za 

upravljanje in merjenje korporativnega intelektualnega kapitala, z ukrepi za njegov razvoj 

in krepitev. Seveda pa je anketni vprašalnik prilagojen za potrebe te raziskave in temelji 

tudi na ostalih teoretičnih predpostavkah. 

 

Vprašalnik se začne z Lakmusovimi testi, ki zajemajo pet vprašanj in pa tri podvprašanja. 

Goronja (2009) pri svoji obdelavi konceptualnega modela učeče se organizacije poudarja, 

da mora management organizacije odgovoriti na tako imenovane Lakmusove teste še 

preden se organizacija odloči za prehod v učečo se organizacijo. S tem se ugotovi v 

kolikšni meri so prisotne značilnosti učeče se organizacije oziroma v kolikšni meri 

organizacija deluje kot učeča se organizacija. Sami Lakmusovi testi vsebujejo pet osnovnih 

vprašanj, na katere bi v primeru obstoja učeče se organizacije odgovorili pritrdilno. V 

primeru, da ne odgovorimo pritrdilno pa je smiselno odgovoriti na tri dodatna vprašanja, ki 

nam nakažejo strategijo za uvajanje koncepta učeče se organizacije. 

 

Drugi del vprašalnika s pomočjo ocenjevanja po Likertovi lestvici pokriva devet 

dejavnikov. Obravnavani dejavniki so Izvrševanje dela, Vodstvo, Izobraževanje, Transfer 

znanja, Psihološko varno okolje, Pretok informacij, Odnosi med zaposlenimi in 

Motiviranje zaposlenih. 
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V tretjem delu vprašalnika so nato navedene različne značilnosti organizacije, katere so 

anketiranci prav tako ocenili s pomočjo Likertove lestvice. Za zaključek anketnega 

vprašalnika pa so anketiranci izpolnili še splošne podatke o sebi. 

 

Anketiranje je potekalo fizično na sedežu organizacije. Vsi anketiranci so prejeli izvod 

anketnega vprašalnika, ki so ga nato oddali v za to namenjeno volilno skrinjico. Tako je 

bila zagotovljena popolna anonimnost, dosegel pa se je tudi izredno velik odziv zaposlenih 

strokovnih delavcev. Na anketo je odgovorilo kar 31 od 34 ciljnih zaposlenih, njihovi 

odgovori pa so tudi obravnavani v nadaljevanju. 

 

4.4   Predstavitev rezultatov raziskave 

 

Za potrebe magistrskega dela bodo najprej predstavljeni splošni podatki o anketirancih. 

Nato so predstavljeni Lakmusovi testi, temu pa sledijo rezultati raziskave po posameznih 

sklopih managementa znanja v povezavi z organizacijsko kulturo. 

 

4.4.1   Splošni podatki o anketirancih 

 

Splošni podatki o anketirancih so zaradi lažjega reševanja v anketnem vprašalniku 

umeščeni na koncu, zaradi boljšega pregleda pa so zdaj predstavljeni prvi. V tem delu 

anketnega vprašalnika so anketiranci o sebi podali podatke o spolu, starosti, stopnji 

izobrazbe, vrsti delovnega razmerja, delovni dobi in delovnem mestu. 

 

Raziskava je orientirana na strokovne delavce v izbranem javnem komunalnem podjetju, 

kar zajema direktorja, vodje sektorjev in ostale pisarniške delavce. Anketo je rešilo 31 od 

34 strokovnih delavcev, kar predstavlja kar 91,2 % zaposlenih strokovnih delavcev v 

organizaciji. 

 

Po anketi je 15 anketirancev moških, 16 pa je žensk. Moški tako predstavljajo 48 %, 

ženske pa 52 % vseh sodelujočih strokovnih delavcev. Oba spola sta tako v anketi 

zastopana dokaj enakopravno. 

 

Izmed štirih starostnih skupin se največ anketirancev uvršča v starostno skupino nad 50 let. 

Ta skupina predstavlja 32 % vseh anketirancev. 29 % anketirancev se uvršča v starostno 

skupino od 41 do 50 let, 23 % do 30 let, 16 % pa v skupino od 31 do 40 let. 

 

Pri stopnji izobrazbe se zaposleni uvrščajo v tri skupine. 13 anketirancev ima visoko ali 

univerzitetno izobrazbo, kar predstavlja 42 % anketirancev. 10 anketirancev ima srednjo 

stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 32 %. 8 anketirancev pa ima višjo stopnjo izobrazbe, kar 

predstavlja 26 % vseh anketirancev. 
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Za nedoločen čas je zaposlenih 18 sodelujočih v anketi, kar predstavlja 58 %. Delovno 

razmerje za določen čas ima sklenjeno 10 anketirancev, kar predstavlja 32 %. 3 anketiranci 

pa so bili v času izvajanja anketnega vprašalnika zaposleni preko študentskega dela, kar 

predstavlja 10 % vseh zaposlenih. 

 

Najdaljša zabeležena delovna doba v izbranem javnem komunalnem podjetju znaša 40 let, 

najkrajša delovna doba pa manj kot leto dni. Preračunana povprečna delovna doba v 

podjetju pa znaša 19,7 leta. 

 

5 anketirancev je zaposlenih na vodilnih delovnih mestih kot direktor ali vodja sektorja, 

kar predstavlja 16 % anketiranih zaposlenih. 23 se jih je opredelilo kot strokovnih 

sodelavcev, kar predstavlja 74 %. 3 anketiranci pa so zaposleni kot študentje, kar 

predstavlja 10 % anketirancev. 

 

4.4.2   Lakmusovi testi 

 

Lakmusovi testi predstavljajo prvi del anketnega vprašalnika po njem pa bodo po vrsti 

predstavljeni s statistično obdelavo in ustrezno razlago še vsi ostali obravnavani dejavniki. 

Vedno bodo najprej navedene trditve nato pa rezultati in njihov prikaz s pomočjo grafov. 

 

V prvem delu Lakmusovih testov so anketiranci z izbiro odgovora da ali ne odgovarjali na 

sledečih pet osnovnih vprašanj: 

 

1. Ali ima organizacija jasen načrt učenja? 

2. Ali je organizacija odprta za protislovne informacije? 

3. Ali se organizacija izogiba ponavljajočim napakam? 

4. Ali organizacija izgubi odločilna znanja, če odidejo ključni posamezniki? 

5. Ali se organizacija vede v skladu s tem, kar ve? 

 

Graf 1: Lakmusovi testi 
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Na tri vprašanja Lakmusovih testov so anketiranci v večini odgovorili pozitivno, pri dveh 

pa je prevladalo negativno mnenje. Če bi bilo vseh pet odgovorov pozitivnih bi lahko 

smatrali, da se gre za učečo organizacijo, tako pa si odgovore lahko razlagamo tako, da v 

organizaciji obstajajo določene karakteristike le te. 

 

Da ima organizacija jasen načrt učenja meni 12 anketirancev, kar predstavlja 39 %, ne 

strinja pa se jih 19, kar predstavlja 61 %. 14 anketirancev, kar predstavlja 45 %, jih meni, 

da je organizacija odprta za protislovne informacije. 17 anketirancev, oziroma 55 %, pa jih 

meni, da organizacija za protislovne informacije ni odprta. Pri teh dveh vprašanjih je bil 

torej izid negativen. Najbolj pozitivno anketiranci ocenjujejo vedenje organizacije v skladu 

s tem, kar ve. S tem se strinja kar 27 anketirancev, kar predstavlja 87 %, proti pa so 4 

anketiranci, kar predstavlja 13 %. 25 anketirancev ali 81 % jih je tudi mnenja, da se 

organizacija izogiba ponavljajočim napakam. 6 anketirancev ali 19 % pa se s tem ne 

strinja. Pritrdilni odgovori so prevladali tudi pri vprašanju o izgubi odločilnega znanja, če 

odidejo ključni posamezniki. Temu je pritrdilo 21 anketirancev, kar predstavlja 68 %. 

Nasprotovalo pa jim je 10 anketirancev, kar predstavlja 32 % vseh anketirancev. 

 

Drugi del Lakmusovih testov predstavljajo sledeča tri vprašanja o organizaciji: 

 

1. Kateri so naši najpomembnejši poslovni izzivi in največje poslovne priložnosti? 

2. Česa se moramo naučiti, da bi se lahko spoprijemali z izzivi in izkoristili priložnosti? 

3. Kako bi pridobili potrebno znanje in sposobnosti? 

 

Pri najpomembnejših poslovnih izzivih in največjih poslovnih priložnostih je bilo možnih 

več odgovorov. Anketiranci so lahko izbirali med novimi storitvami, večjo kakovostjo 

storitev, uvajanjem informacijske tehnologije, pridobivanju podpore političnih strank, 

lahko pa so podali tudi svoje predloge. 

 

29 anketirancev od skupno 31 jih je izbralo večjo kakovost storitev, 21 jih je izbralo 

uvajanje informacijske tehnologije, 6 jih je izbralo nove storitve, 4 so izbrali pridobivanje 

podpore političnih strank, 3 pa so podali še svoje predloge. Podani predlogi so zajemali 

zadovoljstvo strank in višanje ugleda podjetja. 

 

Na vprašanje o spoprijemanju z izzivi in izkoriščanjem priložnosti so anketiranci lahko 

odgovorili z uporabo informacijske tehnologije, timskim delom, novostmi v stroki, 

usklajevanjem političnih, podjetniških in lokalnih interesov ter z navedbo svojih idej.  

 

27 anketirancev je izbralo timsko delo, 26 jih je izbralo uporabo informacijske tehnologije, 

21 jih je izbralo novosti v stroki, 7 jih je izbralo usklajevanje političnih, podjetniških in 

lokalnih interesov, 1 pa je navedel še svojo idejo in sicer, da bi se morali naučiti 

poslušanja. 
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Zadnje vprašanje se je nanašalo na pridobitev potrebnega znanja in sposobnosti. Nanj so 

anketiranci lahko odgovarjali s sledečimi odgovori: z izobraževanji, od sodelavcev, z 

mreženjem, z obiskovanjem sejmov in ostalih prireditev, drugo. 

 

30 anketirancev je izbralo izobraževanja, 22 jih je izbralo od sodelavcev, 16 jih je izbralo z 

obiskovanjem sejmov in ostalih prireditev, 15 jih je izbralo z mreženjem, 2 pa sta podala še 

svoja odgovora. Predloga sta bila splet in pa več dela na terenu ter povezovanje z drugimi 

komunalnimi podjetji in prenašanje dobrih praks. 

 

Iz drugega dela Lakmusovih testov lahko torej razberemo kam bi se morala organizacija 

bolj usmeriti in kako bi lahko uvedla koncept učeče se organizacije, kar bo v nadaljevanju 

predstavljeno tudi med predlogi za izboljšave. 

 

4.4.3   Izvrševanje dela v organizaciji 

 

Izvrševanje dela je prvi sklop trditev v drugem delu anketnega vprašalnika. Zajema trditve, 

ki se nanašajo na splošen potek dela znotraj organizacije. Anketiranci so trditve ocenjevali 

z lestvico od 1 do 5, kjer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 5 

pa je pomenila, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Trditve, ki so jih anketiranci 

ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Vodilni postavijo cilje in artikulirajo naloge. 

2. Zaposleni odkrivajo odgovore. 

3. Občutljivi delovni procesi so postavljeni vnaprej kot izhodiščna točka. 

4. Delovni procesi se stalno spreminjajo. 

5. Povratne informacije so vedno dvosmerne. 

6. Priskrbljene so potrebne informacije, da zaposleni lahko presojajo zadeve. 

7. Velja miselnost, da strah ohramlja učni proces. 

 

Graf 2: Izvrševanje dela v organizaciji 
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Celoten sklop Izvrševanje dela je ocenjen s povprečno oceno 3,4. Najvišjo povprečno 

oceno dosegata trditvi o postavljanju ciljev vodilnih in artikulaciji nalog ter trditev o 

odkrivanju odgovorov. Povprečna ocena tu znaša 3,8. Najnižjo povprečno oceno pa dosega 

trditev o stalnem spreminjanju delovnih procesov, s povprečno oceno 3. Največji 

standardni odklon (1,19) je zaznati pri trditvi o miselnosti, da strah ohranja učni proces, kar 

kaže na največje odstopanje odgovorov. Velik standardni odklon (1,15) se pojavlja tudi pri 

trditvi o dvosmernosti povratnih informacij. To bi se dalo razlagati tako, da so v določenih 

sektorjih zaposleni bolj pod vplivom strahu in da je izmenjava informacij v določenih 

sektorjih organizacije boljša kot v drugih sektorjih.   

 

4.4.4   Delo vodstva 

 

Anketiranci so v tem sklopu ocenjevali deset trditev, ki pokrivajo opravljanje dela 

nadrejenih. Trditve, ki so jih anketiranci ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Nadrejeni kažejo zanimanje za tisto, kar se njihovi zaposleni učijo na usposabljanjih. 

2. Nadrejeni postavljajo dober zgled s svojim vedenjem glede izobraževanja. 

3. Nadrejeni sledijo spremembam v okolju. 

4. Nadrejeni prevzemajo odgovornost. 

5. Ob novih iniciativah nadrejeni zaposlene na njih vedno ustrezno pripravijo. 

6. Nadrejeni se sestajajo s svojimi zaposlenimi in skupaj obdelujejo probleme. 

7. Če zaposleni uporabljajo nova pridobljena znanja jim dajo nadrejeni vedeti, da delajo 

dobro. 

8. Nadrejeni svojim zaposlenim pomagajo, da si ti zastavijo realne in na znanju z 

usposabljanj utemeljene delovne cilje. 

9. V organizaciji vlada ohlapna hierarhija. 

10. Nadrejeni opolnomočijo zaposlene za opravljanje delovnih nalog. 

 

Graf 3: Delo vodstva 
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Iz grafa je razvidno, da so anketiranci z delovanjem vodstva srednje zadovoljni. Povprečna 

ocena celotnega sklopa je 3,13. Največjo povprečno oceno (3,6) dosega trditev, da 

nadrejeni sledijo spremembam v okolju. Najnižjo povprečno oceno (2,7) pa dosega trditev 

o vladanju ohlapne hierarhije v organizaciji. Standardni odklon je pri najnižje ocenjeni 

trditvi 1,25, kar je bil tudi najvišji standardni odklon. Najmanjši standardni odklon (0,88) 

pa je pri najvišje ocenjeni trditvi. To pomeni, da imajo anketiranci dokaj enotno mnenje, da 

nadrejeni dobro sledijo spremembam v okolju. Visoko odstopanje odgovorov pa je zaznati 

pri trditvi o vladanju ohlapne hierarhije v organizaciji, kar pa spet nakazuje na različno 

vzdušje v posameznih sektorjih organizacije. 

 

4.4.5   Izobraževanje zaposlenih v organizaciji 

 

Ta sklop trditev pokriva usposabljanje zaposlenih, programe izobraževanja in uporabljanje 

novih znanj v praksi. Trditve, ki so jih anketiranci ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Vsi zaposleni so deležni izpopolnjevanj. 

2. Vsi novo zaposleni v organizaciji so deležni usposabljanja. 

3. Možnosti razvoja so enake za vse zaposlene v organizaciji. 

4. Programi omogočenih izobraževanj so kakovostni. 

5. Omogočenih je dovolj priložnosti za usposabljanje. 

6. Po usposabljanjih so zaposlenim na voljo sredstva, ki jih potrebujejo za uporabo 

naučenega. 

7. Pridobljena znanja omogočajo kvalitetnejše opravljanje delovnih nalog. 

8. Novo pridobljena znanja skrajšajo čas opravljanja delovnih nalog. 

9. Izobraževanje je pomembno za uspeh organizacije. 

 

Graf 4: Izobraževanje zaposlenih v organizaciji 
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Povprečna ocena celotnega sklopa je 3,34. Očitno pa je, da v organizaciji velja miselnost, 

da je izobraževanje pomembno za uspeh organizacije. Ta trditev je ocenjena z najvišjo 
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povprečno oceno, ki je znašala kar 4,6. Tudi standardni odklon je pri tej trditvi najnižji 

(0,62), kar kaže na majhno odstopanje odgovorov in potrjuje enako miselnost o 

pomembnosti izobraževanja v vseh sektorjih organizacije. Najnižjo povprečno oceno 2,6 

pa si po drugi strani delita trditvi o enakosti možnosti razvoja za vse zaposlene in o 

omogočenosti dovolj priložnosti za usposabljanje, kar kaže na to, da so nekateri zaposleni 

pri tem bolj priviligirani kot drugi. Tudi standardna odklona sta pri teh dveh trditvah 

visoka (1,05 in 0,98), kar kaže na odstopanje odgovorov in razlike med zaposlenimi ali 

sektorji v organizaciji. Največji standardni odklon (1,16) pa dosega trditev o tem, da so vsi 

zaposleni deležni izpopolnjevanj, kar še dodatno potrjuje mnenje o neenakosti zaposlenih 

glede možnosti izobraževanja. 

 

4.4.6   Transfer znanja 

 

Transfer znanja je sklop trditev, ki se nanaša na znanje in na ravnanje z njim znotraj 

organizacije. Trditve, ki so jih anketiranci ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Med zaposlenimi vlada zaupanje. 

2. Organiziranih je dovolj skupnih razprav, izobraževanj in skupinskega dela. 

3. Omogočeno je druženje zaposlenih. 

4. Velja prepričanje, da znanje ni pravica zgolj določenih skupin. 

5. Zaposleni so ustrezno motivirani za izobraževanje. 

6. Ustvarjalne napake so tolerirane. 

 

Graf 5: Transfer znanja 
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Transfer znanja je kot celoten sklop ocenjen s povprečno oceno 3,15. Anketiranci z 

najvišjo povprečno oceno, ki je znašala 3,5, ocenjujejo trditev o vladanju zaupanja med 

zaposlenimi. Najnižja povprečna ocena (2,5) pa je pri trditvi o organiziranju dovolj 

skupnih razprav, izobraževanj in skupinskega dela. Pri tej trditvi je zaznan tudi visok 

standardni odklon (1,03). Največji standardni odklon (1,11) pa je pri trditvi o toleriranju 



 40 

ustvarjalnih napak. Torej lahko sklepamo, da je v nekaterih sektorjih bolj omogočeno 

skupinsko delo in da so tudi določene napake pri delu bolj tolerirane, v nekaterih sektorjih 

pa velja ravno obratno. Standardni odkloni so pri vseh trditvah dokaj visoki, kar še bolj 

kaže na razlike med sektorji na področju transferja znanja. 

 

4.4.7   Psihološko varno okolje 

 

Ta sklop trditev obravnava počutje zaposlenih ob opravljanju svojega dela. Ugotavlja se ali 

se zaposleni v organizaciji počutijo psihološko varne ali ne. Trditve, ki so jih anketiranci 

ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Ob prošnji za pomoč ali priznanju storjene napake zaposleni niso kaznovani. 

2. Zaposleni so pripravljeni deliti svoje ideje. 

3. Iz neuspeha se zaposleni nekaj naučijo. 

4. Velja miselnost, da je za uspešno delovanje organizacije potrebna odprtost, 

fleksibilnost in soodvisnost. 

5. Nadrejeni postavljajo zgled odprtosti in si želijo doprinosa zaposlenih. 

6. Nadrejeni znajo priznati tudi svoje neznanje o določenih problemih. 

 

Graf 6: Psihološko varno okolje 
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Povprečna ocena celotnega sklopa je 3,47, kar nakazuje srednjo stopnjo psihološko 

varnega okolja. Najvišja povprečna ocena (3,9) je pri trditvi, da se zaposleni iz neuspeha 

nekaj naučijo. Najnižja povprečna ocena (3) pa je pri trditvi o tem, da znajo nadrejeni 

priznati tudi svoje neznanje o določenih problemih. Nizka povprečna ocena (3,1) je tudi pri 

trditvi z najvišjim standardnim odklonom (1,08), ki se nanaša na to, da nadrejeni 

postavljajo zgled odprtosti in si želijo doprinosa zaposlenih. Vodje posameznih sektorjev 
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imajo vsak nekoliko svoj pristop, na kar kažejo tudi razlike pri obravnavanih odgovorih. 

Nekje se torej zaposleni počutijo bolj sproščene kot drugje. 

 

4.4.8   Pretok informacij 

 

Pretok informacij obravnava kroženje informacij znotraj organizacije. Nanaša se na 

ustrezno dvosmerno komuniciranje, oblike informacij in na morebitna ozka grla pri 

njihovem pretoku. Trditve, ki so jih anketiranci ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Vzpostavljeno je ustrezno dvosmerno komuniciranje med vodstvom in zaposlenimi. 

2. Osebno informiranje prevladuje pred informiranjem preko elektronske pošte in drugimi 

neosebnimi oblikami informiranja. 

3. Informacije do vseh zaposlenih v organizaciji pridejo pravočasno. 

4. V organizaciji pri pretoku informacij ne prihaja do pojava ozkega grla. 

5. Prejete informacije so točne in neizkrivljene. 

6. Informacije ustrezno krožijo tudi po neformalnih kanalih. 

 

Graf 2: Pretok informacij 

 

PRETOK INFORMACIJ

0

1

2

3

4

5

Povprečna ocena 3 3,5 2,7 2,8 3,2 3,7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

 
 

Pretok informacij v organizaciji je povprečno ocenjen z oceno 3,15. Najnižje je ocenjena 

trditev o pravočasnem prihajanju informacij do vseh zaposlenih v organizaciji in sicer s 

povprečno oceno 2,7. Z najvišjo oceno pa je ocenjena trditev o ustreznem kroženju 

informacij tudi po neformalnih kanalih. Dosega povprečno oceno 3,7. Ta trditev ima tudi 

drugi najnižji standardni odklon (0,65). Druga najvišje ocenjena trditev, ki se je nanašala 

na prevladovanje osebnega informiranja, s povprečno oceno 3,5, pa ima najnižji standardni 

odklon (0,62). Najvišji standardni odklon (1,02) se pojavi pri dveh trditvah. Odstopanje 

odgovorov je tako najvišje pri trditvi o vzpostavljenem ustreznem dvosmernem 

komuniciranju med vodstvom in zaposlenimi ter da v organizaciji pri pretoku informacij ne 
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prihaja do pojava ozkega grla. Prva omenjena trditev ima povprečno oceno 3, druga pa 2,8. 

Iz tega lahko razberemo, da zaposleni pridobijo potrebne informacije tudi po neformalnih 

kanalih in da prevladuje osebno informiranje pred drugimi neosebnimi oblikami 

informiranja. Menijo pa, da v organizaciji pri pretoku uradnih informacij prihaja do pojava 

ozkega grla in da informacije ne pridejo do vseh zaposlenih pravočasno. Zaradi visokega 

odstopanja odgovorov lahko tudi sklepamo, da določeni vodje sektorjev bolje dvosmerno 

komunicirajo s svojimi podrejenimi, medtem ko v določenih sektorjih ta komunikacija ni 

ustrezna. 

 

4.4.9   Odnosi med zaposlenimi 

 

Ta sklop se nanaša na kvaliteto odnosov med zaposlenimi v organizaciji, na druženje 

zaposlenih in pa sam odnos zaposlenih do njihove službe. Trditve, ki so jih anketiranci 

ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Odnosi med zaposlenimi v organizaciji so dobri. 

2. Med zaposlenimi vlada zdrava tekmovalnost. 

3. V kolektivu je prisotno sodelovanje in medsebojna pomoč. 

4. Omogočeno je krajše kvalitetno neformalno druženje. 

5. V službo hodim z veseljem. 

 

Graf 3: Odnosi med zaposlenimi 
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Odnosi med zaposlenimi so kot celoten sklop ocenjeni s povprečno oceno 3,64. Zaposleni 

sodeč po rezultatih v službo hodijo z veseljem saj je ta trditev dobila najvišjo povprečno 

oceno (3,9). Najnižjo povprečno oceno (3,1) pa so prisodili trditvi, da med zaposlenimi 

vlada zdrava tekmovalnost. Najvišji standardni odklon (0,94) je pri trditvi o veselju do 

prihoda v službo. Najnižji standardni odklon (0,73) pa pri trditvi o dobrih odnosih med 
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zaposlenimi v organizaciji, ki sicer dosega povprečno oceno 3,8. Nekateri zaposleni torej v 

službo hodijo z manjšim veseljem, a na splošno razlike niso tako velike in so odnosi med 

zaposlenimi na solidni ravni.  

 

4.4.10   Motiviranje zaposlenih 

 

Pri motiviranju zaposlenih so anketiranci ocenili motiviranje za opravljanje dela, obstoječe 

nagrajevanje, opaženost dosežkov in pa samo pripadnost organizaciji. Trditve, ki so jih 

anketiranci ocenjevali v tem sklopu: 

 

1. Motiviranost za opravljanje dela je velika. 

2. Intenzivnost nagrajevanja zaposlenih je visoka. 

3. Uspeh pri delu je nagrajen. 

4. Dosežki pri delu so opaženi in pohvaljeni. 

5. Ugled delovnega mesta je visok. 

6. Za izgubo delovnega mesta se ne bojim. 

7. Čutim pripadnost organizaciji. 

 

Graf 9: Motiviranje zaposlenih 
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Celoten sklop Motiviranje zaposlenih je ocenjen s povprečno oceno 3,04, kar je najnižja 

povprečna ocena vseh obravnavanih sklopov. Kljub nizkim povprečnim ocenam pa se 

zaposleni čutijo pripadne organizaciji. Ta trditev je ocenjena z najvišjo povprečno oceno in 

to kar s 4,1. Tudi standardni odklon je pri tej trditvi izrazito najmanjši (0,6), kar kaže na 

enotnost odgovorov. Z najnižjo povprečno oceno (2,5) je ocenjena trditev o visoki 

intenzivnosti nagrajevanja zaposlenih, sledila pa ji je trditev o nagrajevanju uspeha pri delu 

s povprečno oceno 2,6. Ta trditev ima tudi enega izmed najvišjih standardnih odklonov 
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(1,09), kar verjetno kaže na različno obravnavanje zaposlenih v posameznih sektorjih 

organizacije. Velik standardni odklon (1,06) se pojavi tudi pri trditvah o opaženosti in 

pohvali dosežkov pri delu ter strahu za izgubo delovnega mesta. Najvišji standardni odklon 

(1,1) pa je pri trditvi o visokem ugledu delovnega mesta. To je verjetno posledica razlik 

med vodstvenimi in ostalimi zaposlenimi ter razlik med posameznimi sektorji. Nekateri 

zaposleni so večkrat nagrajeni in pohvaljeni za svoje dosežke kot drugi in zaposleni tudi 

različno dojemajo ugled in samo varnost zaposlitve svojega delovnega mesta. 

 

4.4.11   Prisotnost značilnosti učeče se organizacije 

 

Tretji del anketnega vprašalnika obsega 17 trditev na katere so anketiranci odgovarjali z 

oceno od 1 do 5 po Likertovi lestvici, kjer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne 

strinjajo, ocena 5 pa je pomenila, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Vse trditve 

pokrivajo značilnosti učeče se organizacije. Višja kot je povprečna ocena pri posamezni 

trditvi bolj je preučevana organizacija torej podobna učeči se organizaciji. Prisotnost 

značilnosti učeče se organizacije so anketiranci v obravnavani organizaciji po vrsti, od 

najvišje do najnižje ocenjene, ocenili kot je prikazano v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Prisotnost značilnosti učeče se organizacije 

 

 Trditve Povprečje 

1. Priložnost za učenje na osnovi izkušenj. 3,9 

2. Vodje prevzemajo tveganja. 3,6 

3. Organizacijska struktura omogoča učenje z notranjo izmenjavo informacij ter mnenj. 3,5 

4. Povezanost organizacije z okoljem in mejnimi delavci, ki delujejo kot organizacijska 

antena. 

3,4 

5. Učeči se pristop k oblikovanju strategije. 3,3 

6. Zavedanje in osredotočenost k dolgoročnim aktivnostim. 3,3 

7. Participativno oblikovanje organizacijske politike. 3,1 

8. Delitev idej vzdolž vertikalnih, horizontalnih, zunanjih, geografskih in časovnih meja. 3 

9. Priložnosti za neprestano učenje in osebni razvoj. 3 

10. Informacijska tehnologija in računovodski sistemi, ki informirajo in opolnomočijo vse 

zaposlene. 

2,9 

11. Na učenju osnovani informacijski sistemi. 2,9 

12. Učeča se organizacijska kultura in zavezanost vseh k učenju. 2,9 

13. Prožni nagradni sistemi in prilagodljive prakse ravnanja z ljudmi. 2,8 

14. Organizacijska kultura razvija povratne informacije in razkritja vseh informacij. 2,8 

15. Decentralizirani proces odločanja. 2,6 

16. Organizacija temelji na neprestanem eksperimentiranju. 2,6 

17. Medfunkcijski timi - povezovanje in timsko učenje. 2,6 

 

Povprečna ocena vseh značilnosti učeče se organizacije je po teh ocenah 3,07. Iz 

povprečne ocene in posameznih ocen lahko sklepamo, da organizacija poseduje določene 

karakteristike učeče se organizacije, ne moremo pa reči, da gre v celoti za učečo se 

organizacijo. 
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4.5   Interpretacija rezultatov raziskave 

 

Raziskava na temo managementa znanja v povezavi z organizacijsko kulturo je v 

obravnavani organizaciji pokazala, da organizacija poseduje določene značilnosti učeče se 

organizacije, ne moremo pa trditi, da spada med učeče se organizacije. 

 

Sklepamo lahko, da so pridobljene ocene realne, saj je anketo izpolnilo kar 31 od 34 

zaposlenih strokovnih delavcev, kar predstavlja 91,2 %, prav tako pa je bila anketirancem 

pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika zagotovljena popolna anonimnost. 

 

V prvem delu raziskave Lakmusovi testi niso v celoti pozitivni. V kolikor bi anketiranci na 

vseh pet vprašanj odgovorili pritrdilno bi lahko sklepali, da organizacija spada med učeče 

se organizacije. Na tri vprašanja so anketiranci odgovorili večinsko pozitivno  pri dveh pa 

je prevladalo negativno mnenje. Organizacija naj po rezultatih ne bi bila odprta za 

protislovne informacije, prav tako pa nima jasnega načrta učenja. 

 

Anketiranci so mnenja, da bi se bilo potrebno usmeriti v večjo kakovost storitev in timsko 

delo, zavedajo pa se tudi pomembnosti uvajanja informacijske tehnologije ter samih 

izobraževanj in prenosa znanja med sodelavci. 

 

Celoten drugi del raziskave je ocenjen s povprečno oceno 3,29. Posamezni sklopi drugega 

dela raziskave pa so dobili povprečne ocene kot so prikazane v Tabeli 2. 

 

Tabela 2: Povprečne ocene posameznih sklopov 

 

Sklop Povprečje 

Izvrševanje dela v organizaciji 3,4 

Delo vodstva 3,13 

Izobraževanje zaposlenih v organizaciji 3,34 

Transfer znanja 3,15 

Psihološko varno okolje 3,47 

Pretok informacij 3,15 

Odnosi med zaposlenimi 3,64 

Motiviranje zaposlenih 3,04 

 

Razberemo lahko, da anketiranci z najvišjo povprečno oceno ocenjujejo sklop Odnosi med 

zaposlenimi (3,64), najnižje pa ocenjujejo Motiviranje zaposlenih (3,04). Dobri odnosi 

med zaposlenimi so pomembni za boljše počutje na delovnem mestu, prispevajo pa tudi k 

boljšemu opravljanju samega dela. Po drugi strani pa slabo motiviranje zaposlenih na vse 

to vpliva negativno. Iz rezultatov raziskave je moč razbrati tudi, da se med zaposlenimi 

delajo razlike na področju motiviranja in priznavanja dosežkov na delovnem mestu. Če 

zaposleni niso ustrezno motivirani za opravljanje svojega dela pa lahko to negativno vpliva 

tudi na vpeljavo sistema učeče se organizacije.  
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Drugo najnižjo oceno (3,13) dosega Delo vodstva, kar kaže na to, da bi tudi samo vodstvo 

lahko postavilo še boljši zgled in bistveno pripomoglo k vpeljavi učeče se organizacije. 

Zaposleni v organizaciji niso dovolj opolnomočeni za opravljanje delovnih nalog, 

izboljšati bi bilo potrebno sodelovanje med vodstvom in ostalimi zaposlenimi, prav tako pa 

obstoječa hierarhija v organizaciji ni smatrana kot ohlapna, kar je potrebno za učečo se 

organizacijo. 

 

Med najslabše ocenjenimi sta še Transfer znanja in Pretok informacij. Oba sklopa dosegata 

povprečno oceno 3,15. Rezultati raziskave sicer kažejo, da med zaposlenimi vlada solidna 

raven zaupanja, a ni omogočenih dovolj skupnih razprav, izobraževanj in skupinskega 

dela, kar pa negativno vpliva na transfer znanja.  

 

Pri pretoku informacij se ponekod v organizaciji pojavljajo ozka grla in tako informacije 

ne pridejo pravočasno do vseh zaposlenih. Sodeč po rezultatih raziskave se zaposleni tako 

še najbolj zanašajo na informacije pridobljene po neformalnih kanalih. 

 

Glede na povprečne ocene posameznih sklopov in skupno povprečno oceno lahko 

zaključimo, da je v organizaciji še veliko prostora za nadaljnje izboljšave. Nekaj predlogov 

za izboljšave bo po obravnavi raziskovalnih vprašanj podanih tudi v nadaljevanju 

magistrskega dela.  

 

4.6   Preverjanje raziskovalnih vprašanj 

 

V okviru raziskave so postavljena štiri raziskovalna vprašanja. Za preverjanje vprašanj se 

je uporabila tudi korelacijska analiza povezanosti. Uporabljen je bil program za statistično 

obdelavo SPSS, za izračun korelacije pa je bil uporabljen Pearsonov koeficient korelacije. 

Pri vprašanjih kjer se je izračunavala korelacija so v tabelah prikazani rezultati obdelave 

podatkov. Za vsak dejavnik je izpisan Pearsonov koeficient korelacije (corr.), statistična 

pomembnost (sig.) in pa število vseh podanih odgovorov (N). Pearsonov koeficient je v 

tabelah označen s črko r, statistična pomembnost pa s črko p. 

 

4.6.1   Vprašanje 1: Ali ima izbrano javno komunalno podjetje značilnosti učeče se 

organizacije? 

 

Pri prvem vprašanju se ugotavlja ali ima obravnavana organizacija značilnosti učeče se 

organizacije. Lakmusovi testi obsegajo pet ključnih vprašanj, obravnavanih pa je tudi 17 

značilnosti učeče se organizacije. Lakmusovi testi so prikazani v Tabeli 3. 
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Tabela 3: Lakmusovi testi 

 

Vprašanja Odgovori 

  Ne Da Skupaj 

Ali ima organizacija jasen načrt učenja? 19 12 31 

Ali je organizacija odprta za protislovne informacije? 17 14 31 

Ali se organizacija izogiba ponavljajočim se napakam? 6 25 31 

Al organizacija izgubi odločilna znanja, če odidejo ključni posamezniki? 10 21 31 

Ali se organizacija vede v skladu s tem, kar ve? 4 27 31 

 

Da ima izbrano javno komunalno podjetje značilnosti učeče se organizacije, je razvidno že 

iz odgovorov na Lakmusove teste v Tabeli 3. Če bi bili vsi odgovori večinsko pozitivni bi 

lahko smatrali, da se gre za učečo se organizacijo, tako pa so bili pozitivni trije odgovori, 

kar kaže na prisotnost značilnosti učeče se organizacije. 

 

Tabela 4: Značilnosti učeče se organizacije 

 

Trditve Odgovori Povprečje 

  1 2 3 4 5 Skupaj  

Učeči se pristop k oblikovanju strategije. 2 3 13 9 4 31 3,3 

6 % 10 % 42 % 29 % 13 % 100 % 

Vodje prevzemajo tveganja. 1 4 6 15 5 31 3,6 

3 % 13 % 19 % 48 % 16 % 100 % 

Participativno oblikovanje organizacijske 

politike. 

3 5 13 7 3 31 3,1 

10 % 16 % 42 % 23 % 10 % 100 % 

Decentralizirani proces odločanja. 6 6 14 3 2 31 2,6 

19 % 19 % 45 % 10 % 6 % 100 % 

Organizacijska struktura omogoča učenje z 

notranjo izmenjavo informacij ter mnenj. 

1 2 12 12 4 31 3,5 

3 % 6 % 39 % 39 % 13 % 100 % 

Prožni nagradni sistemi in prilagodljive 

prakse ravnanja z ljudmi. 

5 5 13 7 1 31 2,8 

16 % 16 % 42 % 23 % 3 % 100 % 

Informacijska tehnologija in računovodski 

sistemi, ki informirajo in opolnomočijo vse 

zaposlene. 

3 5 16 5 2 31 2,9 

10 % 16 % 52 % 16 % 6 % 100 % 

Medfunkcijski timi - povezovanje in timsko 

učenje. 

5 9 10 6 1 31 2,6 

16 % 29 % 32 % 19 % 3 % 100 % 

Zavedanje in osredotočenost k dolgoročnim 

aktivnostim. 

2 4 12 8 5 31 3,3 

6 % 13 % 39 % 26 % 16 % 100 % 

se nadaljuje 
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Tabela 4: Značilnosti učeče se organizacije (nad.) 

 

Trditve Odgovori Povprečje 

  1 2 3 4 5 Skupaj  

Priložnost za učenje na osnovi izkušenj. 1 1 7 12 10 31 3,9 

3 % 3 % 23 % 39 % 32 % 100 % 

Organizacijska kultura razvija povratne 

informacije in razkritja vseh informacij. 

6 4 11 9 1 31 2,8 

19 % 13 % 35 % 29 % 3 % 100 % 

Priložnosti za neprestano učenje in osebni 

razvoj. 

3 8 9 8 3 31 3 

10 % 26 % 29 % 26 % 10 % 100 % 

Na učenju osnovani informacijski sistemi. 3 8 10 9 1 31 2,9 

10 % 26 % 32 % 29 % 3 % 100 % 

Organizacija temelji na neprestanem 

eksperimentiranju. 

7 10 7 3 4 31 2,6 

23 % 32 % 23 % 10 % 13 % 100 % 

Učeča se organizacijska kultura in zavezanost 

vseh k učenju. 

5 3 16 5 2 31 2,9 

16 % 10 % 52 % 16 % 6 % 100 % 

Povezanost organizacije z okoljem in mejnimi 

delavci, ki delujejo kot organizacijska antena. 

1 3 14 9 4 31 3,4 

3 % 10 % 45 % 29 % 13 % 100 % 

Delitev idej vzdolž vertikalnih, horizontalnih, 

zunanjih, geografskih in časovnih meja. 

3 5 14 6 3 31 3 

10 % 16 % 45 % 19 % 10 % 100 % 

 

Povprečne ocene posameznih obravnavanih značilnosti učeče se organizacije v Tabeli 4 še 

dodatno potrdijo prisotnost značilnosti učeče se organizacije. Vsaka značilnost učeče se 

organizacije je prisotna  do določene stopnje. 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov sprejmemo odločitev o obravnavanem vprašanju. 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je pozitiven.. 

 

4.6.2   Vprašanje 2: Ali zgled vodstva pozitivno vpliva na odnos zaposlenih do 

izobraževanja? 

 

Pri drugem vprašanju se ugotavlja povezanost med spremenljivkama Zgled vodstva in 

Odnos zaposlenih do izobraževanja. Spremenljivka Zgled vodstva je zajemala celoten 

sklop Delo vodstva, spremenljivka Odnos zaposlenih do izobraževanja pa je izračunana iz 

vseh obravnavanih dejavnikov pri sklopu Izobraževanje zaposlenih v organizaciji in je 

aritmetična sredina teh odgovorov. Obravnavane spremenljivke so opredeljene v Tabeli 5. 

 

Tabela 5: Obravnavane spremenljivke pri drugem raziskovalnem vprašanju 

 

Spremenljivke Odgovori v anketi 

Zgled vodstva 8-17 

Odnos zaposlenih do izobraževanja 18-26 
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Korelacije med obravnavanima spremenljivkama zgled vodstva in odnos zaposlenih do 

izobraževanja so predstavljene v Tabeli 6. Prikazan je Pearsonov koeficient korelacije in 

statistična pomembnost. 

 

Tabela 6: Korelacija med spremenljivkama Zgled vodstva in Odnos zaposlenih do 

izobraževanja 

 

 Odnos zaposlenih do izobraževanja 

r p N 

Zanimanje nadrejenih 0,658** 0,000 31 

Dober zgled 0,711** 0,000 31 

Sledenje spremembam 0,701** 0,000 31 

Prevzemanje odgovornosti 0,593** 0,000 31 

Priprava na iniciative 0,729** 0,000 31 

Sestajanje z zaposlenimi 0,596** 0,000 31 

Priznavanje dobrega dela 0,707** 0,000 31 

Pomoč pri ciljih 0,643** 0,000 31 

Ohlapna hierarhija 0,314 0,086 31 

Opolnomočenje zaposlenih 0,712** 0,000 31 

 

Iz Tabele 6 je razvidno, da med Zgledom vodstva in Odnosom zaposlenih do izobraževanja 

obstaja statistična povezanost pri vseh spremenljivkah, razen pri spremenljivki Ohlapna 

hierarhija. Pearsonov koeficient korelacije (corr.) je pri vseh spremenljivkah pozitiven in 

večji od 0,400, le pri spremenljivki Ohlapna hierarhija je manjši od 0,400. Tudi nivo 

statistične pomembnosti (sig.) je pri vseh spremenljivkah manjši od 0,05, le pri 

spremenljivki Ohlapna hierarhija je večji od 0,05. Odvisnost med Ohlapno hierarhijo in 

Odnosom zaposlenih do izobraževanja ni statistično pomembna. Odvisnost ostalih devetih 

spremenljivk pa je statistično pomembna. Zaključimo lahko, da na splošno Zgled vodstva 

vpliva na Odnos zaposlenih do izobraževanja. Spremenljivki sta medsebojno povezani. 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov sprejmemo odločitev o obravnavanem vprašanju. 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje je pozitiven. 

 

4.6.3   Vprašanje 3: Ali omogočena izobraževanja pozitivno vplivajo na kvaliteto 

opravljanja delovnih nalog? 

 

Pri tretjem vprašanju se ugotavlja ali spremenljivka Omogočena izobraževanja pozitivno 

vpliva na spremenljivko Kvaliteta opravljanja delovnih nalog. Spremenljivka Omogočena 

izobraževanja zajema pet dejavnikov iz sklopa Izobraževanje, spremenljivka Kvaliteta 

opravljanja delovnih nalog pa je izračunana iz dveh obravnavanih dejavnikov pri istem 

sklopu in je aritmetična sredina teh dveh odgovorov. Obravnavane spremenljivke so 

opredeljene v Tabeli 7. 
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Tabela 7: Obravnavane spremenljivke pri tretjem raziskovalnem vprašanju 

 

Spremenljivke Odgovori v anketi 

Omogočena izobraževanja 18-22 

Kvaliteta opravljanja delovnih nalog 24-25 

 

Korelacije med obravnavanima spremenljivkama Omogočena izobraževanja in Kvaliteta 

opravljanja delovnih nalog so predstavljene v Tabeli 8. Prikazan je Pearsonov koeficient 

korelacije in statistična pomembnost. 

 

Tabela 8: Korelacija med spremenljivkama Omogočena izobraževanja in Kvaliteta 

opravljanja delovnih nalog 

 

 Kvaliteta opravljanja delovnih nalog 

r p N 

Deležnost izpopolnjevanj 0,419* 0,019 31 

Deležnost usposabljanja 0,147 0,430 31 

Enake možnosti razvoja 0,389* 0,031 31 

Kakovostni programi 0,239 0,195 31 

Dovolj priložnosti 0,345 0,058 31 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da med spremenljivko Omogočena izobraževanja in spremenljivko 

Kvaliteta opravljanja delovnih nalog obstaja statistična povezanost le pri spremenljivki 

Deležnost izpopolnjevanj (corr. ≥ 0,400), blizu pa pride še spremenljivka Enake možnosti 

razvoja (corr. = 0,389). Pri ostalih spremenljivkah statistična povezanost ne obstaja. Nivo 

statistične pomembnosti (sig.) je manjši od 0,05 pri spremenljivki Deležnost 

izpopolnjevanj in pri spremenljivki Enake možnosti razvoja. Odvisnost je pri teh dveh 

statistično pomembna. Pri ostalih treh spremenljivkah pa je nivo statistične pomembnosti 

(sig.) večji od 0,05. Odvisnost teh treh spremenljivk tako ni statistično pomembna. 

 

Povezanost med obravnavanima spremenljivkama je po moči povezanosti prešibka. 

Zaključimo torej, da omogočena izobraževanja ne vplivajo na kvaliteto opravljanja 

delovnih nalog. 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov sprejmemo odločitev o obravnavanem vprašanju. 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje je negativen. 

 

4.6.4   Vprašanje 4: Ali obstoječa organizacijska kultura podpira management 

znanja? 

 

Pri zadnjem vprašanju se ugotavlja ali je obstoječa organizacijska kultura v obravnavani 

organizaciji podporna managementu znanja. Vsi obravnavani sklopi v drugem delu 

anketnega vprašalnika imajo skupno povprečno oceno višjo od 3, prav tako pa imata višjo 
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povprečno oceno v tem delu bolj podrobno prikazana, še ne obravnavana, sklopa Transfer 

znanja in Psihološko varno okolje.  

 

Tabela 9: Transfer znanja 

 

Trditve Odgovori Povprečje 

  1 2 3 4 5 Skupaj  

Med zaposlenimi vlada zaupanje. 1 5 6 17 2 31 3.5 

3 % 16 % 19 % 55 % 6 % 100 % 

Organiziranih je dovolj skupnih razprav, 

izobraževanj in skupinskega dela. 

5 10 11 4 1 31 2.5 

16 % 32 % 35 % 13 % 3 % 100 % 

Omogočeno je druženje zaposlenih. 0 6 8 15 2 31 3.4 

0 % 19 % 26 % 48 % 6 % 100 % 

Velja prepričanje, da znanje ni pravica zgolj 

določenih skupin. 

3 2 13 12 1 31 3.2 

10 % 6 % 42 % 39 % 3 % 100 % 

Zaposleni so ustrezno motivirani za 

izobraževanje. 

3 1 18 8 1 31 3.1 

10 % 3 % 58 % 26 % 3 % 100 % 

Ustvarjalne napake so tolerirane. 3 4 11 10 3 31 3.2 

10 % 13 % 35 % 32 % 10 % 100 % 

Skupno povprečje 3,15 

 

V Tabeli 9 so predstavljene povprečne ocene sklopa Transfer znanja. Iz Tabele 9 pa je 

razvidno, da vsa podvprašanja v sklopu Transfer znanja dosegajo povprečno oceno višjo 

od 3, le drugo podvprašanje dosega povprečno oceno 2,5. Povprečna ocena sklopa pa je 

3,15. 

 

Tabela 10: Psihološko varno okolje 

 

Trditve Odgovori Povprečje 

  1 2 3 4 5 Skupaj  

Ob prošnji za pomoč ali priznanju storjene 

napake zaposleni niso kaznovani. 

2 3 9 15 2 31 3.4 

6 % 10 % 29 % 48 % 6 % 100 % 

Zaposleni so pripravljeni deliti svoje ideje. 1 0 9 17 4 31 3.7 

3 % 0 % 29 % 55 % 13 % 100 % 

Iz neuspeha se zaposleni nekaj naučijo. 0 0 8 17 6 31 3.9 

0 % 0 % 26 % 55 % 19 % 100 % 

Velja miselnost, da je za uspešno delovanje 

organizacije potrebna odprtost, fleksibilnost 

in soodvisnost. 

0 4 7 15 5 31 3.7 

0 % 13 % 23 % 48 % 16 % 100 % 

Nadrejeni postavljajo zgled odprtosti in si 

želijo doprinosa zaposlenih. 

4 3 11 12 1 31 3.1 

13 % 10 % 35 % 39 % 3 % 100 % 

Nadrejeni znajo priznati tudi svoje neznanje o 

določenih problemih. 

3 6 11 11 0 31 3 

10 % 19 % 35 % 35 % 0 % 100 % 

Skupno povprečje 3,47 
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Povprečne ocene sklopa Psihološko varno okolje so predstavljene v Tabeli 10. Iz Tabele 10 

pa je razvidno, da so vsa podvprašanja v sklopu Psihološko varno okolje dosegla 

povprečno oceno enako ali višjo od 3. Povprečna ocena sklopa pa je 3,47. 

 

Sklopa Transfer znanja in Psihološko varno okolje zajemata pomembne faktorje 

organizacijske kulture, zato sta bila obravnavana pri tem vprašanju. Kot je razvidno iz 

tabel so posamezne trditve ocenjene z ocenami od 1 do 5, za mejnik potrditve pa je tokrat 

izbrana povprečna ocena 3. Oba sklopa dosegata višjo povprečno oceno, prav tako kot vsi 

ostali sklopi. Obstoječa organizacijska kultura podpira management znanja. 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov sprejmemo odločitev o obravnavanem vprašanju. 

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje je pozitiven. 

 

4.7   Komentar rezultatov 

 

Pri Lakmusovih testih so pozitivni trije od petih odgovorov. Vsi nadaljnji obravnavani 

sklopi so ocenjeni s skupno povprečno oceno 3,29, povprečna ocena vseh značilnosti učeče 

se organizacije pa znaša 3,07. Rezultati torej kažejo, da so prisotne določene značilnosti 

managementa znanja in organizacijske kulture podporne managementu znanja, a je še kar 

nekaj prostora za izboljšave. 

 

Anketiranci z najvišjo povprečno oceno ocenjujejo sklop Izvrševanje dela (3,4). Z najnižjo 

povprečno oceno pa ocenjujejo sklop Motiviranje zaposlenih (3,04).  

 

Pri preverjanju raziskovalnih vprašanj so bila potrjena tri vprašanja, eno pa je bilo 

zavrnjeno. Potrjena so 1., 2. in 4. vprašanje, zavrnjeno pa je 3. vprašanje. 

 

Pri prvem vprašanju se je izkazalo, da ima obravnavana organizacija določene značilnosti 

učeče se organizacije. Na izid Lakmusovih testov sta negativno vplivala odsotnost jasnega 

načrta učenja organizacije in neodprtost organizacije za protislovne informacije. Pozitivno 

pri Lakmusovih testih pa je bilo izogibanje organizacije ponavljajočim se napakam, izguba 

odločilnih znanj, če odidejo ključni posamezniki in pa da se organizacija vede v skladu s 

tem kar ve. Če bi bilo vseh pet dejavnikov pozitivnih bi govorili o učeči se organizaciji, 

tako pa so bili pozitivni trije in govorimo o prisotnosti značilnosti učeče se organizacije. 

 

Pri podrobnejšem pregledu 17 značilnosti učeče se organizacije se je izkazalo, da so v 

obravnavani organizaciji najbolj prisotne sledeče tri značilnosti: Priložnost za učenje na 

osnovi izkušenj (3,9), Vodje prevzemajo tveganja (3,6), Organizacijska struktura omogoča 

učenje z notranjo izmenjavo informacij ter mnenj (3,5). Najmanj prisotne pa so sledeče tri 

značilnosti: Decentralizirani proces odločanja (2,6), Organizacija temelji na neprestanem 

eksperimentiranju (2,6), Medfunkcijski timi -  povezovanje in timsko učenje (2,6). 
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Pri drugem vprašanju so rezultati pokazali, da zgled vodstva vpliva na odnos zaposlenih do 

izobraževanja. Zaposleni, ki delo vodstva dojemajo kot dobro imajo tudi boljši odnos do 

izobraževanja. Na odnos zaposlenih do izobraževanja po rezultatih ankete sodeč nima 

vpliva le spremenljivka Ohlapna hierarhija. Pri vseh spremenljivkah je statistična 

povezanost pozitivna in pri ostalih devetih spremenljivkah statistično pomembna. Najbolj 

močna statistična povezanost je pri spremenljivki Priprava na iniciative (0,729), sledi pa 

Opolnomočenje zaposlenih (0,712). 

 

Tretje vprašanje je zavrnjeno. Izkazalo se je, da omogočena izobraževanja ne vplivajo na 

kvaliteto opravljanja delovnih nalog. Statistična povezanost spremenljivk je prešibka. 

Statistična povezanost obstaja le pri spremenljivki Deležnost izpopolnjevanj (0,419), sledi 

pa ji spremenljivka Enake možnosti razvoja (0,389). Ti dve spremenljivki sta tudi 

statistično pomembni, medtem ko ostale tri niso.  

 

Pri četrtem vprašanju se je izkazalo, da obstoječa organizacijska kultura podpira 

management znanja. Podrobneje sta bila predstavljena sklopa Transfer znanja in 

Psihološko varno okolje. Oba sklopa zajemata faktorje organizacijske kulture, ki so 

pomembni za podporo managementa znanja. V sklopu Transfer znanja je z najvišjo 

povprečno oceno ocenjeno vladanje zaupanja med zaposlenimi (3,5), sledi pa omogočeno 

druženje zaposlenih (3,4). Z izrazito najnižjo povprečno oceno pa so zaposleni ocenili 

organiziranost dovolj skupnih razprav, izobraževanj in skupinskega dela (2,5). V sklopu 

Psihološko varno okolje je najvišje ocenjena trditev, da se zaposleni iz neuspeha nekaj 

naučijo (3,9), sledi pa pripravljenost zaposlenih na deljenje svojih idej (3,7) in da velja 

miselnost, da je za uspešno delovanje organizacije potrebna odprtost, fleksibilnost in 

soodvisnost (3,7). Najnižja povprečna ocena v tem sklopu pa pripada trditvi, da znajo 

nadrejeni priznati tudi svoje neznanje o določenih problemih (3). 

 

4.8   Predlogi za izboljšanje 

 

Rezultati empirične raziskave so pokazali, da v organizaciji sicer obstajajo elementi 

managementa znanja in organizacijske kulture podporne managementu znanja, a je kar 

nekaj področji kjer bi bilo mogoče stanje v organizaciji še izboljšati, sploh če je 

organizaciji v interesu, da bi se približala učeči se organizaciji. 

 

Za uvajanje učeče se organizacije lahko organizacija sledi raznim zgledom. V tem 

magistrskem delu je bil podrobno predstavljen model uvajanja učeče se organizacije USP 

8K, kjer je bilo uvajanje učeče se organizacije smiselno razloženo po posameznih 

zaporednih korakih. 
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4.8.1   Izboljšanje motiviranja zaposlenih 

 

Po rezultatih ankete sodeč je najbolj potrebno izboljšati motiviranje zaposlenih. Ta sklop je 

namreč izmed vseh najslabše ocenjen. Zaznati je tudi, da zaposleni čutijo, da niso vsi 

obravnavani enakovredno. Motiviranje zaposlenih je izredno pomembno, vodje 

posameznih sektorjev pa bi morali poskrbeti, da se med zaposlenimi ne bi neupravičeno 

delale razlike in da bi bili njihovi dosežki na delovnem mestu ustrezno priznani. 

 

Današnje negotovo okolje podjetja zahteva od vodstev različne motivacijske scenarije, ki 

upoštevajo različnosti življenjskih slogov, vrednostne sisteme posameznikov, njihove cilje 

in potrebe ter želje po uveljavitvi in priznanju. Sodobna podjetja uresničujejo želje in 

zahteve zaposlenih na različne načine (Dovžan, 2014, str. 77). 

 

Cilji organizacije bi morali biti vključeni v individualne delovne cilje, zaposlenim pa mora 

biti omogočena možnost uveljavljanja osebne pobude ter aktivno sodelovanje pri 

sprejemanju pomembnejših odločitev v organizaciji.  

 

Organizacija naj bi izpopolnjevala sodelavce tudi zunaj organizacije, prav tako pa naj bi 

bilo razvejano skupinsko delo. Pri tem je pomembna tudi povezanost organizacije z 

okoljem. 

 

Zaposlenim v organizaciji je potrebno omogočiti vključevanje v izobraževalne procese in 

jim omogočiti, da se s tem bolj razvijajo pri svojem delu. Izredno pomembno pa je tudi 

spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih ter seveda dvosmerna komunikacija glede 

njihovega dela. Malik (2009) opozarja, da je ocenjevanje storilnosti orodje, do katerega naj 

bi imelo veliko vodij odklanjajoč odnos in se jim zdi nekoristen. Posledično izvajajo le 

letni obred, ker se to od njih pač zahteva. To pa seveda ni dobra dvosmerna komunikacija 

in ni dobro izvedena ocena storilnosti zaposlenih. Vodja naj bi bil pozoren na 

posameznikove prednosti in njegov odnos mora biti usmerjen v nadaljevanje, ocena 

storilnosti pa naj bi bila izvedena na bolj redni bazi in ne le enkrat letno zgolj kot 

formalnost. 

 

Dimovski (2009) navaja, da merjenje uspešnosti tudi vodjem daje veliko informacij. 

Pridobijo se informacije o tem kako dobro so bili izbrani kadri, kako dobro so se kadri 

razvijali in kakšne aktivnosti so potrebne za nadaljnje izboljšanje uspešnosti. Pri 

ugotavljanju uspešnosti se najpogosteje uporabljajo ocenjevalne lestvice, sistemi 

direktnega primerjanja, sistemi kritičnih točk in sistemi označevanja. 

 

Delovanje ljudi je usmerjeno h kakemu vnaprej zamišljenemu cilju. To je lahko večji 

zaslužek, napredovane v službi ali samodokazovanje. Tako delovanje ljudi imenujemo 

motivirano delovanje, na vodstvu pa je, da ugotovi kako ustrezno motivirati vsakega 

posameznika. Vodstvo mora svoje zaposlene spodbujati in pohvaliti dobro opravljeno delo, 



 55 

seveda pa se pohval ne sme uporabljati brez namena, ker tako njihov učinek upade. 

Motiviralo pa naj bi se s pozitivnimi ukrepi in ne s sankcijami, kot to marsikateri vodja 

namreč zmotno misli.  

 

Zaposleni menijo, da trenutna intenzivnost nagrajevanja ni visoka in da njihov uspeh pri 

delu ni nagrajen. Pri tem pa je bilo zaznati tudi veliko stopnjo odstopanja odgovorov, kar 

kaže na razlike med zaposlenimi, oziroma še verjetneje na razlike med sektorji. Vsak vodja 

ima namreč nekoliko svoj pristop pri obravnavanju svojih podrejenih.  

 

Morda bi pri odpravi neenakosti pripomogla uvedba internega seznama, kjer bi bili 

zabeleženi dosežki zaposlenih, povečan obseg dela zaposlenih, udeležba na izobraževanjih, 

pridobljena nova znanja in pa seveda nagrade, ki jih je bil posamezni zaposleni deležen. 

Seznam je po presoji lahko dostopen vsem zaposlenim, lahko pa se omeji le na vodstveni 

kader. V vsakem primeru bi po mojem mnenju pripomogel k boljšemu pregledu in 

pomagal odpraviti neenakosti med posameznimi sektorji. Seveda pa se v nobenem primeru 

ne sme pozabiti na komunikacijo med vodji in njihovimi zaposlenimi saj so povratne 

informacije o opravljenem delu ključnega pomena. 

 

4.8.2   Izboljšanje dela vodstva 

 

Že pri predlogih za izboljšanje motivacije je razvidno, da je pomemben faktor delo 

vodstva. Prav ta sklop pa je v anketi prejel drugo najnižjo oceno, tako da je tudi tu dovolj 

prostora za izboljšave. Izkazalo se je, da zgled vodstva vpliva na odnos zaposlenih do 

izobraževanja, tako da je še toliko bolj pomembno kakšen vzor postavljajo vodilni v 

organizaciji. Če zaposleni dojemajo delo vodstva kot dobro imajo boljši odnos tudi do 

izobraževanja.  

 

Hariharan (2015) v svojem članku predstavi nekaj ključnih lastnosti, ki naj bi jih posedoval 

dober vodja. Tudi vodilni v obravnavani organizaciji bi lahko veliko pridobili, če bi sledili 

njegovim predlogom. 

 

Vodstvo naj bi k managementa znanja pristopilo z visokimi pričakovanji. Če je 

pričakovane nizko se posledično tudi ne bodo dovolj ukvarjali z uvedbo managementa 

znanja in obratno. Management znanja je potrebno obravnavati kot strategijo in ne kot 

opravilo. Ne sme se ga obravnavati kot nalogo in ga zgolj prepustiti podrejenim. 

 

Izredno pomembno je vključevanje vodstva in pregledovanje dosežkov. Vodilni naj bi se 

na redni bazi sestajali s svojimi podrejenimi, jim podajali smernice za delovanje in 

analizirali že dosežene rezultate. Management znanja bi moral biti del ocene delovne 

uspešnosti zaposlenih. Vodilni pa bi morali biti odgovorni za rezultate managementa 

znanja.  
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Širiti je potrebno kulturo podporno managementu znanja. Kot uspešno se je izkazalo 

deljenje znanja in medsebojno sodelovanje zaposlenih iz različnih oddelkov in različnih 

položajev na hierarhični lestvici.  

 

Pomembno je nagrajevanje in priznavanje dobro opravljenega dela. Nagrade in pohvale so 

vidni načini vzpodbujanja željene kulture znanja in skozi organizacijo potrjujejo, da je to 

pričakovano obnašanje v organizaciji. 

 

Zelo pomembno je tudi ustrezno investiranje v talente, da lahko dosegajo zastavljene cilje. 

Vodstvo pa mora pri tem postaviti dober osebni zgled.  

 

4.8.3   Izboljšanje transferja znanja 

 

Uspešen proces transferja znanja vsebuje medsebojno učenje in komuniciranje med akterji. 

Nujni pogoj za potek tovrstne interakcije je skupni jezik udeležencev in določena stopnja 

zavesti o skupni pripadnosti (Lenarčič, 2007, str. 104). 

 

Tudi v sklopu Transfer znanja posebej izstopa, da so zaposleni mnenja, da ni organiziranih 

dovolj skupnih razprav, izobraževanj in skupinskega dela. Temu je potrebno v organizaciji 

torej nameniti še posebej veliko pozornosti. 

 

Adizes (2004) poudarja, da so pri transferju znanja pomembni tudi neformalni kanali 

komunikacije. Neformalna komunikacija v organizaciji lahko namreč pripomore k 

nastajanju inovacij. Paziti pa je potrebno, da neformalna komunikacija ne zamenja 

formalnih kanalov komunikacije, saj ima v tem primeru lahko negativni učinek na 

organizacijsko kulturo. 

 

Cancialosi (2014) je navedel šest ključnih korakov do učinkovitega transferja znanja v 

organizaciji. Začeti pa je potrebno s tem, da se transfer znanja naredi za formalnost. 

Potrebni so konstantni in jasni procesi ter orodja. Pri tem so koristne dokumentacije o 

poteku procesov, seznami in vzorčni primeri.  

 

Pomembno je ustvarjanje tako imenovanih duplikatov. Zaposlene je potrebno usposobiti 

tudi za opravljanje drugih delovnih nalog, da ne pride do tega, da nihče ne zna nadomestiti 

določenih ključnih zaposlenih. Priporočljivo je, da sta vedno na razpolago vsaj dve osebi, 

ki lahko vskočita v nujnem primeru. 

 

Zaposlenim je potrebno omogočiti formalne priložnosti za treniranje svojih sposobnosti. 

Če ni mogoče opraviti formalnih treningov pa je priporočljiva izvedba simulacij, kjer se 

začasno odstrani ključno osebo iz sistema in morajo ostali zaposleni opravljati delo brez 

nje. To omogoča, da zaposleni preizkusijo svoje znanje v praksi in gradi njihovo 

samozavest. 
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Pomembna je ustrezna uporaba sistemov znanja, glede na potrebe in zahteve. Pri sistemih 

znanja pa je potrebno uporabiti sodobno tehnologijo in konstantno biti v koraku s časom. 

Ustvarjati je potrebno priložnosti za deljenje informacij in mreženje, za kar so primerna 

tudi neformalna druženja zaposlenih. Zaposlenim je potrebno omogočiti, da skupaj 

odkrivajo informacije in med seboj delijo pridobljene informacije. 

 

Pri uporabi svetovalcev je potrebno ravnati pametno. Zavedati se je namreč treba, da 

svetovalci odidejo, ko je njihovo delo končano. Zato je pomembno poskrbeti, da se njihovo 

znanje prenese na zaposlene v organizaciji, da bo organizacija lahko nemoteno delovala 

naprej tudi v njihovi odsotnosti. 

 

Ob upoštevanju teh korakov bi organizacija lahko znatno izboljšala svoje ravnanje z 

znanjem, povečala pa bi se tudi povezanost zaposlenih, vse to pa bi pripomoglo k 

kvalitetnejšemu  opravljanju dela. 

 

SKLEP 

 

Danes verjetno bolj kot kadarkoli prej velja, da več kot znaš, več veljaš. V današnji 

ekonomiji naravni viri, delo ali kapital niso več temeljni ekonomski viri, ampak je to 

znanje. V hitro spreminjajočem se okolju torej dobro uspeva prilagodljiva, učeča se 

organizacija. Management znanja pa je pri tem kritičnega pomena. Za uspešno delovanje 

managementa znanja pa mora seveda v organizaciji obstajati tudi organizacijska kultura, ki 

podpira management znanja. 

 

Vzpostavitev učeče se organizacije vključuje zaznavanje sprememb in sledenje cilju, 

zavedanje pomena znanja in informacij, ustvarjanje ustrezne učne klime, dajanje dovolj 

časa za razmislek, izmenjavanje izkušenj in idej, notranjo motivacijo, učenje timov in 

postopnost. Seveda pa se mora organizacija pri vzpostavljanju modela učeče se 

organizacije najprej opreti na lastne izkušnje, ugotoviti obstoječe stanje in poiskati lastno 

pot. Vpogled v trenutno stanje v organizaciji in smernice za prihodnje delovanje pa nudijo 

tudi pridobljeni rezultati raziskave in njihova analiza ter interpretacija. 

 

V tem magistrskem delu je bil predstavljen management znanja v povezavi z 

organizacijsko kulturo. Raziskava pa je temeljila na študiji primera javnega komunalnega 

podjetja. 

 

V izbranem javnem komunalnem podjetju se predhodne podobne raziskave še niso 

izvajale, zato je bila posebej za potrebe tega magistrskega dela oblikovana obširnejša 

anketa prisotnosti managementa znanja in organizacijske kulture podporne managementu 

znanja. Raziskava je obsegala Lakmusove teste, sklope dejavnikov managementa znanja in 

pa pregled prisotnosti raznih značilnosti učeče se organizacije.  
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Rezultati raziskave pa so pokazali: 

 

 da ima izbrano javno komunalno podjetje značilnosti učeče se organizacije, 

 da zgled vodstva vpliva na odnos zaposlenih do izobraževanja, 

 da omogočena izobraževanja ne vplivajo na kvaliteto opravljanja delovnih nalog, 

 da obstoječa organizacijska kultura podpira management znanja. 

 

Poleg oblikovanja podrobnega vprašalnika posebej za potrebe tega magistrskega dela je 

bilo pri tem potrebno tudi poskrbeti za popolno anonimnost anketiranih strokovnih 

zaposlenih ob izpolnjevanju le tega. Le tako se je namreč lahko zagotovilo, da bi 

pridobljeni odgovori izražali kar se da realno stanje v obravnavani organizaciji. 

Anketiranje je potekalo na sedežu organizacije, vsak strokovni zaposleni je prejel svoj 

fizični izvod anketnega vprašalnika, anonimnost pa je bila zagotovljena s posebno volilno 

skrinjico. Odziv zaposlenih je bil izredno dober, saj je anketo izpolnilo kar 91,2 % 

zaposlenih strokovnih delavcev v organizaciji. Na podlagi pridobljenih odgovorov se je 

tako izoblikovalo dokaj realno stanje managementa znanja in organizacijske kulture v 

izbranem javnem komunalnem podjetju. 

 

Pridobljeni rezultati ankete so pokazali, da v organizaciji obstajajo nekatere značilnosti 

učeče se organizacije. Po rezultatih sodeč pa so zaposleni najmanj zadovoljni z dejavnikom 

Motiviranje zaposlenih (3,04), Delo vodstva (3,13) in Transfer znanja (3,15). Povprečna 

ocena vseh preučevanih sklopov dosega povprečno oceno 3,29, povprečna ocena vseh 

preučevanih značilnosti učeče se organizacije pa povprečno oceno 3,07. Trenutno stanje v 

preučevani organizaciji na področju managementa znanja v povezavi z organizacijsko 

kulturo je torej na srednji ravni, tako da obstaja še dosti prostora za izboljšave. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov so bili podani nekateri predlogi za izboljšanje delovanja 

v organizaciji. V magistrskem delu pa je predhodno že opisan eden izmed modelov 

uvajanja učeče se organizacije, kar vodstvo organizacije prav tako lahko uporabi za pomoč 

pri preoblikovanju organizacije. 

 

Vodstvo bi moralo delati predvsem na izboljšanju motivacije zaposlenih v organizaciji, saj 

se je v raziskavi izkazalo, da so prav s tem področjem anketiranci najmanj zadovoljni. 

Izkazalo pa se je tudi, da so pri tem med zaposlenimi občutne razlike, saj je odstopanje 

odgovorov veliko. Med predlogi za izboljšave so bili tako podani tudi predlogi kako 

odpraviti neenakosti med zaposlenimi, kako vzpostaviti boljši pregled nad dosežki 

zaposlenih ter njihovimi prejetimi nagradami in kako zaposlene na splošno bolj uspešno 

motivirati. Motivacija zaposlenih je namreč izredno pomemben faktor za dobro opravljanje 

dela in doseganje ciljev. Če bo na organizacij še naprej vladalo nezadovoljstvo nad 

oblikami motivacije in občutek neenakosti, se zna zgoditi, da se bodo pojavile zamere, 

odnosi med sodelavci se lahko poslabšajo, upade lahko njihova storilnost, pri vsem tem pa 

trpi sama kvaliteta opravljenega dela.  



 59 

Vodstvo seveda ne sme pozabiti tudi na izboljšanje preostalih sklopov managementa 

znanja in organizacije. Veliko pa mora vodstvo izboljšati tudi pri svojem načinu 

opravljanja dela, saj je postavljeni zgled delovanja vodilnih zaposlenih izredno pomemben. 

Za najslabše ocenjene sklope, med katerimi se je znašlo tudi delo vodstva, je navedenih 

nekaj možnih načinov izboljšav in na kaj je treba biti pozoren pri vsakem posameznem 

sklopu. Organizacija pa naj bi stremela k konstantnemu učenju in prilagajanju svojega 

delovanja spremembam v okolju, tako da je k izboljšavam treba stremeti na vseh 

področjih, ne le pri najslabše ocenjenih.  
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik  

 

Spoštovani, 

 

pred vami je anketni vprašalnik, ki mi bo pomagal pri pisanju magistrske naloge v okviru 

študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Magistrska naloga bo nosila naslov Management znanja v povezavi z organizacijsko 

kulturo: primer podjetja v komunalni dejavnosti, anketni vprašalnik pa tako pokriva prav 

omenjeni dve področji ter bo na primeru vaše organizacije poskušal odkriti povezavo med 

njima in ugotoviti obstoječe stanje znotraj organizacije. 

 

Prosim vas, da natančno preberete vprašanja in nanje odgovorite iskreno. 

Vprašalnik je anonimen in bo uporabljen izključno za namene moje magistrske naloge, 

prav tako pa bo podjetje v magistrski nalogi predstavljeno pod psevdonimom in ne pod 

pravim nazivom. 

 

 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem! 

 

Anja Peterka 

 

I. LAKMUSOVI TESTI 

 

1.) Na sledečih pet osnovnih vprašanj odgovorite z obkrožitvijo pritrdilnega ali 

negativnega odgovora pri vsakem podanem vprašanju. 

 

a) Ali ima organizacija jasen načrt učenja? DA NE 

b) Ali je organizacija odprta za protislovne informacije? DA NE 

c) Ali se organizacija izogiba ponavljajočim se napakam? DA NE 

d) Ali organizacija izgubi odločilna znanja, če odidejo ključni 

posamezniki? 

DA NE 

e) Ali se organizacija vede v skladu, s tem, kar ve? DA NE 

 

 

2.) Na naslednja tri vprašanja o organizaciji odgovorite s pisnim odgovorom. Če želite 

lahko namesto podajanja odgovorov v celih stavkih izpostavite le ključne besede ali pa 

obkrožite [x] že podane predloge. Možnih je več odgovorov. 

 

a) Kateri so naši najpomembnejši poslovni izzivi in največje poslovne priložnosti?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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x nove storitve 

x večja kakovost storitev 

x uvajanje informacijske tehnologije 

x pridobitev podpore političnih strank 

 

b) Česa se moramo naučiti, da bi se lahko spoprijemali z izzivi in izkoristili 

priložnosti? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

x uporabe informacijske tehnologije 

x timskega dela 

x novosti v stroki 

x usklajevanja političnih, podjetniških in lokalnih interesov 

 

c) Kako bi pridobili potrebno znanje in sposobnosti? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

x z izobraževanji 

x od sodelavcev 

x z mreženjem 

x z obiskovanjem sejmov in ostalih prireditev 

 

II.  

 

S pomočjo navedene lestvice od 1 do 5 izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje z 

navedenimi trditvami. 

Na desni strani vsake trditve obkrožite eno izmed možnih ocen. 

 

1 

sploh se ne 

strinjam 

2 

se ne strinjam 

3 

niti se ne 

strinjam niti se 

strinjam 

4 

se strinjam 

5 

se popolnoma 

strinjam 

 

1.) IZVRŠEVANJE DELA V ORGANIZACIJI 

1 Vodilni postavijo cilje in artikulirajo naloge. 1 2 3 4 5 

2 Zaposleni odkrivajo odgovore. 1 2 3 4 5 

3 
Občutljivi delovni procesi so postavljeni vnaprej kot izhodiščna 

točka. 
1 2 3 4 5 

4 Delovni procesi se stalno spreminjajo. 1 2 3 4 5 
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5 Povratne informacije so vedno dvosmerne.  1 2 3 4 5 

6 
Priskrbljene so potrebne informacije, da zaposleni lahko presojajo 

zadeve. 
1 2 3 4 5 

7 Velja miselnost, da strah ohramlja učni proces. 1 2 3 4 5 

 

2.) DELO VODSTVA 

8 
Nadrejeni kažejo zanimanje za tisto, kar se njihovi zaposleni učijo na 

usposabljanjih. 
1 2 3 4 5 

9 
Nadrejeni postavljajo dober zgled s svojim vedenjem glede 

izobraževanja. 
1 2 3 4 5 

10 Nadrejeni sledijo spremembam v okolju. 1 2 3 4 5 

11 Nadrejeni prevzemajo odgovornost. 1 2 3 4 5 

12 
Ob novih iniciativah nadrejeni zaposlene na njih vedno ustrezno 

pripravijo. 
1 2 3 4 5 

13 
Nadrejeni se sestajajo s svojimi zaposlenimi in skupaj obdelujejo 

probleme. 
1 2 3 4 5 

14 
Če zaposleni uporabljajo nova pridobljena znanja jim dajo nadrejeni 

jasno vedeti, da delajo dobro. 
1 2 3 4 5 

15 
Nadrejeni svojim zaposlenim pomagajo, da si ti zastavijo realne in 

na znanju z usposabljanj utemeljene delovne cilje. 
1 2 3 4 5 

16 V organizaciji vlada ohlapna hierarhija. 1 2 3 4 5 

17 Nadrejeni opolnomočijo zaposlene za opravljanje delovnih nalog. 1 2 3 4 5 

 

3.) IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI 

18 Vsi zaposleni so deležni izpopolnjevanj. 1 2 3 4 5 

19 Vsi novo zaposleni v organizaciji so deležni usposabljanja. 1 2 3 4 5 

20 Možnosti razvoja so enake za vse zaposlene v organizaciji.   1 2 3 4 5 

21 Programi omogočenih izobraževanj so kakovostni. 1 2 3 4 5 

22 Omogočenih je dovolj priložnosti za usposabljanje. 1 2 3 4 5 

23 
Po usposabljanjih so zaposlenim na voljo sredstva, ki jih potrebujejo 

za uporabo naučenega. 
1 2 3 4 5 

24 
Pridobljena znanja omogočajo kvalitetnejše opravljanje delovnih 

nalog. 
1 2 3 4 5 

25 Novo pridobljena znanja skrajšajo čas opravljanja delovnih nalog. 1 2 3 4 5 

26 Izobraževanje je pomembno za uspeh organizacije. 1 2 3 4 5 

4.) TRANSFER ZNANJA 

27 Med zaposlenimi vlada zaupanje. 1 2 3 4 5 

28 
Organiziranih je dovolj skupnih razprav, izobraževanj in 

skupinskega dela. 
1 2 3 4 5 

29 Omogočeno je druženje zaposlenih. 1 2 3 4 5 

30 Velja prepričanje, da znanje ni pravica zgolj določenih skupin. 1 2 3 4 5 
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31 Zaposleni so ustrezno motivirani za izobraževanje. 1 2 3 4 5 

32 Ustvarjalne napake so tolerirane. 1 2 3 4 5 

 

5.) PSIHOLOŠKO VARNO OKOLJE 

33 
Ob prošnji za pomoč ali ob priznanju storjene napake zaposleni niso 

kaznovani. 
1 2 3 4 5 

34 Zaposleni so pripravljeni deliti svoje ideje. 1 2 3 4 5 

35 Iz neuspeha se zaposleni nekaj naučijo. 1 2 3 4 5 

36 
Velja miselnost, da je za uspešno delovanje organizacije potrebna 

odprtost, fleksibilnost in soodvisnost. 
1 2 3 4 5 

37 
Nadrejeni postavljajo zgled odprtosti in si želijo doprinosa 

zaposlenih. 
1 2 3 4 5 

38 Nadrejeni znajo priznati tudi svoje neznanje o določenih problemih. 1 2 3 4 5 

 

6.) PRETOK INFORMACIJ 

39 
Vzpostavljeno je ustrezno dvosmerno komuniciranje med vodstvom 

in zaposlenimi. 
1 2 3 4 5 

40 
Osebno informiranje prevladuje pred informiranjem preko 

elektronske pošte in drugimi neosebnimi oblikami informiranja. 
1 2 3 4 5 

41 Informacije do vseh zaposlenih  v organizaciji pridejo pravočasno. 1 2 3 4 5 

42 
V organizaciji pri pretoku informacij ne prihaja do pojava ozkega 

grla. 
1 2 3 4 5 

43 Prejete informacije so točne in neizkrivljene. 1 2 3 4 5 

44 Informacije ustrezno krožijo tudi po neformalnih kanalih. 1 2 3 4 5 

 

7.) ODNOSI MED ZAPOSLENIMI 

45 Odnosi med zaposlenimi v organizaciji so dobri.   1 2 3 4 5 

46 Med zaposlenimi vlada zdrava tekmovalnost.   1 2 3 4 5 

47 V kolektivu je prisotno sodelovanje in medsebojna pomoč.   1 2 3 4 5 

48 Omogočeno je krajše kvalitetno neformalno druženje.   1 2 3 4 5 

49 V službo hodim z veseljem.   1 2 3 4 5 

 

8.) MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH 

50 Motiviranost za opravljanje dela je velika. 1 2 3 4 5 

51 Intenzivnost nagrajevanja zaposlenih je visoka.   1 2 3 4 5 

52 Uspeh pri delu je nagrajen.   1 2 3 4 5 

53 Dosežki pri delu so opaženi in pohvaljeni.   1 2 3 4 5 

54 Ugled delovnega mesta je visok. 1 2 3 4 5 

55 Za izgubo delovnega mesta se ne bojim. 1 2 3 4 5 

56 Čutim pripadnost organizaciji. 1 2 3 4 5 
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III.    ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJE 

 

S pomočjo Likertove lestvice od 1 do 5 ocenite še koliko za vašo organizacijo veljajo 

spodaj navedene značilnosti organizacije. 

Na desni strani vsake trditve obkrožite eno izmed možnih ocen. 

 

1 

ne velja 

2 

delno velja 

3 

niti ne velja niti 

velja 

4 

Delno velja 

5 

velja 

 

 

1.) ZNAČILNOSTI 

1 Učeči se pristop k oblikovanju strategije. 1 2 3 4 5 

2 Vodje prevzemajo tveganja. 1 2 3 4 5 

3 Participativno oblikovanje organizacijske politike. 1 2 3 4 5 

4 Decentralizirani proces odločanja. 1 2 3 4 5 

5 
Organizacijska struktura omogoča učenje z notranjo izmenjavo 

informacij ter znanj. 
1 2 3 4 5 

6 Prožni nagradni sistemi in prilagodljive prakse ravnanja z ljudmi. 1 2 3 4 5 

7 
Informacijska tehnologija in računovodski sistemi, ki informirajo in 

opolnomočijo vse zaposlene. 
1 2 3 4 5 

8 Medfunkcijski timi – povezovanje in timsko učenje. 1 2 3 4 5 

9 Zavedanje in osredotočenost k dolgoročnim aktivnostim. 1 2 3 4 5 

10 Priložnosti za učenje na osnovi izkušenj. 1 2 3 4 5 

11 
Organizacijska kultura razvija povratne informacije in razkritja vseh 

informacij. 
1 2 3 4 5 

12 Priložnosti za neprestano učenje in osebni razvoj. 1 2 3 4 5 

13 Na učenju osnovani informacijski sistemi. 1 2 3 4 5 

14 Organizacija temelji na neprestanem eksperimentiranju. 1 2 3 4 5 

15 Učeča se organizacijska kultura in zavezanost vseh k učenju. 1 2 3 4 5 

16 
Povezanost organizacije z okoljem in mejnimi delavci, ki delujejo 

kot organizacijska antena. 
1 2 3 4 5 

17 
Delitev idej vzdolž vertikalnih, horizontalnih, zunanjih, geografskih 

in časovnih meja. 
1 2 3 4 5 

 

IV. SPLOŠNI PODATKI 

 

Za konec ankete izpolnite še vaše splošne podatke z obkrožitvijo enega izmed odgovorov 

pri vsakem podanem vprašanju. 
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1. Spol:  

           a) moški 

           b) ženski 

 

2. Starost: 

           a) do 30 let 

           b) od 31 do 40 let 

           c) od 41 do 50 let 

           d) nad 50 let 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

           a) osnovna 

           b) poklicna 

           c) srednja 

           d) višja 

           e) visoka, univerzitetna 

           f) magistrska, doktorska  

 

4. Vrsta delovnega razmerja: 

           a) za določen čas 

           b) za nedoločen čas 

           c) študentsko delo 

 

5. Delovna doba: 

           a) št. let:_______ 

 

6. Delovno mesto: 

           a) direktor, vodja sektorja 

           b) strokovni sodelavec 

           c) študent 

 

 

Hvala za sodelovanje!   
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PRILOGA 2: Rezultati ankete  

 

Tabela 1: Lakmusovi testi 1 

 

Na sledečih pet osnovnih vprašanj odgovorite z obkrožitvijo pritrdilnega ali negativnega odgovora pri 

vsakem podanem vprašanju. 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  Ne Da Skupaj     

Ali ima organizacija jasen načrt 

učenja? 

19 12 31 31 31 1,4 0,5 

61 % 39 % 100 % 

Ali je organizacija odprta za 

protislovne informacije? 

17 14 31 31 31 1,5 0,51 

55 % 45 % 100 % 

Ali se organizacija izogiba 

ponavljajočim se napakam? 

6 25 31 31 31 1,8 0,4 

19 % 81 % 100 % 

Al organizacija izgubi odločilna 

znanja, če odidejo ključni 

posamezniki? 

10 21 31 31 31 1,7 0,48 

32 % 68 % 100 % 

Ali se organizacija vede v skladu s 

tem, kar ve? 

4 27 31 31 31 1,9 0,34 

13 % 87 % 100 % 

 

Tabela 2: Lakmusovi testi 2 

 

Kateri so naši najpomembnejši poslovni izzivi in največje poslovne priložnosti? 

Podvprašanja Enote Navedbe 

  Frekvence Veljavni % - 

Veljavni 

Ustrezni % - 

Ustrezni 

Frekvence % 

Nove storitve 6 31 19 % 31 19 % 6 10 % 

Večja kakovost 

storitev 

29 31 94 % 31 94 % 29 46 % 

Uvajanje 

informacijske 

tehnologije 

21 31 68 % 31 68 % 21 33 % 

Pridobivanje podpore 

političnih strank 

4 31 13 % 31 13 % 4 6 % 

Drugo: 3 31 10 % 31 10 % 3 5 % 

SKUPAJ  31  31  63 100 % 
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Tabela 3: Lakmusovi testi 3 

 

Drugo: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Zadovoljstvo stranke (da jih bo vsaj 90% prepričanih, 

da delamo dobro) 

1 3 % 33% 33 % 

Višanje ugleda podjetja, ustvarjanje zaupanja 

uporabnikov, ozaveščanje uporabnikov 

1 3 % 33% 67 % 

Zadovoljstvo strank, seznanitev strank s storitvami 1 3 % 33% 100 % 

Skupaj 3 10 % 100%  

 

Tabela 4: Lakmusovi testi 4 

 

Česa se moramo naučiti, da bi se lahko spoprijemali z izzivi in izkoristili priložnosti? 

Podvprašanja Enote Navedbe 

  Frekvence Veljavni % - 

Veljavni 

Ustrezni % - 

Ustrezni 

Frekvence % 

Uporabe informacijske 

tehnologije 

26 31 84 % 31 84% 26 32 % 

Timskega dela 27 31 87 % 31 87% 27 33 % 

Novosti v stroki 21 31 68 % 31 68% 21 26 % 

Usklajevanja političnih, 

podjetniških in lokalnih 

interesov 

7 31 23 % 31 23% 7 9 % 

Drugo: 1 31 3 % 31 3% 1 1 % 

SKUPAJ  31  31  82 100 % 

 

 Tabela 5: Lakmusovi testi 5 

 

Drugo: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Poslušanja 1 3% 100 % 100 % 

Skupaj 1 3% 100 %  
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Tabela 6: Lakmusovi testi 6 

 

Kako bi pridobili potrebno znanje in sposobnosti? 

Podvprašanja Enote Navedbe 

  Frekvence Veljavni % - 

Veljavni 

Ustrezni % - 

Ustrezni 

Frekvence % 

Z izobraževanji 30 31 97 % 31 97 % 30 35 % 

Od sodelavcev 22 31 71 % 31 71 % 22 26 % 

Z mreženjem 15 31 48 % 31 48 % 15 18 % 

Z obiskovanjem 

sejmov in ostalih 

prireditev 

16 31 52 % 31 52 % 16 19 % 

Drugo: 2 31 6 % 31 6 % 2 2 % 

SKUPAJ  31  31  85 100 % 

 

Tabela 7: Lakmusovi testi 7 

 

Drugo: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Splet 1 3 % 50 % 50 % 

Več dela na terenu (skupinski ogledi), povezovanje z 

drugimi komunalnimi podjetji in prenašanje dobrih 

praks 

1 3 % 50 % 100 % 

Skupaj 2 6 % 100 %  

 

Tabela 8: Izvrševanje dela v organizacji 

 

IZVRŠEVANJE DELA V ORGANIZACIJI 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povp. Std. 

Odkl. 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Vodilni postavijo cilje 

in artikulirajo naloge. 

0 3 8 11 9 31 31 31 3,8 0,97 

0 % 10 % 26 % 35 % 29 % 100 % 

Zaposleni odkrivajo 

odgovore. 

0 1 9 17 4 31 31 31 3,8 0,72 

0 % 3 % 29 % 55 % 13 % 100 % 

Občutljivi delovni 

procesi so postavljeni 

vnaprej kot izhodiščna 

točka. 

1 2 11 15 2 31 31 31 3,5 0,85 

3 % 6 % 35 % 48 % 6 % 100 % 

Delovni procesi se 

stalno spreminjajo. 

1 10 12 5 3 31 31 31 3 1,02 

3 % 32 % 39 % 16 % 10 % 100 % 

Povratne informacije so 

vedno dvosmerne. 

2 8 5 13 3 31 31 31 3,2 1,15 

6 % 26 % 16 % 42 % 10 % 100 % 

6 % 19 % 29 % 26 % 19 % 100 % 

se nadaljuje 
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Tabela 8: Izvrševanje dela v organizaciji (nad.) 

 

IZVRŠEVANJE DELA V ORGANIZACIJI 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povp. Std. 

Odkl. 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Priskrbljene so 

potrebne informacije, 

da zaposleni lahko 

presojajo zadeve. 

3 4 9 13 2 31 31 31 3,2 1,09 

10 % 13 % 29 % 42 % 6 % 100 % 

Velja miselnost, da 

strah ohramlja učni 

proces. 

2 6 9 8 6 31 31 31 3,3 1,19 

6 % 19 % 29 % 26 % 19 % 100 % 

 

Tabela 9: Delo vodstva 

 

DELO VODSTVA 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

 1 2 3 4 5 Skupaj     

Nadrejeni 

kažejo 

zanimanje za 

tisto, kar se 

njihovi 

zaposleni učijo 

na 

usposabljanjih. 

3 6 6 14 2 31 31 31 3,2 1,14 

10 % 19 % 19 % 45 % 6 % 100 % 

Nadrejeni 

postavljajo 

dober zgled s 

svojim 

vedenjem glede 

izobraževanja. 

3 4 9 12 3 31 31 31 3,3 1,12 

10 % 13 % 29 % 39 % 10 % 100 % 

Nadrejeni 

sledijo 

spremembam v 

okolju. 

1 1 11 14 4 31 31 31 3,6 0,88 

3 % 3 % 35 % 45 % 13 % 100 % 

Nadrejeni 

prevzemajo 

odgovornost. 

3 2 9 13 4 31 31 31 3,4 1,12 

10 % 6 % 29 % 42 % 13 % 100 % 

se nadaljuje 
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Tabela 9: Delo vodstva (nad.) 

 

DELO VODSTVA 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

 1 2 3 4 5 Skupaj     

Ob novih 

iniciativah 

nadrejeni 

zaposlene na njih 

vedno ustrezno 

pripravijo. 

3 6 9 12 1 31 31 31 3,1 1,06 

10 % 19 % 29 % 39 % 3 % 100 % 

Nadrejeni se 

sestajajo s 

svojimi 

zaposlenimi in 

skupaj obdelujejo 

probleme. 

4 5 11 9 2 31 31 31 3 1,13 

13 % 16 % 35 % 29 % 6 % 100 % 

13 % 13 % 35 % 39 % 0 % 100 % 

Če zaposleni 

uporabljajo nova 

pridobljena 

znanja jim dajo 

nadrejeni vedeti, 

da delajo dobro. 

4 4 11 11 1 31     

13 % 13 % 35 % 35 % 3 % 100 % 

Nadrejeni svojim 

zaposlenim 

pomagajo, da si ti 

zastavijo realne 

in na znanju z 

usposabljanj 

utemeljene 

delovne cilje. 

4 6 8 13 0 31 31 31 3 1,08 

13 % 19 % 26 % 42 % 0 % 100 % 

V organizaciji 

vlada ohlapna 

hierarhija. 

8 6 5 12 0 31 31 31 2,7 1,25 

26 % 19 % 16 % 39 % 0 % 100 % 

Nadrejeni 

opolnomočijo 

zaposlene za 

opravljanje 

delovnih nalog. 

4 4 11 12 0 31 31 31 3 1,03 

13 % 13 % 35 % 39 % 0 % 100 % 
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Tabela 10: Izobraževanje zaposlenih v organizaciji 

 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Vsi zaposleni so 

deležni 

izpopolnjevanj. 

4 9 8 8 2 31 31 31 2,8 1,16 

13 % 29 % 26 % 26 % 6 % 100 % 

Vsi novo 

zaposleni v 

organizaciji so 

deležni 

usposabljanja. 

1 7 6 13 4 31 31 31 3,4 1,09 

3 % 23 % 19 % 42 % 13 % 100 % 

Možnosti 

razvoja so enake 

za vse zaposlene 

v organizaciji. 

5 10 8 8 0 31 31 31 2,6 1,05 

16 % 32 % 26 % 26 % 0 % 100 % 

0 % 0 % 6 % 29 % 65 % 100 % 

Programi 

omogočenih 

izobraževanj so 

kakovostni. 

1 2 15 9 4 31 31 31 3,4 0,92 

3 % 6 % 48 % 29 % 13 % 100 % 

Omogočenih je 

dovolj 

priložnosti za 

usposabljanje. 

5 7 13 6 0 31 31 31 2,6 0,98 

16 % 23 % 42 % 19 % 0 % 100 % 

Po 

usposabljanjih 

so zaposlenim 

na voljo 

sredstva, ki jih 

potrebujejo za 

uporabo 

naučenega. 

1 3 13 12 2 31 31 31 3,4 0,88 

3 % 10 % 42 % 39 % 6 % 100 % 

Pridobljena 

znanja 

omogočajo 

kvalitetnejše 

opravljanje 

delovnih nalog. 

1 0 8 17 5 31 31 31 3,8 0,83 

3 % 0 % 26 % 55 % 16 % 100 % 

Novo 

pridobljena 

znanja skrajšajo 

čas opravljanja 

delovnih nalog. 

1 0 17 10 3 31 31 31 3,5 0,81 

3 % 0 % 55 % 32 % 10 % 100 % 

Izobraževanje je 

pomembno za 

uspeh 

organizacije. 

0 0 2 9 20 31 31 31 4,6 0,62 

0 % 0 % 6 % 29 % 65 % 100 % 
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Tabela 11: Transfer znanja 

 

TRANSFER ZNANJA 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Med 

zaposlenimi 

vlada zaupanje. 

1 5 6 17 2 31 31 31 3,5 0,96 

3 % 16 % 19 % 55 % 6 % 100 % 

Organiziranih je 

dovolj skupnih 

razprav, 

izobraževanj in 

skupinskega 

dela. 

5 10 11 4 1 31 31 31 2,5 1,03 

16 % 32 % 35 % 13 % 3 % 100 % 

10 % 13 % 35 % 32 % 10 % 100 % 

Omogočeno je 

druženje 

zaposlenih. 

0 6 8 15 2 31 31 31 3,4 0,89 

0 % 19 % 26 % 48 % 6 % 100 % 

Velja 

prepričanje, da 

znanje ni 

pravica zgolj 

določenih 

skupin. 

3 2 13 12 1 31 31 31 3,2 0,98 

10 % 6 % 42 % 39 % 3 % 100 % 

Velja 

prepričanje, da 

znanje ni 

pravica zgolj 

določenih 

skupin. 

3 2 13 12 1 31 31 31 3,2 0,98 

10 % 6 % 42 % 39 % 3 % 100 % 

Zaposleni so 

ustrezno 

motivirani za 

izobraževanje. 

3 1 18 8 1 31 31 31 3,1 0,91 

10 % 3 % 58 % 26 % 3 % 100 % 

Ustvarjalne 

napake so 

tolerirane. 

3 4 11 10 3 31 31 31 3,2 1,11 

10 % 13 % 35 % 32 % 10 % 100 % 
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Tabela 12: Psihološko varno okolje 

 

PSIHOLOŠKO VARNO OKOLJE 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Ob prošnji za 

pomoč ali 

priznanju 

storjene napake 

zaposleni niso 

kaznovani. 

2 3 9 15 2 31 31 31 3,4 0,99 

6 % 10 % 29 % 48 % 6 % 100 % 

Zaposleni so 

pripravljeni 

deliti svoje 

ideje. 

1 0 9 17 4 31 31 31 3,7 0,82 

3 % 0 % 29 % 55 % 13 % 100 % 

Iz neuspeha se 

zaposleni nekaj 

naučijo. 

0 0 8 17 6 31 31 31 3,9 0,68 

0 % 0 % 26 % 55 % 19 % 100 % 

Velja miselnost, 

da je za uspešno 

delovanje 

organizacije 

potrebna 

odprtost, 

fleksibilnost in 

soodvisnost. 

0 4 7 15 5 31 31 31 3,7 0,91 

0 % 13 % 23 % 48 % 16 % 100 % 

10 % 19 % 35 % 35 % 0 % 100 % 

Nadrejeni 

postavljajo 

zgled odprtosti 

in si želijo 

doprinosa 

zaposlenih. 

4 3 11 12 1 31 31 31 3,1 1,08 

13 % 10 % 35 % 39 % 3 % 100 % 

Nadrejeni znajo 

priznati tudi 

svoje neznanje o 

določenih 

problemih. 

3 6 11 11 0 31 31 31 3 0,98 

10 % 19 % 35 % 35 % 0 % 100 % 
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Tabela 13: Pretok informacij 

 

PRETOK INFORMACIJ 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Vzpostavljeno je 

ustrezno 

dvosmerno 

komuniciranje 

med vodstvom in 

zaposlenimi. 

2 7 12 8 2 31 31 31 3 1,02 

6 % 23 % 39 % 26 % 6 % 100 % 

Osebno 

informiranje 

prevladuje pred 

informiranjem 

preko elektronske 

pošte in drugimi 

neosebnimi 

oblikami 

informiranja.  

0 1 13 16 1 31 31 31 3,5 0,62 

0 % 3 % 42 % 52 % 3 % 100 % 

Informacije do 

vseh zaposlenih v 

organizaciji 

pridejo 

pravočasno. 

3 10 10 8 0 31 31 31 2,7 0,96 

10 % 32 % 32 % 26 % 0 % 100 % 

V organizaciji pri 

pretoku 

informacij ne 

prihaja do pojava 

ozkega grla. 

4 7 13 6 1 31 31 31 2,8 1,02 

13 % 23 % 42 % 19 % 3 % 100 % 

0 % 3 % 32 % 58 % 6 % 100 % 

Prejete 

informacije so 

točne in 

neizkrivljene. 

2 3 13 12 1 31 31 31 3,2 0,92 

6 % 10 % 42 % 39 % 3 % 100 % 

Informacije 

ustrezno krožijo 

tudi po 

neformalnih 

kanalih. 

0 1 10 18 2 31 31 31 3,7 0,65 

0 % 3 % 32 % 58 % 6 % 100 % 
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Tabela 14: Odnosi med zaposlenimi 

 

ODNOSI MED ZAPOSLENIMI 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Odnosi med 

zaposlenimi v 

organizaciji so 

dobri. 

0 2 5 20 4 31 31 31 3,8 0,73 

0 % 6 % 16 % 65 % 13 % 100 % 

Med zaposlenimi 

vlada zdrava 

tekmovalnost. 

1 4 18 7 1 31 31 31 3,1 0,79 

3 % 13 % 58 % 23 % 3 % 100 % 

V kolektivu je 

prisotno 

sodelovanje in 

medsebojna 

pomoč. 

1 1 10 14 5 31 31 31 3,7 0,91 

3 % 3 % 32 % 45 % 16 % 100 % 

Omogočeno je 

krajše kvalitetno 

neformalno 

druženje. 

0 4 5 18 4 31 31 31 3,7 0,86 

0 % 13 % 16 % 58 % 13 % 100 % 

V službo hodim z 

veseljem. 

0 3 6 13 9 31 31 31 3,9 0,94 

0 % 10 % 19 % 42 % 29 % 100 % 

 

Tabela 15: Motiviranje zaposlenih 

 

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Motiviranost za 

opravljanje dela 

je velika. 

1 7 11 10 2 31 31 31 3,2 0,97 

3 % 23 % 35 % 32 % 6 % 100 % 

0 % 0 % 13 % 65 % 23 % 100 % 

Intenzivnost 

nagrajevanja 

zaposlenih je 

visoka. 

4 12 12 3 0 31 31 31 2,5 0,85 

13 % 39 % 39 % 10 % 0 % 100 % 

Uspeh pri delu 

je nagrajen. 

5 11 6 9 0 31 31 31 2,6 1,09 

16 % 35 % 19 % 29 % 0 % 100 % 

Dosežki pri delu 

so opaženi in 

pohvaljeni. 

4 5 12 9 1 31 31 31 2,9 1,06 

13 % 16 % 39 % 29 % 3 % 100 % 

Ugled 

delovnega mesta 

je visok. 

4 8 9 9 1 31 31 31 2,8 1,1 

13 % 26 % 29 % 29 % 3 % 100 % 

se nadaljuje 
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Tabela 15: Motiviranje zaposlenih (nad.) 

 

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Za izgubo 

delovnega mesta 

se ne bojim. 

2 5 11 10 3 31 31 31 3,2 1,06 

6 % 16 % 35 % 32 % 10 % 100 % 

Čutim pripadnost 

organizaciji. 

0 0 4 20 7 31 31 31 4,1 0,6 

0 % 0 % 13 % 65 % 23 % 100 % 

 

Tabela 16: Značilnosti učeče se organizacije 

 

ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Učeči se pristop 

k oblikovanju 

strategije. 

2 3 13 9 4 31 31 31 3,3 1,05 

6 % 10 % 42 % 29 % 13 % 100 % 

Vodje 

prevzemajo 

tveganja. 

1 4 6 15 5 31 31 31 3,6 1,02 

3 % 13 % 19 % 48 % 16 % 100 % 

Participativno 

oblikovanje 

organizacijske 

politike. 

3 5 13 7 3 31 31 31 3,1 1,09 

10 % 16 % 42 % 23 % 10 % 100 % 

Decentralizirani 

proces 

odločanja. 

6 6 14 3 2 31 31 31 2,6 1,11 

19 % 19 % 45 % 10 % 6 % 100 % 

Organizacijska 

struktura 

omogoča učenje 

z notranjo 

izmenjavo 

informacij ter 

mnenj. 

1 2 12 12 4 31 31 31 3,5 0,93 

3 % 6 % 39 % 39 % 13 % 100 % 

Prožni nagradni 

sistemi in 

prilagodljive 

prakse ravnanja 

z ljudmi. 

5 5 13 7 1 31 31 31 2,8 1,08 

16 % 16 % 42 % 23 % 3 % 100 % 

se nadaljuje 
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Tabela 16: Značilnosti učeče se organizacije (nad.) 

 

ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Informacijska 

tehnologija in 

računovodski 

sistemi, ki 

informirajo in 

opolnomočijo vse 

zaposlene. 

3 5 16 5 2 31 31 31 2,9 1 

10 % 16 % 52 % 16 % 6 % 100 % 

Medfunkcijski 

timi - 

povezovanje in 

timsko učenje. 

5 9 10 6 1 31 31 31 2,6 1,08 

16 % 29 % 32 % 19 % 3 % 100 % 

Zavedanje in 

osredotočenost k 

dolgoročnim 

aktivnostim. 

2 4 12 8 5 31 31 31 3,3 1,11 

6 % 13 % 39 % 26 % 16 % 100 % 

Priložnost za 

učenje na osnovi 

izkušenj. 

1 1 7 12 10 31 31 31 3,9 1 

3 % 3 % 23 % 39 % 32 % 100 % 

Organizacijska 

kultura razvija 

povratne 

informacije in 

razkritja vseh 

informacij. 

6 4 11 9 1 31 31 31 2,8 1,16 

19 % 13 % 35 % 29 % 3 % 100 % 

Priložnosti za 

neprestano učenje 

in osebni razvoj. 

3 8 9 8 3 31 31 31 3 1,15 

10 % 26 % 29 % 26 % 10 % 100 % 

Na učenju 

osnovani 

informacijski 

sistemi. 

3 8 10 9 1 31 31 31 2,9 1,04 

10 % 26 % 32 % 29 % 3 % 100 % 

Organizacija 

temelji na 

neprestanem 

eksperimentiranju. 

7 10 7 3 4 31 31 31 2,6 1,31 

23 % 32 % 23 % 10 % 13 % 100 % 

10 % 16 % 45 % 19 % 10 % 100 % 

Učeča se 

organizacijska 

kultura in 

zavezanost vseh k 

učenju. 

5 3 16 5 2 31 31 31 2,9 1,09 

16 % 10 % 52 % 16 % 6 % 100 % 

se nadaljuje 
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Tabela 16: Značilnosti učeče se organizacije (nad.) 

 

ZNAČILNOSTI UČEČE SE ORGANIZACIJE 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

Povprečje Std. 

Odklon 

  1 2 3 4 5 Skupaj     

Povezanost 

organizacije z 

okoljem in 

mejnimi 

delavci, ki 

delujejo kot 

organizacijska 

antena. 

1 3 14 9 4 31 31 31 3,4 0,95 

3 % 10 % 45 % 29 % 13 % 100 % 

Delitev idej 

vzdolž 

vertikalnih, 

horizontalnih, 

zunanjih, 

geografskih in 

časovnih meja. 

3 5 14 6 3 31 31 31 3 1,08 

10 % 16 % 45 % 19 % 10 % 100 % 

 

Tabela 17: Spol 

 

Spol: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (Moški) 15 48 % 48 % 48 % 

2 (Ženski) 16 52 % 52 % 100 % 

Skupaj 31 100 % 100 %  

 

Tabela 18: Starost 

 

Starost: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (do 30 let) 7 23 % 23 % 23 % 

2 (od 31 do 40 let) 5 16 % 16 % 39 % 

3 (od 41 do 50 let) 9 29 % 29 % 68 % 

4 (nad 50 let ) 10 32 % 32 % 100 % 

Skupaj 31 100 % 100 %  
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Tabela 19: Stopnja izobrazbe 

 

Stopnja izobrazbe: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (osnovna) 0 0 % 0 % 0 % 

2 (poklicna) 0 0 % 0 % 0 % 

3 (srednja) 10 32 % 32 % 32 % 

4 (višja) 8 26 % 26 % 58 % 

5 (visoka, univerzitetna) 13 42 % 42 % 100 % 

6 (magistrska, doktorska) 0 0 % 0 % 100 % 

Skupaj 31 100 % 100 %  

 

Tabela 20: Vrsta delovnega razmerja 

 

Vrsta delovnega razmerja: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (za določen čas) 10 32 % 32 % 32 % 

2 (za nedoločen čas) 18 58 % 58 % 90 % 

3 (študentsko delo) 3 10 % 10 % 100 % 

Skupaj 31 100 % 100 %  

 

Tabela 21: Delovna doba 

 

Delovna doba, št. let: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 

2 3 10 % 10 % 

1 2 6 % 16 % 

40 1 3 % 19 % 

20 3 10 % 29 % 

39 2 6 % 35 % 

36 1 3 % 39 % 

34 1 3 % 42 % 

18 1 3 % 45 % 

27 2 6 % 52 % 

25 2 6 % 58 % 

17 1 3 % 61 % 

10 2 6 % 68 % 

13 1 3 % 71 % 

0 2 6 % 77 % 

4 1 3 % 81 % 

30 6 19 % 100 % 

Skupaj 31 100 %  
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Tabela 22: Delovno mesto 

 

Delovno mesto: 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

1 (direktor, vodja sektorja) 5 16 % 16 % 16 % 

2 (strokovni sodelavec) 23 74 % 74 % 90 % 

3 (študent) 3 10 % 10 % 100 % 

Skupaj 31 100 % 100 %  
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PRILOGA 3: Tabele iz SPSS-a 

 

Tabela 23: SPSS H2 

 

    Zanimanje_nadrejenih Dober_zgled Sledenje_spremembam 

Zanimanje_nadrejenih Pearson Correlation 1 .819** .642** 

  Sig. (2-tailed) 

 

0 0 

  N 31 31 31 

Dober_zgled Pearson Correlation .819** 1 .742** 

  Sig. (2-tailed) 0 

 

0 

  N 31 31 31 

Sledenje_spremembam Pearson Correlation .642** .742** 1 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

   N 31 31 31 

Prevzemanje_odgovornosti Pearson Correlation .772** .838** .609** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Priprava_na_iniciative Pearson Correlation .734** .711** .632** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Sestajanje_z_zaposlenimi Pearson Correlation .599** .711** .470** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.008 

  N 31 31 31 

Priznavanje_dobrega_dela Pearson Correlation .836** .926** .748** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Pomoč_pri_ciljih Pearson Correlation .738** .803** .721** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Ohlapna_hierarhija Pearson Correlation 0.163 0.251 0.155 

  Sig. (2-tailed) 0.382 0.173 0.405 

  N 31 31 31 

Opolnomočenje_zaposlenih Pearson Correlation .596** .689** .622** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Odnos_do_izobraževanja Pearson Correlation .658** .711** .701** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

se nadaljuje 
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Tabela 23: SPSS H2 (nad.) 

 

    

Prevzemanje_ 

odgovornosti 

Priprava_na_ 

iniciative 

Sestajanje_z_ 

zaposlenimi 

Zanimanje_nadrejenih Pearson Correlation .772** .734** .599** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Dober_zgled Pearson Correlation .838** .711** .711** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Sledenje_spremembam Pearson Correlation .609** .632** .470** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.008 

  N 31 31 31 

Prevzemanje_odgovornosti Pearson Correlation 1 .678** .715** 

  Sig. (2-tailed) 

 

0 0 

  N 31 31 31 

Priprava_na_iniciative Pearson Correlation .678** 1 .697** 

  Sig. (2-tailed) 0 

 

0 

  N 31 31 31 

Sestajanje_z_zaposlenimi Pearson Correlation .715** .697** 1 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

   N 31 31 31 

Priznavanje_dobrega_dela Pearson Correlation .789** .695** .658** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Pomoč_pri_ciljih Pearson Correlation .674** .757** .796** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

Ohlapna_hierarhija Pearson Correlation 0.219 0.293 .356* 

  Sig. (2-tailed) 0.236 0.11 0.049 

  N 31 31 31 

Opolnomočenje_zaposlenih Pearson Correlation .606** .607** .488** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.005 

  N 31 31 31 

Odnos_do_izobraževanja Pearson Correlation .593** .729** .596** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0 

  N 31 31 31 

se nadaljuje 
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Tabela 23: SPSS H2 (nad.) 

 

    

Priznavanje_ 

dobrega_dela 

Pomoč_pri_ 

ciljih 

Ohlapna_ 

hierarhija 

Zanimanje_nadrejenih Pearson Correlation .836** .738** 0.163 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.382 

  N 31 31 31 

Dober_zgled Pearson Correlation .926** .803** 0.251 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.173 

  N 31 31 31 

Sledenje_spremembam Pearson Correlation .748** .721** 0.155 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.405 

  N 31 31 31 

Prevzemanje_odgovornosti Pearson Correlation .789** .674** 0.219 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.236 

  N 31 31 31 

Priprava_na_iniciative Pearson Correlation .695** .757** 0.293 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.11 

  N 31 31 31 

Sestajanje_z_zaposlenimi Pearson Correlation .658** .796** .356* 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.049 

  N 31 31 31 

Priznavanje_dobrega_dela Pearson Correlation 1 .802** 0.305 

  Sig. (2-tailed) 

 

0 0.096 

  N 31 31 31 

Pomoč_pri_ciljih Pearson Correlation .802** 1 0.338 

  Sig. (2-tailed) 0 

 

0.063 

  N 31 31 31 

Ohlapna_hierarhija Pearson Correlation 0.305 0.338 1 

  Sig. (2-tailed) 0.096 0.063 

   N 31 31 31 

Opolnomočenje_zaposlenih Pearson Correlation .717** .598** .491** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.005 

  N 31 31 31 

Odnos_do_izobraževanja Pearson Correlation .707** .643** 0.314 

  Sig. (2-tailed) 0 0 0.086 

  N 31 31 31 

se nadaljuje 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Tabela 23: SPSS H2 (nad.) 

 

    Opolnomočenje_zaposlenih Odnos_do_izobraževanja 

Zanimanje_nadrejenih Pearson Correlation .596** .658** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

  N 31 31 

Dober_zgled Pearson Correlation .689** .711** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

  N 31 31 

Ssledenje_spremembam Pearson Correlation .622** .701** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

  N 31 31 

Prevzemanje_odgovornosti Pearson Correlation .606** .593** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

  N 31 31 

Priprava_na_iniciative Pearson Correlation .607** .729** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

  N 31 31 

Sestajanje_z_zaposlenimi Pearson Correlation .488** .596** 

  Sig. (2-tailed) 0.005 0 

  N 31 31 

Priznavanje_dobrega_dela Pearson Correlation .717** .707** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

  N 31 31 

Pomoč_pri_ciljih Pearson Correlation .598** .643** 

  Sig. (2-tailed) 0 0 

  N 31 31 

Ohlapna_hierarhija Pearson Correlation .491** 0.314 

  Sig. (2-tailed) 0.005 0.086 

  N 31 31 

Opolnomočenje_zaposlenih Pearson Correlation 1 .712** 

  Sig. (2-tailed) 

 

0 

  N 31 31 

Odnos_do_izobraževanja Pearson Correlation .712** 1 

  Sig. (2-tailed) 0 

   N 31 31 
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Tabela 24: SPSS H3 

 

    

Deležnost_ 

izpopolnjevanj 

Deležnost_ 

usposabljanja 

Enake_možnosti_ 

razvoja 

Deležnost_izpopolnjevanj Pearson Correlation 1 .476** .794** 

  Sig. (2-tailed) 

 

0.007 0 

  N 31 31 31 

Deležnost_usposabljanja Pearson Correlation .476** 1 .397* 

  Sig. (2-tailed) 0.007 

 

0.027 

  N 31 31 31 

Enake_možnosti_razvoja Pearson Correlation .794** .397* 1 

  Sig. (2-tailed) 0 0.027 

   N 31 31 31 

Kakovostni_programi Pearson Correlation .471** .598** .378* 

  Sig. (2-tailed) 0.007 0 0.036 

  N 31 31 31 

Dovolj_priložnosti Pearson Correlation .767** 0.133 .730** 

  Sig. (2-tailed) 0 0.476 0 

  N 31 31 31 

Kv_opr_dela Pearson Correlation .519** 0.233 .519** 

  Sig. (2-tailed) 0.003 0.207 0.003 

  N 31 31 31 

se nadaljuje 

Tabela 24: SPSS H3 (nad.) 

 

    Kakovostni_programi Dovolj_priložnosti Kv_opr_dela 

Deležnost_izpopolnjevanj Pearson Correlation .471** .767** .519** 

  Sig. (2-tailed) 0.007 0 0.003 

  N 31 31 31 

Deležnost_usposabljanja Pearson Correlation .598** 0.133 0.233 

  Sig. (2-tailed) 0 0.476 0.207 

  N 31 31 31 

Enake_možnosti_razvoja Pearson Correlation .378* .730** .519** 

  Sig. (2-tailed) 0.036 0 0.003 

  N 31 31 31 

Kakovostni_programi Pearson Correlation 1 .389* 0.282 

  Sig. (2-tailed) 

 

0.03 0.124 

  N 31 31 31 

Dovolj_priložnosti Pearson Correlation .389* 1 .441* 

  Sig. (2-tailed) 0.03 

 

0.013 

  N 31 31 31 

Kv_opr_dela Pearson Correlation 0.282 .441* 1 

  Sig. (2-tailed) 0.124 0.013 

   N 31 31 31 

 


