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POVZETEK 

 

Pričujoča magistrska naloga obravnava organizacijsko kulturo na primeru slovenskega  

nacionalnega poštnega operaterja tj. Pošte Slovenije d.o.o, ki je s svojimi enotami prisoten na  

celotnem ozemlju Slovenije. Ker na to temo v podjetju ali izven njega do sedaj ni bila 

narejena empirična raziskava, to pomeni, da bo naša prva na tem področju in v takem obsegu. 

Glavni namen naloge je predstaviti teoretičen vidik organizacijske kulture v podjetjih, 

pojasniti pojav in pomen fenomena kulture ter predstaviti tipologijo, na podlagi katere smo z 

ustreznimi orodji empirično ugotovili organizacijsko kulturo v podjetju in, posledično 

pogledali kakšne so možnosti za njene morebitne praktične izboljšave v prihodnji praksi. Cilj 

je odkriti kakšna je organizacijska kultura oziroma kateri tip organizacijske kulture prevladuje 

v podjetju, za kar smo uporabili že uveljavljeni in zadostno preverjeni Cameronov in Quinnov 

vprašalnik. Zanimalo nas je ali se bodo pokazale statistično značilne razlike med 

posameznimi poslovnimi enotami, kot tudi to, ali obstajajo kvalitativno-vsebinske razlike v 

dojemanju organizacijske kulture med direktorji poslovnih enot in delavci. V ta namen smo 

opravili še kvalitativno empirično raziskavo z direktorji poslovnih enot s pomočjo 

poglobljenih intervjujev. Sledila je analiza pridobljenih primarnih podatkov iz anketnih 

vprašalnikov in intervjujev ter predstavitev in interpretacija pridobljenih rezultatov. Naša 

domneva, da bomo odkrili precejšnje razlike med posameznimi poslovnimi enotami iz 

različnih regij Slovenije se je samo delno uresničila, saj smo lahko potrdili le eno od štirih 

hipotez. Končni rezultat našega prizadevanja je lahko tako osnova za nadaljnje empirične 

študije v akademskem okolju kot tudi sporočilo menedžmentu velikih podjetjih za boljše 

razumevanje raziskovanega fenomena in potencialno vodilo za sprejemanje nadaljnjih 

korakov v vsakdanji poslovni praksi.  

 

Ključne  besede: kultura, subkulture, organizacijska kultura, pošta, management, zaposleni.  

 

ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the organizational culture in the case of the Slovenian national 

postal operator, Post of Slovenia, which is, accompanied by its units, present throughout the 

whole Slovenian territory. An empirical study have not yet been made concerning this subject, 

not even inside or outside our company, which makes ours the first one on this field and the 



first to that extent. The main purpose of this dissertation is to present the theoretical view of 

organizational culture in companies, to explain the occurrence and the meaning of cultural 

phenomenon, and to present the typology, which together with the appropriate tools, helped 

us to empirically examine the organizational culture in our company and consequently to see 

what are the options for all the potential practical improvements in the future practice. The 

goal is to get to know the organizational culture, with other words, to see which the dominant 

type of organizational culture in the company is, for which we used the well-established and 

sufficiently verified Questionnaire OCAI Cameron and Quinn. We were interested in whether 

any statistical differences between individual business units will show and, as well as, 

whether there are any differences in quality and content in the perception of organizational 

culture among business units’ managers and other employees. To this end, we conducted 

further qualitative empirical study of business units’ managers, using in-depth interviews. 

This was followed by analysis of primary data obtained from questionnaires and interviews 

and the presentation and interpretation of the results obtained. Our assumption to discover 

many considerable differences between the individual business units from different regions of 

Slovenia is only partially true, as we can confirm only one of the four hypotheses. The final 

result of our efforts can therefore be the basis for all further empirical studies in the academic 

environment, as well as the message to the managements of large corporations to better 

understand this phenomenon and potentially lead to take further steps in everyday business 

practice. 

 

Keywords: culture, subculture, organisational culture, post office, management, employees.  
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1 UVOD 
 

 

Pojmovanje organizacijske kulture kot akademske in pedagoške discipline je relativno 

novejšega datuma, kjer sega v 50-ta leta prejšnjega stoletja, ko prvi avtorji začnejo o njej 

pisati v okvirju nove vede o organizaciji in menedžmentu. Temeljiteje so se z njo začeli 

ukvarjati pred nekaj desetletji, v 80-ih letih prejšnjega stoletja, korenine raziskovanja pa 

segajo še bistveno dlje. Začetki proučevanja človeških odnosov na ravni organizacije segajo v 

leto 1940, strokovnjaki s področja človeških odnosov pa so kasneje svoje poglede in 

inspiracijo črpali iz zgodnejših antropoloških in socioloških del s področja kulture in v 

povezavi z družbo in skupinami (Baker, 2002). 

 

V pričujoči magistrski nalogi bomo pri kritičnem pregledu literature v okviru dostopne 

domače in tuje literature osvetlili pojem kulture in ga skušali natančno opredeliti. Največ 

pozornosti bomo pri tem namenili organizacijski kulturi, še posebej njeni definiciji, 

upravljanju organizacijske kulture in njenem vplivu na organizacijo. Predstavili bomo različne 

tipologije organizacijske kulture, še posebej tipologijo po Cameronu in Quinnu, saj bomo na 

njeni podlagi empirično ugotavljali organizacijsko kulturo v podjetju Pošta Slovenije d.o.o. 

 

Predstavili ter razložili bomo osnovne pojme, zgodovinski pogled na organizacijsko kulturo in 

dosedanje ugotovitve. Na tako zastavljeni podlagi se bomo v empiričnem delu naloge 

osredotočili na podjetje Pošta Slovenije d.o.o., v katerem smo izmerili organizacijsko kulturo. 

Za ta namen smo uporabili OCAI (The Organizational Culture Assessment Instrument) 

anketni vprašalnik, ki je po mnenju njegovih avtorjev Camerona in Quinna zelo uporaben za 

natančno merjenje osnovne organizacijske kulture v podjetju. Postopek anketiranja smo 

izvedeli s pošiljanjem vprašalnika sodelavcem. Pripravili smo še vprašanja za intervju z 

devetimi direktorji poslovnih enot (srednji menedžment) ter nato na terenu izvedli intervjuje. 

Sledila je analiza anketnih vprašalnikov in intervjujev ter predstavitev in interpretacija 

pridobljenih rezultatov. 

 

1.1 Namen in cilji 

 

Predmet raziskovanja je organizacijska kultura v podjetju Pošta Slovenije d.o.o.. Gre za enega 

največjih slovenskih podjetij, ki je kljub 100% državnemu lastništvu organizirana kot 
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gospodarska družba in svoje prihodke ustvarja na prostem trgu in kjer se vse bolj zavedajo 

pomena organizacijske kulture. Podjetje je s svojimi poslovalnicami prisotno tako rekoč po 

celi Sloveniji, v vseh občinah in regijah.  

 

Namen naloge je predstaviti teoretičen vidik organizacijske kulture v podjetjih in pojasniti 

pojav in pomen poznavanja organizacijske kulture.  

 

Cilj magistrske naloge je pojasniti, kakšna je organizacijska kultura oz. kateri tip 

organizacijske kulture prevladuje v podjetju Pošta Slovenije d.o.o. Pričakujemo, da bomo 

odkrili precejšnje razlike med posameznimi poslovnimi enotami iz različnih regij Slovenije. 

Zanimalo nas bo tudi ali obstajajo razlike v dojemanju organizacijske kulture med vodilnimi 

oz. direktorji posameznih poslovnih enot in delavci le-teh. Skratka, naš glavni namen je 

povezati teoretičen vidik organizacijske kulture s pojasnjevanjem pojava in pomena 

poznavanja organizacijske kulture v Pošti Slovenije ter odkriti kakšne so možnosti za njegove 

morebitne izboljšave. 

 

1.2 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo se omejili na organizacijsko kulturo v Pošti 

Slovenije. Do sedaj nismo zasledili, da bi bila na to temo v podjetju ali izven njega  narejena 

že kakšna empirična raziskava, kar pomeni da bo naša prva. Pošta Slovenije je v slovenskem 

prostoru velik gospodarski subjekt in kompleksen poštni operater. V evropskem prostoru so 

poštni operaterji organizirani na različne načine, drugačna je tudi lastniška struktura. 

Ugotavljamo, da je relativno malo slovenske literature objavljeno na temo empiričnega 

raziskovanja organizacijske kulture v slovenskih podjetjih. Upamo, da takšno stanje ne bo 

bistveno vplivalo na  uspešnost naše raziskave.    

 

Naši osrednji raziskovalni vprašanji sta: ali bodo rezultati merjenja organizacijske kulture v 

Pošti Slovenije d.o.o. pokazali statistično značilne razlike oziroma podobnosti med 

poslovnimi enotami? Ali obstajajo razlike v okviru iste organizacije med njenimi enotami v 

različnih regijah (poslovnih enotah), znotraj različnih subkultur? 
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Na osnovi teoretičnih dognanj, raziskovalnih vprašanj in naših predhodnih izkušenj pri delu v 

Pošti Slovenije smo oblikovali naslednje štiri hipoteze, ki bodo vodile našo empirično 

raziskavo: 

H1: Prevladujoči tip organizacijske kulture v Pošti Slovenije bo kultura hierarhije.  

H2: Organizacija v Pošti Slovenije bo zelo formalizirana in strukturirana.  

H3: Ker posluje v stabilnem okolju bo hierarhična kultura v Pošti Slovenije usmerjala 

delovanje organizacije navznoter.  

H4: Vodje v Pošti Slovenije bodo trdili zase, da so dobri organizatorji, ker jih zanima 

predvsem učinkovitost. 

 

Namen naše empirične študije bo v tem, da verificira zgoraj zastavljene hipoteze. 

 

1.3 Uporabljene metode  

 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V prvem delu z metodo 

deskripcije opisujemo organizacijsko kulturo, kakšen vpliv ima kultura na organizacijo, 

procese oblikovanja, ohranjanja in spreminjanja organizacijske kulture ter vlogo 

menedžmenta pri tem. Povezali smo teoretična in praktična spoznanja o organizacijski kulturi 

v Pošti Slovenije in ponudili predloge za izboljšanje le-te. Uporabili smo OCAI  vprašalnik 

avtorjev Camerona in Quinna (Cameron in Quinn, 2011), ki je preverjen in v preteklosti 

uporaben za merjenje osnovne organizacijske kulture v podjetju. Postopek anketiranja smo 

izvedli tako, da smo vprašalnik poslali po pošti skupno 171 respondentom, ki delajo na 

različnih delovnih področjih v sistemu Pošte Slovenije in so teritorialno zelo razpršeni. S tem 

smo namenoma hoteli zajeti vse regije, kar je skladno tako z naslovom  naloge kot njenim 

kvalitativnim delom (intervjuji z direktorji). Anketni vprašalnik je nudil opise in trditve, po 

katerih dajo oceno, do kakšne mere je njihova organizacija podobna opisu. Sodelovanje v 

anketi je bilo prostovoljno in anonimno. Sledila je statistična obdelava pridobljenih primarnih 

kvantitativnih podatkov z namenom preverjanja zastavljenih hipotez. Skladno s principi 

kvantitativnega raziskovanja (Lamut in Macur, 2012) smo rezultate ankete predstavili v 

drugem oz. empiričnem delu pričujoče naloge, tako v besedni kot tudi v ilustrativni obliki. 

 

Hkrati smo izvedli še kvalitativno empirično raziskavo s pomočjo poglobljenih (in-depth) 

intervjujev (Johnston in Rowlands, 2012) z vsemi devetimi direktorji poslovnih enot (srednji 

menedžment) v Pošti Slovenije. Značilnost poglobljenih intervjujev je vnaprej znana tema 
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pogovora, pri čemer pridobivanje podatkov in interpretacija potekata na odprt način. To 

pomeni, da so poglobljeni intervjuji fleksibilni in raziskovalcu omogočajo, da tekom 

raziskovanja celostno zajame vse specifike raziskovalnega predmeta, pri čemer se lahko 

sklicuje tudi na mnenja in stališča intervjuvancev, ki prvotno niso bila pričakovana (Johnston 

in Rowlands 2012, str. 101). Intervjuji so potekali na vnaprej dogovorjeni lokaciji v 

primernem okolju, s čimer smo poleg odgovorov na zastavljena vprašanja dobili tudi nekaj 

metapodatkov, ki predstavljajo dodano vrednost pri interpretaciji dobljenih rezultatov. Z 

izvedbo kvalitativne raziskave smo dobili komplementarne podatke za podkrepitev anketnih 

rezultatov in natančnejšo verifikacijo deduktivno odlikovanih hipotez. Gre za strategijo 

navzkrižnega preverjanja podatkov na podlagi kombinacije kvantitativnih in kvalitativnih 

metod, kar je v literaturi znano kot metoda triangualacije (Jick, 1979).  

 

Za obdelavo kvalitativnih podatkov smo uporabili uveljavljen model večstopenjske analize 

poglobljenih intervjujev (Saldana, 2009). Po izvedbi intervjujev smo s poglobljenim branjem 

zbranega kvalitativnega materiala (induktivno) prepoznali preliminarno oblikovane opisne 

kategorije. V naslednji fazi smo z natančnim pregledom oblikovanih kategorij določili 

povezave in podobne vzorce v izvedenih intervjujih. Temu je sledilo združevanje oblikovanih 

kategorij v teme, ki predstavljajo potencial za razlago raziskovanega predmeta. V zadnji fazi 

smo vsebinske izbrane teme poiskali v vseh izvedenih intervjujih in jih uporabili pri 

preverjanju hipotez in podajanju odgovorov na izhodiščno zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

Pričakujemo, da bodo rezultati raziskave potrdili postavljene hipoteze in dali odgovore na 

raziskovalno vprašanje. Prav tako nam bodo rezultati raziskave vodilo za sprejemanje 

nadaljnjih korakov v organizaciji. Glede na to, da bo to prva tako široko zastavljena raziskava 

v okviru Pošte Slovenije, upamo, da bodo rezultati pomembno sporočilo  za menedžment 

podjetja, kot tudi morda za ostala velika slovenska podjetja. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Splošno o kulturi 

 

Kultura je v človekovem obstoju že od samega začetka igrala pomembno vlogo, predvsem v 

boju za preživetje. Beseda kultura izvira iz latinščine, v kateri cultura  pomeni obdelovanje 

zemlje, vzgojo, izobrazbo. Pomenila je tudi izobraženost, oplemenitenje in spoštovanje. V 

prenesenem pomenu se je nanašala na moralni, gospodarski, znanstveni,..., razvoj človeka v 

njegovi ustvarjalni dejavnosti ter iz tega izhajajočih pridobitev, med katere štejemo vrednote, 

navade in vzorce obnašanja (Jelovac in Rek, 2010). 

 

Ko govorimo o kulturi, govorimo o sociološkem pojavu, zato jo strokovnjaki različnih 

področij tudi različno obravnavajo
1
. Zato se bomo v nadaljevanju osredotočili le na splošne 

ugotovitve avtorjev, ki so se ukvarjali s pojavom organizacijske kulture.  

 

2.2 Opredelitev pojma kultura 

 

Pri opredeljevanju pojma kulture se srečujemo z vrsto težav. Definicij je veliko, hkrati pa ni 

enotne, prave, univerzalne, ki bi osmislila ta pojem. Lahko rečemo, da je pojem kulture 

kompleksen tako po vsebini kot obsegu, sam pomen raziskovanja organizacijske kulture pa je 

naraščal z upadanjem konkurenčne prednosti ameriškega gospodarstva, pojavom japonskega 

gospodarskega čudeža, spreminjanjem vrednot in vse večjih potreb po hitrih spremembah v 

organizaciji (Kavčič, 1994). 

 

Posamezni znanstveniki uporabljajo zgolj preproste definicije kulture, drugi definiranje pojma 

kultura celo zavračajo, tretji se osredotočajo zgolj na določene aspekte kulture. Ne glede na 

vse lahko torej ugotovimo, da je pojem kulture predmet velikega števila definicij. Kultura je 

torej fenomen, katerega bistvo "je predvsem zavest o sebi in prostor-času, v katerem bivamo" 

(Jelovac 2000, str. 13). 

 

                                                 
1
 Za bolj poglobljeno razumevanje (in)kompatibilnosti poslovne kulture v Novih in Starih članicah EU 

glej razpravo Adam, Jelovac in Rek (2008). 
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Nekateri avtorji so kulturo razslojili na več plasti, ki so med seboj odvisne oziroma 

komplementarne (Trompeenaars v Jelovac in Rek 2010, str. 20−21). Zunanjo plast 

predstavljajo eksplicitni produkti, eksplicitna kultura. Ta odraža srednjo plast, kamor spadajo 

norme in vrednote družbene skupine. Pojmovanje skupine kaj je prav in kaj narobe, se odraža 

v normah. 

 

"Vrednote so temeljna prepričanja ljudi, ki usmerjajo ukrepe in presoje v različnih razmerah. 

So temeljna pozitivna življenjska načela posameznikov in skupin" (Jelovac in Rek 2010, str. 

21). Ista avtorja sta kulturo razmejila na pet plasti, kar je prikazano v sliki 2.1. 

 

Slika 2.1: Razmejitev plasti kulture 

 

Vir: Jelovac in Rek (2010, p. 20). 

 

Da bi razumeli, kako lahko sprememba kulture povečuje organizacijsko učinkovitost, je 

pomembno, da imamo jasno predstavo, kaj je in kaj kultura ni. 

 

2.3 Organizacijska kultura 

 

V času globalizacije, odprte ekonomije in hitrih sprememb, se vedno več podjetij ukvarja z 

vprašanjem, kakšno organizacijsko kulturo naj uveljavijo, kako pomembni so za podjetje 

kapital, nova tehnologija in zaposleni. Gotovo so za podjetje najbolj pomembni zaposleni, saj 
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še tako dobra tehnologija ni dovolj, če nimamo ustrezno izobraženih, usposobljenih in 

motiviranih kadrov, ki bi znali ravnati z najnovejšo tehnologijo in ustvarjati dobiček. 

Zaposleni so torej tisti, ki s svojim delom udejanjajo vizijo podjetja in ustvarjajo ozračje, ki 

oblikuje posamezno podjetje in ga ločuje od ostalih. Sposobni in motivirani ljudje so edini 

pravi vir konkurenčne prednosti podjetja. »Srečen delavec je produktiven delavec« (ang. A 

happy employee is a productive employee) (Carter Batiste in ostali 2011, str. 22). Vendar na 

trgu delovne sile ustreznih kadrov ni v neomejenem številu, predvsem pa se jih ne da dobiti 

zgolj z denarjem. Urejeno delovno okolje, dobri medsebojni odnosi in zaupanje, skupno 

prepoznane vrednote, ustvarjalno ozračje, pripravljenosti deliti znanja, so dejavniki, ki 

postavljajo temeljni okvir organizacijske kulture. Pri tem so zaposleni najbolj zahteven 

segment upravljanja, saj ima vsak zaposleni svoje posebnosti, kvalitete in tudi 

pomanjkljivosti, zaradi česar so tudi odnosi med temi posamezniki zelo raznoliki (Zajc, 

2014). 

 

Organizacijska kultura je izum novejšega datuma, kjer avtorji pišejo o organizaciji in 

menedžmentu. Temeljiteje so se z njo začeli ukvarjati pred nekaj desetletji, v 80-ih letih 

prejšnjega stoletja, korenine raziskovanja pa segajo še bistveno dlje. Začetki proučevanja 

človeških odnosov na ravni organizacije segajo v leto 1940, strokovnjaki s področja človeških 

odnosov pa so kasneje svoje poglede in inspiracijo črpali iz zgodnejših antropoloških in 

socioloških del s področja kulture in v povezavi z družbo in skupinami (Baker, 2002). 

 

V strokovni literaturi najdemo veliko različnih izrazov, ki jih avtorji uporabljajo za 

označevanje organizacijske kulture. Zaenkrat še ni enotnega in enostavnega odgovora, kaj 

pravzaprav organizacijska kultura je. Pojav je v menedžerski literaturi in organizacijski teoriji 

poznan že več kot pol stoletja, nekateri avtorji pa so že sredi prejšnjega stoletja našteli več kot 

160 različnih definicij organizacijske kulture, od zelo širokih do izredno specifičnih. Razvoj 

in oblikovanje organizacijske kulture v podjetju se prvenstveno tesno povezuje z nastankom 

skupine in ne z obravnavanjem samega posameznika. Kultura je namreč stvar skupine. S 

pričetkom oblikovanja skupnega načina razmišljanja, delitvi vrednot, čustev in norm, ki so se 

začeli oblikovati na podlagi skupnih izkušenj, se začne oblikovati kultura. " Organizacijska 

kultura je celovit sistem, norm, vrednot, predstav, prepričanj in simbolov, ki določajo način 

obnašanja in odzivanja zaposlenih, na probleme, s katerimi se pri svojem vsakodnevnem delu 

srečujejo. Z načinom odzivanja in delovanja zaposleni oblikujejo pojavno obliko podjetja" 

(Kovač v Maze 2013, str. 23). 
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Do večjega zanimanja za organizacijsko kulturo in njenega poudarjenega pomena v zadnjih 

desetletjih prejšnjega stoletja prišlo predvsem zaradi težav pri uresničevanju sprememb v 

organizacijah, ki so v hitro spreminjajočem se okolju kot odprt sistem vse bolj izpostavljene 

nujnosti sprememb (Kavčič, 1991). Po Ovseniku pa organizacijska kultura služi socialnemu 

povezovanju med člani organizacije in socialni povezanosti med organizacijo in okoljem. 

Organizacijska kultura je prepričanje, mnenje in scenarij vodstva in članov organizacije o 

tem, kaj je poslanstvo organizacije, kakšna je njena strategija in kako se loteva izbire pravih 

povezav z okoljem, kar jih na koncu tudi loči od ostalih organizacij (Ovsenik in Ambrož, 

2000). Vzrok za poglobljeno proučevanje kulture so tudi naslednji trije dejavniki, ki ostajajo v 

središču pozornosti menedžerjev in ostalih vodstvenih struktur tudi danes. Sem spadajo:  

 razvoj mednarodnih stikov na vseh ravneh in med vsemi udeleženci je v izrednem 

porastu,  

 hiter razvoj japonskega gospodarstva vodi k proučevanju značilnosti kulture japonskih 

podjetij,  

 ugotovitve nekaterih raziskav ameriških avtorjev pričajo o pomenu organizacijske 

kulture za uspešno poslovanje podjetij (Rozman v Prša 2010, str. 7). 

 

Bistvo organizacijske kulture torej predstavljajo temeljne predpostavke članov organizacije, 

njihov način vedenja, vrednote ter ostali kulturni produkti pa so le zunanji odraz teh temeljnih 

predpostavk (Jelovac in Rek, 2010). V današnjem času se organizacijska kultura omenja zelo 

pogosto, predvsem zaradi njenega vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja ter 

uresničevanje strategije organizacije. Organizacijska kultura in kakovost poslovanja 

organizacije sta tesno povezana pojma, kar velja v enaki meri za proizvodne kot tudi za 

storitvene dejavnosti, kamor lahko prištejemo tudi Pošto Slovenije. Skratka, organizacijska 

kultura povezuje zaposlene med seboj in jim omogoča lažje prilagajanje okolju. 

 

2.3.1 Subkulture 

 

Ne glede na to, da večina definicij organizacijske kulture poudarja nekaj, kar je skupno vsem 

članom organizacije, pa je splošno sprejeto, da o popolni enotnosti kulture znotraj 

organizacije vseeno ne moremo govoriti. V vsaki večji organizaciji je mogoče odkriti tudi 

sestavine, ki niso skupne vsem članom, temveč le določenim skupinam ali delom 

organizacije. Te sestavine, ki so skupne le posameznim delom ali skupinam, predstavljajo t. i. 
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subkulture. Razvoj različno močnih subkultur narekujejo različni dejavniki. Eden od njih je 

prostorska razdrobljenost organizacije. V primeru, ko organizacija nameščena le na eni 

lokaciji, potem je razlik v kulturah posameznih oddelkov, služb itd., manj (Kavčič, 2013). 

Povsem drugače pa je v primeru, ko so deli organizacije razpršeni po državi ali pa še širše. V 

takih primerih so razlike med subkulturami večje, kar je možno zaslediti tudi v primeru Pošte 

Slovenije, ki je prisotna po celotnem ozemlju države. Ne moremo mimo dejstva, da v vsaki 

organizaciji subkulture so, nastajajo, se razvijajo in umirajo. Subkultura po definicije opisuje 

in predstavlja posebna razumevanja, skupno preteklost, vezi in prepričanja partikularnih 

skupin znotraj organizacije. Če je celotna kultura organizacije skupna vsem članom, pa 

subkultura povezuje posamezne skupine članov, na primer starejše, terenske delavce, 

managerje, inženirje, idr. Ne glede na njihov delovni položaj lahko čutijo, da so čustveno 

povezani preko nekega svojega posebnega skupnega doživetja, zgodovine ali dediščine (Sims 

in drugi v Koprivec 2003, str. 20). Deal in Kennedy menita, da se subkulture razvijejo med 

posameznimi skupinami ljudi, ki se vsakodnevno srečujejo ali pa delajo v neposredni bližini, 

zato nam že organigram podjetja kaže posamezne subkulture. Ugotovila sta, da se sodobne 

subkulture zelo upirajo spremembam, zato vsakršna odločitev vodstva sprejemajo kot grožnjo 

lastnemu preživetju. Ne glede na navedeno pa njihovo odpravljanje ne bi prineslo pravih 

učinkov, saj se nove subkulture ustvarjajo vedno znova (Deal in Kennedy v Koprivec 2003, 

str. 21). Glede na dobro poznavanje razmer znotraj Pošte Slovenije, se s takšnimi 

ugotovitvami lahko v celoti strinjamo.  

 

Jelovac meni, "da ne obstaja niti ena kultura, prav tako ne poslovna kultura kot tipična 

subkultura, ki ne bi bila polna obredov kot pojavnih simbolov, prav ti pa najširšemu številu 

posameznikov in družbenih skupinah omogočajo, da se z njo najlažje identificirajo" (Jelovac 

2000, str. 14). "Moč in kompleksnost kulture neke skupine lahko ocenimo glede na število 

norm, stopnjo njihove stabilnosti in medsebojne povezanosti. Kritični dogodki pa so test ali 

norme delujejo ali ne. Če delujejo, postanejo osnova za krepitev temeljnih predpostavk, ki te 

norme potem še nadalje krepijo" (Mesner Andolšek 1995, str. 82). 

 

V slovenskih podjetjih, tudi tistih, ki so locirana na enem mestu, pa sta pogosto prisotni in 

različni subkultura zaposlenih v pisarnah in subkultura zaposlenih izven pisarn oziroma v  

proizvodnji. Razlike v vsebini in pogojih dela, plačah, izobrazbi, stikih z okoljem,…, 

povzročajo, da obe skupini  precej različno dojemata sami sebe in druga drugo. Razlike lahko 

neredko povzročajo stanje, ko v odnosih med skupinama pride do podcenjevanja ali celo 
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sovraštva. Če pogledamo npr. Pošto Slovenije, je večkrat možno zaslediti izjave pismonoš in 

uslužbencev na poštnih okencih, da tisti "v pisarnah" nič ne delajo in imajo vsi previsoke 

plače. 

 

2.4 Definicije organizacijske kulture 

 

Definicija organizacijske kulture je zapletena in pogojena tudi zaradi vsebin, ki jih lahko 

opazimo navzven in katerih se člani organizacije zavedajo in pa zaradi vsebin, ki so 

opazovanju in samozavedanju nedostopne. Izhajajoč iz navedenega bi lahko dejali, da je 

organizacijska kultura skupek temeljnih prepričanj, predpostavk, ki so članom organizacije 

skupne, delujejo na nezavedni ravni in so temelj sprejemanja samega sebe in svojega okolja. 

Na nek način gre za razumevanje organizacije, v kateri člani delujejo in njihovega položaja v 

njej. To razumevanje "vpliva na vedenje članov, na njihovo ravnanje v organizacijskem 

okolju in s tem tudi na uspešnost organizacije" (Kavčič 2003, str. 1). 

 

Definicij organizacijske kulture je veliko in ne obstaja enotna definicija kot tudi ne obstajata 

dve enaki kulturi. Pojem organizacijske kulture je mogoče označiti tudi kot množico skupnih 

vednosti ali skupnih spoznanj članov organizacije, ki uravnava obnašanje članov organizacije. 

Skupnega znanja se člani zavejo ob stiku z drugo organizacijo ali ob prihodu novih članov iz 

drugih organizacij oziroma ob vključitvi v novo organizacijo. 

  

Kavčič definira organizacijsko kulturo kot: 

 sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč, ki so značilna za določeno organizacijo in 

se po tem ločujejo od drugih organizacij,  

 enotno interpretativno shemo, ki služi članom organizacije za dojemanje, razlaganje in 

pojasnjevanje dogajanj v organizaciji in okolju, 

 celoto posebnih lastnosti organizacije, ki jo razlikuje od drugih organizacij (Kavčič 

1991, str. 132). 

 

Schein pravi, da ko govori o organizacijski kulturi s sodelavci in člani organizacij, se strinjajo, 

da le-ta obstaja in je pomembna v njenih učinkih, ko pa jo poskušajo definirati, imajo glede 

definicije popolnoma različne ideje o tem, kaj organizacijska kultura je (Schein, 2004). 
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Hofstede je organizacijsko kulturo ponazoril s pomočjo modela čebule, ki nam omogoča 

vpogled od zunanjih plasti do notranjega jedra. Za Kotterja in Hesketta organizacijska kultura 

predstavlja medsebojno odvisen niz vrednot in vzorcev obnašanja, ki so v navadi znotraj 

skupnosti s tendenco nadaljevanja v daljšem časovnem obdobju (Kotter in Heskett v Jelovac 

2010, str. 32). Harris in Moran razumeta kulturo "kot izključno  sposobnost človeka, da se 

adaptira na okoliščine in da te veščine in znanja prenaša na naslednje generacije. Kultura tako 

vpliva na obnašanje, moralo in produktivnost pri delu, zajema vrednote in vzorce, ki vplivajo 

na stališča in dejanja podjetja" (Harris in Moran v Jelovac in Rek 2010, str. 32). Sholz 

imenuje organizacijsko kulturo tudi korporativna kultura, ki jo definira kot "vse prevevajočo, 

nevidno, notranjo in neformalno zavest organizacije, ki vodi obnašanje posameznikov in se 

obenem oblikuje na osnovi njihovega obnašanja" (Sholz  v Jančič 1990, str. 115).  

 

"Ko govorimo o organizacijski kulturi, govorimo o procesu, ki ljudem omogoči razumevanje 

posameznih dogodkov, ciljev ali situacij v okviru določenega organizacijskega konteksta" 

(Jelovac in Rek 2010, str. 27). Organizacijska kultura je torej tisto, kar usmerja ljudi pri 

njihovem ravnanju v negotovih položajih. Poenostavljeno lahko organizacijsko kulturo 

opredelimo kot kulturo organizacije, kar za organizacijo pomeni podobno kot osebnost za 

posameznika. Z drugimi besedami to pomeni, da je organizacijska kultura sopomenka 

osebnosti podjetja. V negotovih in stalno spreminjajočih poslovnih okoljih nastopa kultura kot 

vezivo, ki drži organizacijo skupaj. Daft opredeljuje organizacijsko kulturo kot nabor ključnih 

vrednot, prepričanj in norm vseh članov organizacije. Organizacijska kultura je podpora za 

dve izjemno pomembni funkciji: člane organizacije vključuje tako, da vedo, kako so med 

seboj povezani, organizaciji pa pomaga prilagoditi se zunanjemu okolju" (Daft v Suderman 

2012, str. 53). 

  

Še nekaj bolj ali manj parcialnih opredelitev organizacijske kulture je podal tudi Ivanko: 

 organizacijska kultura je povezovalna sila v organizaciji, 

 organizacijska kultura je skupna volja vseh članov organizacije, nanaša se na to, 

kaj organizacija resnično skuša doseči in kaj naredi za lasten razvoj, 

 organizacijska kultura je vzorec načel in pričakovanj članov organizacije, 

 organizacijska kultura je nevidna sila, ki v organizaciji deluje z vidnimi oziroma 

opazljivimi elementi, za organizacijo je to, kar je osebnost za posameznika, 

 organizacijska kultura je skupna filozofija članov organizacije, 
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 organizacijska kultura je to, v kar skupno verjamejo člani organizacije, 

 organizacijska kultura je tisto, kar najvišje vodstvo v organizaciji uporablja kot 

skupno podlago vodenja sebe in zaposlenih, 

 organizacijska kultura je vzorec skupnih načel in vrednot, ki oblikujejo pomen 

institucije za njene člane in določa načela njihovega vedenja, 

 organizacijska kultura so tisti nazori in vrednote, ki jih člani sprejemajo kot svoje, 

ki jo jih torej internalizirali, 

 organizacijska kultura je tisto, kar resnično omogoča razumeti bistvo in dušo 

organizacije, kar je torej globlje od organigramov, pravil, strojev in zgradb 

(Ivanko 2000, str. 235). 

 

Drennan meni, da je organizacijska kultura vse tisto, kar je značilno za organizacijo, njene 

navade, prevladujoči odnosi, pa tudi sprejeto in pričakovano vedenje ( Drennan 1992, str. 3). 

 

"Kultura podjetja je sistem vrednot, ki specifično ohranja vedenje posameznikov, njihovih 

odnosov do dela, medsebojne odnose, oblike vodenja in komuniciranja, organizacijo podjetja, 

odnose s poslovnimi partnerji in s konkurenco, razmerja med notranjimi in zunanjimi 

dejavnostmi podjetja" (Mayer 1994, str. 138). Za večino opredelitev je značilno, da je 

organizacijska kultura pojmovana kot "sistem vrednot, verovanj, norm, delovanja, 

komunikacij in navad, ki so temelj delovanju in vedenju ljudi v organizaciji. Kultura 

organizacije je celota znanj o tem, kako ljudje v organizaciji razmišljajo in delujejo kot njeni 

zaposleni oziroma člani" (Ivanko 1999, str. 209).  

 

Če si zadamo nalogo klasificirati predstavljene definicije z namenom pojasniti njihove 

podobnosti in razlike, potem pridemo do klasifikacije, po kateri obstajata dve vrsti definicij, 

pri čemer ene definicije uvrščajo organizacijsko kulturo v metaforo, druge pa v objektivno 

stvarnost. Potrjuje se ugotovitev, da kultura ni enovit pojav, temveč je razdeljena na več 

plasti. 

 

Schein je organizacijsko kulturo definiral precej natančno, pri čemer meni, da "gre za vzorec 

temeljnih domnev, ki jih je neka skupina iznašla, odkrila ali razvila, ko se je učila reševati 

probleme prilagajanja navzven in notranjega povezovanja in ki so bile dovolj uspešne, da se 

lahko štejejo za veljavne, zato se lahko novim članom posredujejo kot ustrezen način 
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dojemanja, razmišljanja in občutenja vezanega na te probleme" (Schein 2004, str. 17). Isti 

avtor ugotavlja tudi, da v literaturi najpogosteje najdemo naslednje fraze, kjer organizacijska 

kultura je/so:  

 pravila obnašanja in poseben jezik, ki ga uporabljajo za medsebojno razumevanje, 

 skupinske norme ter implicitni standardi in vrednote, 

 privzete vrednote in želeni principi, 

 formalna filozofija in ideološki temelji skupine, 

 interna pravila igre in nenapisana pravila delovanja, 

 organizacijska klima, 

 izkušnje, posebna znanja in kompetence, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, 

 način razmišljanja, navade, miselni modeli, jezikovne paradigme, 

 povezujoči simboli in metafore skupnih korenin, 

 stabilna zgradba skupine, 

 povezovanje v celoto (Schein, 2004). 

 

2.5 Značilnosti organizacijske kulture  

 

Rečemo lahko, da je organizacijska kultura kompleksen rezultat zunanjih pritiskov in 

notranjih potencialov ter odgovorov na kritične dogodke. Svoj vpliv imajo v določenem 

obsegu tudi naključni dogodki, ki se jih ne da predvideti, prihajajo pa tako iz okolja kot 

organizacije same. Ko člani organizacije oblikujejo skupen koncept glede glavne naloge, ki 

jim omogoča preživetje na daljši rok, postane le-ta osrednji element organizacijske kulture. 

Organizacija mora kot bistvo svojega obstoja definirati primarne cilje in pojasniti problem 

življenjske prioritete (Schein, 2004). Sfiligojeva pa meni, da so primarni cilji predvsem 

"kvalitativna in kvantitativna rast proizvodnje, uvajanje inovacij, racionalna izraba vseh 

razpoložljivih virov organizacije, zvišanje produktivnosti, rentabilnosti in tržnega deleža oz. 

ohranitev že osvojenih trgov, pridobitev in ohranitev konkurenčne prednosti, zviševanje 

kvalifikacijske ravni zaposlenih in stopnjevanje njihove povezanosti s cilji in poslanstvom 

organizacije, razvijanje notranjega vzdušja in kulture" (Sfiligoj 1993, str. 78). 

 

Organizacijska kultura razlikuje med kulturo celotne organizacije, kamor spadajo vrednote in 

želje posameznikov (osebna kultura)  in družbeno kulturo z jezikom, normami in filozofijo 

naroda (družbena kultura) (Cameron in Quinn, 2011). Vendar obstoječe organizacijske 
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kulture ne moremo soditi samo na podlagi sprejetih vrednot, saj so le-te lahko tudi 

nasprotujoče obstoječi kulturi. S spoznavanjem vrednot razumemo namreč le del kulture. Pot 

do boljšega razumevanja in razlage vzorcev delovanja vodi skozi poznavanje najgloblje ravni 

kulture. Če določen problem rešujemo neprestano in njegova rešitev vedno deluje, potem 

postane samoumevna. Kar je bilo včasih samo hipoteza, postane sprejeto kot resničnost. 

Temeljne predpostavke postanejo samoumevne in nevprašljive in se močno usidrajo v 

skupino. V primeru neskladnega vedenja s predpostavkami, člani skupine takšno vedenje 

ocenjujejo kot nesprejemljivo in nerazumljivo in ga tudi sankcionirajo (Schein, 2004). 

 Organizacijska kultura je socialna tvorba. Ni proizvod posameznika, ampak mnogih 

ali vseh. 

 Organizacijska kultura uravnava obnašanje članov. Oblikuje medčloveške odnose z 

določanjem modalitet socialnega življenja. 

 Organizacijska kultura je proizvod ljudi, kultura je rezultat posameznega in 

kolektivnega vedenja. 

 Organizacijska kultura je splošno sprejeta. Kultura mora doseči visoko stopnjo 

upoštevanja v socialnem sistemu kot celoti. 

 Organizacijska kultura nastaja postopoma. Gre za proces zgodovinskega nastajanja in 

ohranjanja sestavin kulture. 

 Organizacijska kultura se da naučiti. Ta proces je bistven za ohranitev organizacijske 

kulture. 

 Organizacijska kultura je prilagodljiva. prilagodljivost organizacijske kulture se kaže v 

dolgoročnosti. 

 Organizacijska kultura je zavedna in nezavedna. Sestavljena je iz evaluativnih kot iz 

kognitivnih vidikov. 

 Organizacijska kultura ni neposredno oprijemljiva. Spoznati jo je mogoče na posredne 

učinke. 

 Organizacijska kultura je dosežek in/ali proces. Organizacijsko kulturo je mogoče 

obravnavati kot dosežek ali lastnost (organizacija ima kulturo), kot proces 

(organizacija je kultura) ali kot obenem (organizacija ima kulturo in je kultura) 

(Kavčič 2005, str.14). 

 

Zavedati se je potrebno, da se člani organizacij nekaterih sestavin organizacijske kulture 

zavedajo, drugih pa ne. Ob tem se pogosto postavlja vprašanje, kako ugotoviti ali celo meriti 
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organizacijsko kulturo v neki organizaciji. Zunanji opazovalec ima za ugotavljanje vsebine 

organizacijske kulture na razpolago le tiste sestavine, ki jih je mogoče dokumentirano 

opazovati in katerih se člani lahko zavedajo ali pa ne.  

 

2.5.1 Ravni organizacijske kulture 

 

Videli smo, da je definicij organizacijske kulture veliko, glede na njeno strukturo pa jo lahko 

razdelimo na tri nivoje. Nivo  je opredeljen s stopnjo, do katere so elementi kulture vidni 

opazovalcu. Posamezni nivoji kulture prehajajo od jasnih in vidnih elementov kulture preko 

sprejetih vrednot, norm in pravil, ki jih uporabljajo člani organizacije, do podzavednih 

osnovnih predpostavk, ki predstavljajo bistvo kulture. Schein je za lažje razumevanje pojma 

organizacijska kulture, pojav kulture strukturiral v tri nivoje, kot jih kaže slika 2.2 (Schein, 

1997). 

 

Slika 2.2: Nivoji kulture 

Vir: prirejeno po Schein (1997, p. 17). 

 

V prvi nivo sodi vse, kar lahko vidimo, slišimo ali čutimo, ko pridemo v neko organizacijo. 

Sem spada fizično okolje, vidni načini obnašanja, oblačenja, uporabljena tehnologija ter 

rituali (Middleton 2002, str. 19). Vključeni so tudi načini, na katere ljudje pristopajo drug k 

drugemu, zgodbe o organizaciji, dokumenti, vrednote  itd. Stopnja razpoznavnosti tega nivoja 

kulture je zelo visoka, stopnja razumljivosti pa najnižja. Če želimo doseči razumevanje tega 
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nivoja kulture na hiter način, moramo analizirati sprejete vrednote, norme in pravila, ki 

zagotavljajo vsakodnevna načela delovanja in po katerih člani organizacije usmerjajo svoja 

obnašanja (Schein 1997, str. 18). 

Drugo raven predstavljajo sprejete vrednote, za katere organizacija pravi, da verjame vanje, to 

pa se lahko izraža v vidnih elementih kulture organizacije. Med slednje lahko štejemo na 

primer odprto komuniciranje, ki se izraža v obliki rednih sestankov z zaposlenimi, v ureditvi 

delovnega prostora in podobno (Middleton, 2002). Včasih so sprejete vrednote nasprotne 

obstoječi kulturi, zato samo na podlagi sprejetih vrednot ne moremo govoriti o organizacijski 

kulturi. 

 

Tretji nivo sestavljajo temeljne predpostavke, znotraj določene skupine pa najdemo le 

minimalno stopnjo njihove različnosti. Za člane organizacije postanejo nedvoumne in se 

globoko zasidrajo v skupino, člani pa obnašanje, ki ni skladno s temi predpostavkami, 

ocenjujejo kot nerazumljivo in nesprejemljivo (Mesner Andolšek, 1995). V primeru, da 

predpostavke in vrednote niso skladne s tem, kar nudi in dovoljuje okolje organizacije, 

organizacija propade in ne razvije svoje kulture. V nasprotnem primeru člani začnejo verjeti v 

te vrednote in prepričanja in tako postanejo temeljne in skupne za vse člane organizacije 

(Schein, 1999). 

 

Vidne značilnosti organizacije nam lahko povedo veliko o delovanju organizacije na otipljiv 

način, vendar malo o tem, kako posamezniki doživljajo to organizacijo. Če prosimo 

zaposlene, naj opišejo, kako je delati v njihovi organizaciji, nam po navadi povedo, kako oni 

zaznavajo okolje oz. vzdušje v organizaciji. V mlajših podjetjih je organizacijska kultura 

pogosto skladna z osebnostjo ustanovitelja, v starejših podjetjih pa se skozi njegovo 

življenjsko dobo kultura spreminja. Za dolgoročno uspešnost mora podjetje razviti močno 

organizacijsko kulturo, ki ne sme biti odvisna zgolj od trenutnega vodstva, temveč mora 

temeljiti na vrednotah, ki jih sprejemajo vsi člani organizacije (Mesner Andolšek, 1995). 

 

2.5.2 Elementi organizacijske kulture 

 

Za razumevanje organizacije je torej bistvenega pomena upoštevati organizacijsko kulturo. 

Kultura rešuje glavne probleme preživetja skupine, pa tudi njenega prilagajanja na zunanje 

okolje. Člani organizacije na podlagi skupnih izkustev in procesa učenja dobijo občutek 

pripadnosti, hkrati pa jim omogoča identifikacijo z organizacijo. Skupno mišljenje in 



 

17 

 

percipiranje organizacije so nujni za koordinirano delovanje. Poleg tega pa sta zelo 

pomembna še skupen jezikovni sistem in pomenske kategorije, ki so osnova tudi za 

oblikovanje skupinske identitete in čutenja organizacijsko kulturne pripadnosti. V istem 

kontekstu je pomembno tudi oblikovanje skupinskih norm. Običajno so norme rezultat 

pogajanja med vsemi člani organizacije, pri tem pa velikokrat odsevajo začetne temeljne 

predpostavke vodstva. Vodstvo ima običajno več možnosti, da vpliva na oblikovanje in 

širjenje norm, pozicija moči pa mu omogoča tudi večji vpliv na sistem nagrajevanja v 

organizaciji (Jelovac in Rek, 2010). V sliki 2.3 lahko vidimo predstavitev in različne nivoje 

organizacijske kulture. 

 

Slika 2.3: Elementi organizacijske kulture 

 

Vir: Cameron in Quinn (2011, p. 19). 

 

Na najbolj temeljni ravni se kultura manifestira kot implicitna predpostavka, ki opredeljuje 

človeško stanje in svoj odnos do okolja. Ta predpostavka ni prepoznana vse dotlej, dokler ne 

pride do nasprotne predpostavke ali nezdružljivosti. Iz predpostavk izhajajo pogodbe in 

norme. Oblikujejo pravila in postopke, ki urejajo človekovo interakcijo. Politike v 

organizacijah izhajajo na primer iz predpostavke o tem, kako omogočiti uspešno poslovanje, 

koordinirati delo in kako nagraditi zaposlene. Artefakti so še bolj opazni in izraziti. 

Ponazorjeni so z logotipi, temami, izjavami, formalnimi cilji.  

 

Najbolj očitna manifestacija kulture je eksplicitno vedenje članov te kulture. Gre za način, 

kako posamezni člani organizacije izvajajo interakcijo, koliko prispevajo k organizacijski 
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kulturi organizacije v obsegu, ki se tolerira ali spodbuja. Spreminjanje kulture vključuje vse v 

teh stopnjah. 

 

Potrebno je omeniti, da se koncepta organizacijske kulture in organizacijske klime razlikujeta. 

Kultura se nanaša na implicitne, pogosto neopazne vidike organizacije, medtem ko se klima 

nanaša na bolj očitne, opazovane lastnosti organizacije. Kultura vsebuje temeljne vrednote in 

interpretacije o tem, kakšne so stvari. Klima vsebuje individualne perspektive, ki se pogosto 

spreminjajo, predvsem na podlagi spremenjenih situacij in novih informacij (Cameron in 

Quinn, 2011). 

 

2.6 Upravljanje organizacijske kulture 

 

Nobena organizacija v 21. stoletju se ne more pohvaliti s stalnostjo, popolno stabilnostjo ali 

nespremenjenim stanjem v primerjavi s stanjem pred desetimi leti. S potrebo po 

diagnosticiranju in upravljanju organizacijske kulture se povečuje tudi njen pomen. 

Stopnjevanje pomembnosti kulture je deloma tudi posledica večje turbulence, 

zapletenosti in nepredvidljivosti zunanjih okoliščin, v katerih organizacije delujejo. 

Organizacijska kultura ustvarja neko stabilnost in prilagodljivost, pri čemer organizacijsko 

kulturo lahko imenujemo kot neke vrste lepilo, ki drži organizacijo skupaj. V tržnih razmerah 

so za uspešnost podjetja poleg organizacijske kulture, ki je ključna sestavina uspeha (čeprav 

nekoliko manj vidna in manj očitna), pomembni tudi tržni dejavniki. To velja predvsem za 

podjetja, ki poslujejo stabilno in dobičkonosno, s konstantnimi finančni donosi. Zanje je 

značilno, da delujejo po natančno določenih pogojih  (Cameron in Quinn, 2011). 

 

Cameron in Quinn delita kulturo na podlagi dveh faktorjev. Prvi je usmerjenost organizacije, 

drugi pa delovanje organizacije. Faktorja se nadalje delita na štiri tipe organizacijske kulture 

in sicer hierarhijo, klan, adhoc kulturo in trg (Cameron in Quinn, 2011). 

 

Obvladovanje vseh tržnih dejavnikov je v tesni povezavi z organizacijsko kulturo, kjer kultura 

krepi kontinuiteto in skladnost pri organizaciji, pa tudi prilagodljivost z jasnimi načeli pri 

oblikovanju strategije za spopadanje z novimi okoliščinami. Ocena organizacijske kulture je 

vedno bolj pomembna, predvsem zaradi potreb po spremembah in ohranjanju stabilnosti 

poslovanja v vse bolj turbulentnih okoljih. Pomembno je, da ima za upravljanje 

organizacijskih sprememb in za določitev temeljnih organizacijskih in kulturnih vrednot 
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organizacija učinkovito orodje. Vendar tudi vsa orodja niso dovolj, če hkrati temeljna kultura 

organizacije - vrednote, načini razmišljanja, menedžerski stili in pristopi k reševanju 

problemov ostajajo enaki. Brez spremembe temeljnih ciljev in vrednot, bodo spremembe  

samo površinske in kratkotrajne  (Cameron in Quinn, 2011). V praksi se običajno dogaja, da 

"člani organizacije vnaprej sprejemajo standardizirano shemo kulturnega vzorca, ki se je 

oblikovala kot rezultat kolektivnega izkustva v preteklosti, v katerem so člani organizacije 

sodelovali" (Jelovac in Rek 2010, str. 36). 

 

Gruban meni, da menedžerji več pozornosti posvečajo strategiji poslovanja ali drugim 

podobnim vprašanjem kot pa organizacijski kulturi. Pri tem izpostavlja 10 točk oziroma 

napotkov, kako naj menedžerji upravljajo z organizacijsko kulturo. 

1. Odreči se je treba iluzijam o “kreiranju” nove organizacijske kulture. Ta nastaja s 

časom, postopoma in v glavah in srcih ljudi. Opuščajo pa se lahko neuspešni 

elementi, utrjujejo in ojačajo pa uspešni. Kultura je stvar preteklih uspehov in 

prednosti organizacije ter jasnost vizije ustanoviteljev. Na tem je mogoče graditi 

naprej upoštevajoč, da pri kulturi ni hitrih rešitev, kot je to primer s strategijami.  

2. Ne drži, da se kultura vedno upira in postavlja po robu spremembam. To se zgodi le, 

kadar so ogrožene temeljne vrednote in splošno sprejeti načini dela. Naloga vodij je 

odstranjevati razloge za strah. V procesih vplivanja na spremembe kulture ne 

pozabite vključiti tudi zaposlenih na dnu hierarhične lestvice, saj so prav njihova 

prepričanja in želje tiste, na katere želite vplivati.  

3. Samo deklaracije o novih vrednotah ne zadostujejo. Njihovo ubesedenje je v dobri in 

jasni vizualizaciji, v tem kaj želite doseči in terjajo konkretne opise pričakovanega 

vedenja, opise koristi in prednosti, ki jih novosti prinašajo, v nesprejemanju odstopanj 

in kršitev skupnih pravil igre. 

4. Kulture si ne sposojajte od drugod. Kultura je specifična za vsako organizacijo 

posebej in imitacija vrednot od drugod  ne bo uspela.  

5. Čeprav je veliko razlogov za hitro akcijo, so spremembe na tem področju zapleten in 

počasen proces, zato bodite previdni z dvigovanjem pričakovanj. Obljubite raje manj, 

uresničite več!  

6. Ključ do sprememb je v vrhunskih komunikacijah. Načrtujte jih in nato načrte 

pomnožite z 10! Ne oklevajte z neformalnimi, inovativnimi metodami, uporabite zlasti 

osebno komunikacijo in lasten zgledov.  

7. Bodite realni v pričakovanjih in časovnici. 
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8. Veliko se da naučiti, izobraževati.  

9. Ne sramujte se ponavljati sporočil: slišati in prebrati še ne pomeni razumeti, razumeti 

še ne pomeni soglašati in soglašati še ne pomeni avtomatične spremembe vedenja.  

10. Denar vedno pomaga ljudem hitreje sprejemati katerekoli nove kulturne vzorce in 

osvajati nova vedenja. Namig? Vgrajujte torej elemente Kulturen, kot so spoštovanje 

skupno sprejetih vrednot, v sisteme evalvacije delovne uspešnosti in modele 

nagrajevanja (Gruban 2003, str. 5). 

 

Na področju organizacijske kulture so dileme in problemi glede le-te relativno slabo obdelani, 

zato se morajo tako teoretiki kot praktiki v tej zvezi v glavnem opirati na svojo intuicijo in 

splošno znanje. 

 

2.7 Vloga in vpliv kulture na organizacijo 

 

Zanimanje za kulturo ni ostalo samo na ravni akademskih raziskovalcev, saj je predvsem 

poslovno okolje pokazalo močan interes oziroma zanimanje za kulturo in to bolj kot za 

katerikoli drugi vidik organizacijskega obnašanja. Vpliv organizacijske kulture je postal 

nesporen: vpliva na sposobnost uresničevanja poslovnih strategij, učinkovitost, motivacijo 

zaposlenih, na inovacijske zmožnosti, sposobnost organizacije za učenje in spreminjanje. 

Menedžment ima pri tem vedno večjo vlogo, saj mora za določeno organizacijo najti ustrezen 

model upravljanja, pri tem pa se je treba zavedati, da en sam, najboljši način upravljanja 

organizacije, ne obstaja. Različni kulturni konteksti, v katerih organizacije delujejo, so eden 

pomembnejših elementov, ki ne omogočajo unificiranega delovanja v različnih okoljih, 

čeprav potreba po standardnih organizacijskih oblikah, sistemih in produktih obstaja. 

Menedžerji se morajo, če želijo uspešno poslovati, še vedno prilagajati lokalnim 

karakteristikam trga. Upoštevati morajo okolje, v katerem organizacija posluje, pri čemer 

mislimo na zunanje in notranje okolje organizacije ter njegovo kulturo. Kako  organizacije 

pridobiva informacije iz okolja in kako si te informacije razlagajo, vpliva na strategije 

organizacij. Pod vplivom organizacijske kulture v organizaciji  se vrši razlaga informacij, ki 

jih na tak način pridobijo. Pri tem se je skoraj nemogoče ogniti nekemu prevladujočemu 

prepričanju in domnevam, ki vplivajo na selektivno percepcijo v organizaciji (vidijo tisto, kar 

želijo videti). 
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Organizacijska kultura je kot vsaka druga kultura kolektivni pojav. Težko si zamislimo 

osamljenega posameznika, ki bi bil izoliran od drugih ljudi in okolja. Vsak dan se sicer sooča 

s problemi, na katere išče povsem osebne in specifične odgovore. Vendar pa tak način 

reševanja problemov postane poslovna oziroma organizacijska kultura šele tedaj, "ko določen 

tip odgovora prek komuniciranja z javnostjo postane širše sprejemljiv in ga potrdi prepričanje 

drugih članov skupnosti. Organizacijska kultura torej nastaja samo v medsebojnem delovanju 

in soodvisnosti posameznikov, ki delujejo kot poslovni ljudje" (Jelovac 2000, str. 48−49). 

 

Globalizacija je v zadnjih desetletjih posegla v vsa področja človekovega delovanja, pri čemer 

podjetja niso nikakršne izjeme, saj njihovo delovanje ni več omejeno na ozemlje znotraj 

državnih meja, temveč mnogo širše. Sodoben poslovni svet deluje na organizacijske subjekte 

praviloma razdiralno, pri tem pa ima ravno globalizacija močne dezintegracijske in 

disfunkcionalne učinke, ki se jim sčasoma pridružijo še negativni finančni učinki. Nekdanji 

kohezivni in povezovalni elementi, kot so notranja pravila in procesi, izgubljajo svojo 

“lepilno” moč in postajajo prej ovira inovativnosti in fleksibilnosti organizacij. V ospredje 

stopajo novi, multifunkcijski delovni timi in ad hoc delovne skupine, ki nadomeščajo 

tradicionalne povezovalne elemente, kot sta bila hierarhična ureditev organizacij in 

dolgoročne kariere. Postavlja se vprašanje, kaj je tisto vezivno tkivo oziroma lepilo, ki 

sodobne organizacije drži skupaj in jih ne vleče narazen. Odgovor se skriva v organizacijski 

kulturi, saj je prav kultura nekaj, česar se ne da preprosto kopirati ali vsaj posnemati. To, kar 

danes lahko predstavlja trajno konkurenčno prednost, mora imeti lastnosti redke dobrine, 

mora biti vredno in je težko posnemati. To pa so ljudje! (Gruban 2003, str. 2). 

 

Vpliv kulture na gospodarsko uspešnost organizacije lahko razložimo tudi preko poudarjanja 

moči in usmerjenosti vrednot in norm na vedenje članov. Od tega, koliko so člani organizacije 

soglasni glede temeljnih vrednot in norm ter kako odločno jih uresničujejo, je izražena moč 

kulture. Če se velika večina članov organizacije strinja z relativno majhnim številom 

temeljnih, medsebojno združljivih in podpirajočih vrednot organizacije, je to pokazatelj 

močne kulture podjetja. Zaposleni tem vrednotam pripisujejo velik pomen, hkrati pa so take 

vrednote  »prevedene« v norme organizacijskega vedenja. Naloga podjetij je, da odkrijejo in 

razvijajo dejavnike, ki pomembno vplivajo na njihovo uspešnost. Poleg osnovne dejavnosti, je 

pomembna dejavnost za zadovoljevanje strateških ciljev delo z zaposlenimi. Ni namreč 

dovolj, da zaposlene samo razumemo, potrebno jih je spoštovati, ceniti ter znati vključiti v 

načrtovanje in izvedbo posameznih aktivnosti. Preprosto ne smemo pozabiti, da imajo ljudje v 
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delovnem procesu zelo pomembno vlogo in so aktivni dejavniki v poslovanju podjetja. 

Zbiranje povratnih informacij od zaposlenih je pomembna sestavina prizadevanj vodstva 

organizacije za preseganje dezintegracijskih procesov. Za uspešnost tako profitne kot 

neprofitne organizacije je temeljnega pomena zavestno prizadevanje vodstva, "da ustvarja 

ustrezno notranje ozračje in kulturo, kar je temelj za uresničevanje zastavljenih ciljev 

organizacije" (Sfiligoj 1993, str. 78). 

 

"Podoben vpliv ima tudi organizacijska kultura, ki v okviru notranjega okolja organizacije 

definira in vrednoti določena polja skupnih vednosti in identificiranje zaposlenih z njimi. 

Prezreti pa ne smemo niti različnih interesnih skupin, ki se formirajo v okviru organizacije ali 

zunaj njenih meja in so potencialni nosilci lastne kulture" (Jelovac in Rek 2010, str. 24). Tudi 

Kavčič meni, da organizacijska kultura močno vpliva na uresničevanje strategije organizacije. 

"Učinkovitost organizacije pri uresničevanju strategije je funkcija vključenosti članov 

organizacije v uresničevanje in njihovo sodelovanje pri uresničevanju. Organizacija, kjer so 

odnosi med zaposlenimi in vodilnimi dobri, kjer je vključenost zaposlenih v odločanje velika, 

kjer med subkulturo vodilnih in subkulturo izvajalcev ni bistvenih razlik – tam so izpolnjeni 

kulturni predpogoji za učinkovito uresničevanje strategije" (Kavčič 2003, str. 1). 

 

Močna organizacijska kultura povečuje učinkovitost interakcij in komunikacij med 

zaposlenimi, saj jih usmerjajo skupna prepričanja in vrednote. Močna organizacijska kultura 

lahko nadomesti tudi nadzor, saj ponotranjenje norm in vrednot zmanjša potrebo po 

formalnem nadzoru. Na drugi strani pa lahko pride tudi do negativnih učinkov, kjer močna 

organizacijska kultura zmanjšuje raznolikost v podjetju, povzroča nenaklonjenost 

spremembam s strani zaposlenih, zavira inovativnost in negativno vpliva pri integraciji dveh 

podjetij. Med podjetjem ter prevladujočo kulturo okolja, v katerem podjetje posluje, mora 

obstajati nekakšna kulturna usklajenost. Nacionalna kultura preko konkurenčnega okolja z 

vedenjem tekmecev, dobaviteljev, državnih organov in vseh ostalih, ki so s podjetjem 

poslovno povezani, posredno vpliva na podjetje. To pomeni, da vpliva tudi na organizacijsko 

kulturo, ki je sestavni del podjetja. Slika 2.4 prikazuje, kako  je organizacijska kultura v jedru 

podjetja tesno povezana s strategijo ter strukturo in sistemi v podjetju, usklajenost navedenih 

sestavin pa pripomore k uspešnemu poslovanju podjetja (Zagoršek in Štembergar, 2005). 
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Slika 2.4: Vpliv kulture na podjetje 

 

Vir: Zagoršek in Štembergar (2005, p. 59). 

 

Razsežnost organizacijske kulture in njena vloga sta za podjetje zapletena in večplastna 

pojava, ki ju ni enostavno dognati. Z boljšim poznavanjem obeh pojavov je naše dojemanje 

podjetja globlje. Razumevanje vloge in pomena organizacijske kulture je za menedžment 

podjetja ključno, brez razvoja in obvladovanja organizacijske kulture pa ni učinkovitega in 

uspešnega podjetja (Prša, 2010).   

 

2.7.1 Organizacijska kultura in uspešnost organizacije 

 

Organizacijska kultura in kakovost poslovanja organizacije sta tesno povezana pojma. To 

velja v enaki meri za proizvodne kot tudi za storitvene dejavnosti, kamor lahko prištejemo 

tudi Pošto Slovenije. Ne moremo mimo dejstva, da je danes organizacijska kultura pomemben 

element za doseganje poslovnega uspeha organizacije. Potrebe po znanju za upravljanje in 

vodenje s pomočjo svoje organizacijske kulture so opredeljene v vseh poslovnih načrtih 

uspešnih podjetij, saj je kultura postala osrednja tema za menedžerje, ki želijo napredek v 

delovanju svojih organizacij. "Dobra organizacijska kultura je v današnjem času konkurenčna 

prednost, ker je pomembna za razvoj kreativnih in inovativnih kadrov. Ti se lahko razvijajo, 

če jim kultura omogoča, da dosežejo izpolnitev svojih čustvenih, fizičnih, miselnih in 
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duhovnih potreb. Organizacija si mora oblikovati lastno kulturo, temelječo na vrednotah, ki si 

jih delijo vsi člani te organizacije" (Noč 2001, str. 66). 

 

Organizacijska kultura vpliva na zaznavanje, analiziranje, motiviranje zaposlenih in reševanje 

problemov, poleg tega pa tudi na to, kako se organizacija odziva na spremembe v okolju. 

Ljudje se na žalost ne zavedajo svoje kulture, dokler ni spremenjena oziroma se z novo 

kulturo ne srečajo. Tukaj gre iskati vzroke, zakaj je bila kultura tako dolgo spregledana pri 

menedžerjih in znanstvenikih. 

 

Organizacijska kultura vpliva na obnašanje članov organizacije, zato je razumljivo, da vpliva 

tudi na tisto vedenje zaposlenih, ki vpliva na gospodarske rezultate. Zaposleni v podjetjih z 

dobro organizacijsko kulturo bodo dosegali dobre rezultate, njihova produktivnost bo višja, 

predvsem pa bodo podjetju lojalni in bodo vanj verjeli. Stopnja zadovoljstva zaposlenih se 

prenaša tudi na ugled podjetja, saj zadovoljni zaposleni prinašajo tudi pozitivno poslovanje in 

dobiček, s tem pa dvigujejo ugled podjetja. Slabi odnosi med zaposlenimi so jasen signal 

vodilnim ljudem v podjetjih, da se reševanja situacije lotijo takoj, dobre odnose pa je 

pomembno vzdrževati. Ne čudi torej, da se za organizacijsko kulturo zanima in se z njo 

ukvarja tudi menedžment. Omenili smo že, da so ena glavnih sestavin kulture vrednote. Gre 

za skupne vrednote članov organizacije, ki določajo, kakšno vedenje je v danih okoliščinah 

pravilno oz. katero ne. Naravnanost na uporabnike je vrednota, ki je v današnjih tržnih 

razmerah za organizacije, ki se za svoj delež borijo s konkurenco, sem pa štejemo tudi Pošto 

Slovenije,  bistvenega pomena.  

 

Vendar zgolj sklepanje o vplivu organizacijske kulture na uspešnost organizacije ni dovolj, saj 

je organizacijska kultura preveč sestavljen in raznoroden pojem, da bi bile povezave med 

njenimi sestavinami in učinki enostavne in  enolične. Rečemo lahko, da organizacijska kultura 

ni edini dejavnik pojasnitve gospodarske uspešnosti firm. Organizacijska kultura je le eden od 

vse bolj upoštevanih dejavnikov, ki vplivajo na vedenje zaposlenih ter tudi na  gospodarska 

(ne)uspešnost organizacije.  

 

2.7.2  Spreminjanje organizacijske kulture 

 

Ljudje se na žalost ne zavedajo svoje kulture, dokler ni spremenjena oziroma se z novo 

kulturo ne srečajo. Tukaj gre iskati vzroke, zakaj je bila kultura tako dolgo spregledana pri 



 

25 

 

menedžerjih in znanstvenikih. Do neizogibnih sprememb kulture pride na točki, ko se 

organizacija znajde v krizi ali težavah in ji gre za preživetje, obstoječa kultura pa ne omogoča 

reševanja take situacije. Vendar sprememba organizacijske kulture ni cilj sam po sebi, pač pa 

nujnost, ki jo narekuje okolje, v katerem želi organizacija preživeti. »Gre za zahtevno in 

kompleksno nalogo, ki je odvisna od določenih situacij, spletov okoliščin in od akcij, s 

katerimi mora začeti menedžment organizacije. Oblikovanje nove strategije zahteva 

spremembo organizacijskih ciljev, metod dela in delovanja. Takrat se kultura lahko pojavi kot 

pospeševalec ali zaviralec novih strategij" (Mesner Andolšek 1995, str. 138). Zaposleni se 

običajno ne zavedajo kulture v svoji organizaciji, zato je proces spreminjanja kulture zelo 

težaven, prav tako pa kulture ni mogoče preoblikovati z zavestno, načrtovano akcijo. Vodilni 

v organizaciji se morajo pri tem zavedati, da s svojim delovanjem dajejo vzgled in sprožajo 

simbolne posledice, ki se kasneje odrazijo v delovanju ostalih članov (Mesner Andolšek, 

1995). 

 

Vsi, ki se danes ukvarjajo z analizo organizacijske kulture, največkrat izhajajo iz domneve, da 

se organizacije za spremembo svoje kulture ne odločajo zaradi spremembe kot take. 

Največkrat je motiv za spremembo organizacijske kulture uresničevanje novih strategij ali 

drugačne vizije poslovne politike. Pravzaprav lahko rečemo, "da nova poslovna politika nujno 

zahteva tudi nove kadre z drugačno kulturo" (Jelovac 2000, str. 16−17).  

 

Kot najbolj učinkovite metode in tehnike za pozitivne kulturne spremembe različna literatura 

priporoča predvsem: 

 kadrovske spremembe, še posebej to velja za menedžment, 

 preoblikovanje imidža podjetja, 

 premeščanje zaposlenih na druga delovna mesta, 

 spremembe strukture in tehnologije v organizaciji, 

 poskus neposrednega vpliva na vrednostna stališča, ocene in hierarhijo vrednot 

zaposlenih, 

 spremembe delovnega ozračja v organizaciji, 

 spremembe načina upravljanja in obnašanja. 

 

Pri uvajanju kulturnih sprememb se morajo menedžerji zavedati mesta in vloge, ki jih imajo v 

organizaciji obstoječi obredi, rituali in miti. Nepripravljenost ljudi z nenadnimi novimi 
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vsebinami bi lahko pomenilo nevarnost za trdnost organizacijske strukture in dinamike in bi 

lahko povzročilo popolnima nasprotne učinke od pričakovanih (Jelovac, 2000). 

 

Številne spremembe v zunanjem okolju sčasoma pripeljejo organizacije do spoznanja, da se 

morajo prilagoditi novim okoliščinam, če želijo ostati konkurenčni ali celo preživeti, kar pa 

posledično pomeni tudi spreminjati lastno organizacijsko kulturo. Biti danes dober namreč ni 

dovolj, saj na trgu obstanejo samo najboljši. Da se organizacija lahko uspešno spoprijema s 

številnimi ovirami, ki jo spremljajo na poti spreminjanja organizacijske kulture, mora imeti 

podporo vseh deležnikov procesa, npr. lastnikov, zaposlenih, menedžmenta, kupcev,... Ker je 

vsaka sprememba kulture transformacijska, morajo ljudje že naučeno pozabiti in se naučiti 

novih predpostavk,  prepričanj, vrednot in  obnašanja. Vendar stvari niso tako enostavne, saj 

se ljudje spremembam običajno upirajo, tudi zaradi strahu pred novim učenjem. Ne gre torej 

zanemariti dejstva, da lahko nekateri od naštetih podpirajo trenutno oziroma staro 

organizacijsko kulturo.  

 

Pomembno je tudi dejstvo, da si različni teoretiki niso enotni, ali je organizacijsko kulturo 

mogoče spreminjati ali ne. Nekateri menijo, da je kultura zunanja spremenljivka, ki je odvisna 

od okolja in je zato ni mogoče spreminjati, temveč se ji je treba prilagoditi. Nasprotniki tega 

menijo, da je organizacijska kultura notranja spremenljivka, lastna organizaciji. Spreminja se 

glede na to, kako se organizacija odziva na vplive iz okolja in na njegovo spreminjanje. Tretji 

pa trdijo, da gre pri organizacijski kulturi tako za rezultat kot za proces, saj oblikuje človeške 

interakcije, hkrati pa je tudi njihov rezultat (Jančič, 1990). 

 

Proces spreminjanja organizacijske kulture je potrebno izpeljati v drobnih korakih in z veliko 

mero potrpežljivosti, dosedanja praksa pa kaže, da je proces lažje izpeljati v mladih kot pa v 

starih organizacijah (Bezjak, 1999). Pri tem ima najpomembnejšo vlogo menedžment 

organizacije, ki mora "predpostavke organizacijske kulture spraviti z ravni praktične zavesti 

(nezavedne) na raven pozorne zavesti in jo šele potem postopno spremeniti" (Kavčič 1991, 

str. 136). Kritično pri tem je, da managerji ne smejo samovoljno spreminjati kulture na način, 

da izločijo nefunkcionalne elemente, temveč morajo razvijati kulturo na osnovi njenih 

prednosti in pustiti, da slabosti skozi čas pojenjajo. Kulture ne moremo upravljati na način, da 

samo razglasimo spremembe oziroma vpeljemo nove, formalne programe. V kolikor je bila 

organizacija uspešna pri določenih metodah dela in je razvila mentalne in miselne modele na 

osnovi teh metod, le-teh ne bo kar tako zavrgla. Možno pa je mentalne in miselne modele 



 

27 

 

razširiti. Kultura se namreč v realnosti spreminja skozi spremembe ključnih predstav, zamisli 

v mentalnih modelih ljudi, ki so glavni nosilci organizacijske kulture. Preobrazba kulture 

dejansko nastopi, ko najprej managerji resnično spremenijo svoj način dela in obnašanja in v 

organizacijske postopke vključijo nove definicije. Pri tem je pomembno, da manager resnično 

udejanja svoje besede (»walk the talk«) (Schein 2004, str. 327). 

 

Nekoliko drugačen in nekonvencionalen pogled na spreminjanje organizacijske kulture 

ponuja Thomson, ki organizacijsko kulturo razume kot vso dogajanje ob vstopanju v odnose 

in interakcije z drugimi, hkrati pa tudi vse kar mislimo, občutimo in v kar verjamemo. Kulturo 

opredeljuje kot nevidni fenomen, ki je po njegovem mnenju vhodni in ne izhodni parameter 

procesov sprememb in se je prav zaradi tega vredno osredotočiti nanj. Za spremembo vedenja 

ali vedenjskih vzorcev niso dovolj le besede, temveč dejanja. Vzroke za težavno spreminjanje 

organizacijske kulture vidi Thompson tudi v črednih, skupinskih in frontalnih poskusih 

spreminjanja organizacijske kulture. Večinoma gre za procese in postopke od zgoraj navzdol, 

ki so komplicirani, dolgočasni in povezani z menjavami v vodstvu. Avtor tako ponuja bolj 

praktičen in pragmatičen model spreminjanja organizacijske kulture, ki temelji na 

spreminjanju obnašanja posameznikov in ne velikih skupin (Thomson, 2002). 

 

In kakšen je uspeh pri obvladovanju sprememb? Definicije uspeha lahko vključujejo pojme o 

količini, kakovosti in hitrosti sprememb. Vsekakor je pomembna dosežena kakovost 

sprememb, sodba o uspehu pa je zelo verjetno odvisna od tega,  kdo daje oceno in kdaj je bila 

podana. Ne glede na vse pa je treba slediti temu, da je rezultat sprememb v čim več praktičnih 

prednostih (Pettigrew in ostali, 2001). 

 

2.8 Tipologije organizacijske kulture 

 

Zmotno je pričakovanje, da je organizacijska kultura homogena in stalna. Posledica 

navedenega je množica tipologij organizacijske kulture, ki so jih posamezni avtorji razvili za 

poenostavitev razpoznavanja in razvrščanja posameznih kultur in subkultur podjetja. Vsi ti 

avtorji poskušajo prepoznati veliko število dimenzij organizacijske kulture, za katere menijo, 

da so najpomembnejše in da jih je potrebno upoštevati pri proučevanju organizacijske kulture. 

Lahko rečemo, da pravzaprav poskušajo poenostaviti kompleksna dejstva, pri čemer pa 

posamezni avtorji predlagajo drugačne dimenzije od drugih. Najzgodnejši pristop k 

organiziranju v podjetjih sega na začetek 20. stoletja, ko se je z organizacijo v podjetjih 
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ukvarjal Max Weber. Glavni izzivi, s katerimi so se organizacije takrat soočale, so 

predstavljali proizvodnja blaga in zagotavljanje učinkovitosti za bolj kompleksne družbe. Za 

doseganje teh ciljev, je Weber predlagal sedem karakteristik, ki so postale poznane kot 

klasične lastnosti birokracije: pravila, specializacija, meritokracija, hierarhija, ločeno 

lastništvo, brezosebnost in odgovornost.   

 

V nadaljevanju se bomo dotaknili tipologij Ansoffa,  Handya  ter Deala in Kennedya, 

podrobneje pa bomo predstavili tipologijo organizacijske kulture podjetja po Cameronu in 

Quinnu, ki smo jo uporabili kot teoretično podlago tudi v empiričnem delu naloge. 

 

Tipologija po Ansoffu razlikuje pet tipov organizacijske kulture: 

 Stabilni tip – zanj je značilno, da so člani podjetja introvertirani in usmerjeni v 

preteklost ter imajo velik odpor do sprememb. 

 Reaktivni tip – zanj je značilna introvertiranost članov, hkrati pa usmerjenosti v 

sedanjost in pripravljenost na minimalno tveganje pri spremembah. 

 Anticipativni tip – člani so usmerjeni navznoter ali navzven, če imajo dovolj zaupanja, 

sprejemajo tveganje, poudarjajo planiranje. 

 Eksploativni tip – člani so obrnjeni navzven, nenehno iščejo spremembe, s katerimi 

zmanjšajo nepričakovane nevarnosti.  

 Ustvarjalni tip – člani so usmerjeni navzven in v prihodnost, ki jo želijo tudi sami 

oblikovati (Rozman in Kovač v Maze 2013, str. 24). 

 

Charles Handy je razvil tipologijo, kjer razlikuje štiri različne tipe organizacijske kulture: 

 Kultura moči – vodje si skupaj s podrejenimi prizadevajo za najboljše izkoristke vseh 

razpoložljivih virov pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Člani organizacije med seboj 

ne trpijo opozicije. Med vodilnimi v podjetju prevladuje »zakon džungle«, kar 

pomeni, da vodje v konfliktnih situacijah izsilijo svoj prav, vzvodi moči izhajajo iz 

centra. Prednost te kulture je, da se dokaj uspešno odziva na spremembe. 

 Kultura vlog – temelji na legitimnosti, legalnosti in odgovornosti, pomembna sta 

hierarhija in status. Za vodje je pomembno, da se držijo postopkov. Delo je usmerjeno 

z opisi delovnih mest, komunikacijskimi navodili in podobnim. Ko pride do sporov, 

jih rešujejo z izdajanjem novih predpisov in navodil. Kultura dobro uspeva v 

stabilnem okolju in se počasi odziva na spremembe. 
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 Kultura nalog – največja vrednota podjetja je doseganje zastavljenih ciljev. Strukture 

in procesi v podjetju morajo biti organizirani tako, da omogočajo doseganje 

zastavljenih ciljev. Če ne odigrajo svoje vloge, jih je potrebno odstraniti. Posamezniki, 

ki ne morejo izpolniti svoje naloge, se dopolnilno usposobijo ali jih zamenjajo. Moč v 

podjetju temelji na strokovnem znanju. Podjetje se hitro odziva na izzive iz okolja. 

 Kultura osebnosti – do odločitev prihaja predvsem po neformalnih poteh. Poudarjeni 

so medosebni odnosi, malo stvari je formaliziranih (struktura, komuniciranje). 

Reševanje nasprotij, ki izhaja iz medosebnih odnosov, ima prednost pred tistimi, ki 

zadevajo delovanje podjetja. Prednost tega tipa kulture je v visoki stopnji 

motiviranosti njenih članov, slabost pa v majhnem vplivu odgovornih oseb, saj je 

vpliv avtoritete minimalen (Maze 2013, str. 24−25). 

 

Deal in Kennedy pa sta v 80-ih letih razvila tipologijo, ki je osnovana na dveh sodilih. Prvo je 

dejavnik predvsem poslovnega tveganja na trgu, drugo pa je hitrost povratnih informacij o 

uspehih in neuspehih na trgu. Na podlagi sodil sta razvila štiri tipe: 

 Delovna kultura – predvideva, da je tveganje razmeroma majhno, povratna 

informacija pa hitra. Člani so usmerjeni k hitrim odločitvam, umskemu delu ter 

poudarjanju občutka pripadnosti podjetju. 

 Tekmovalna kultura – predvideva veliko tveganje in hitro povratno informacijo. V 

ospredju je hiter zaslužek. Hitrost in tekmovalnost sta bolj cenjena kot potrpežljivost 

in preudarnost. 

 Procesna kultura – vrednoti sta stalnost in majhno tveganje, hitra povratna informacija 

ni posebej cenjena. Takšna kultura je primerna za velika podjetja in administracijo. V 

ospredju sta način opravljanja naloge, ne rezultat. Člani podjetja so previdni, 

malenkostni in prilagodljivi. Priprava odločitev je počasna in natančna. Takšna kultura 

je značilna za javno upravo. 

 Hazarderska kultura – značilno je veliko tveganje s počasnimi a temeljitimi 

informacijami. Odločitve se sprejemajo na vrhu, poudarek je na izkušnjah. Veliko 

tveganje pa lahko ogrozi obstoj celotnega podjetja (Maze 2013, str. 25). 

 

Poleg omenjenih lahko za nekatere organizacijske kulture rečemo tudi, da imajo značaj 

statične oziroma dinamične. V prvi gre za stabilnost, uniformiranost in rutino, pri drugi pa so 
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pravila, norme, vloge in delovna mesta v stalnem spreminjanju. Večina organizacijskih kultur 

pa je vmes med obema skrajnostima (Ivanko, 2004).  

 

2.9 Tipologija po Cameronu in Quinnu 

 

V nadaljevanje bomo podrobneje predstavili tipologijo, ki sta jo razvila Cameron in Quinn. 

Tipologija temelji na teoretičnem modelu imenovanem »The Competing Values Framework« 

(CVF) – Model konkurenčnih vrednot, na podlagi katerega sta določila štiri glavne tipe 

organizacijskih kultur. Ta model je hkrati tudi teoretična podlaga OCAI vprašalniku (merilni 

instrument organizacijske kulture), ki smo ga uporabili tudi v našem primeru.  

 

"CVF služi kot način za diagnosticiranje in proženje sprememb v kulturi organizacije" 

(Cameron in Quinn 2011, str. 95),  razvit pa je bil na podlagi raziskav o indikatorjih 

učinkovitosti podjetij.  Organizacije se razvijajo in napredujejo skozi celoten življenjski cikel, 

hkrati pa se spopadajo s pritiski  iz zunanjega okolja. Vsak profil organizacijske kulture 

odraža osnovne atribute: stil vodenja, strateške načrte, klimo, sistem nagrajevanja, sredstva za 

"lepljenje", vodenje in osnovne vrednote organizacije. Indikatorji so prikazani v tabeli in 

določajo štiri osnovne tipe organizacijskih kultur: kultura klana, ad hoc kultura, kultura 

hierarhije in kultura trga.  

  

2.9.1 Kultura hierarhije  

 

Za organizacijo, v kateri prevladuje kultura hierarhije je značilno, da je zelo strukturirana in 

formalizirana, usmerjena navznoter s potrebo po kontroli in stabilnem okolju. Opisi del in 

nalog natančno opisujejo, kaj mora zaposleni delati. Vsak posameznik se strogo drži 

predpisanih postopkov in pravil, vodje pa sebe vidijo kot dobre organizatorje, pozornost pa 

posvečajo predvsem učinkovitosti. Formalna pravila in politika podjetja držijo podjetje 

skupaj. Običajno imajo zaposleni v takšnih organizacijah (velika in državna podjetja) 

zagotovljeno dolgoročno zaposlitev. Organizacija je uspešna, če je učinkovita, dosega 

zanesljive rezultate in proizvodnja poteka z nizkimi stroški. Dolgoročni cilji organizacije pa 

so stabilnost, učinkovitost in tekoč potek dela.  
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2.9.2 Kultura trga  

 

Druga oblika organizacijske kulture, ki je v poznih šestdesetih letih postala popularna, je 

kultura trga. Temeljila je na podlagi nastajajočih tržnih razmer in konkurence, avtorji  Oliver 

Williamson, Bill Ouchi in drugi pa so poudarek pa so dajali predvsem stroškom poslovanja. 

Za organizacije s tako organizacijsko kulturo je značilno, da so usmerjene navzven, istočasno 

pa člani organizacije še vedno stremijo k stabilnosti in kontroli. Prioritetni cilj članov 

organizacije so rezultati, zato je pomembno, da so naloge opravljene. Delovno okolje je v taki 

organizaciji tekmovalno, kar je mogoče zaznati tudi v načinu vodenja. Poglavitna skrb 

vodstva je doseganje rezultatov, kjer po potrebi uporabljajo tudi agresivne načine. Vodstvo je 

strogo in zahtevno, zaposlene usmerja k agresivnemu nastopu na trgu, vizija je povečanje 

tržnega deleža in osvajanje novih trgov. Lepilo, ki drži organizacijo skupaj, temelji na zmagah 

in doseženih zastavljenih ciljih, uspeh pa je definiran na podlagi zmag na trgu in izločanju 

konkurence. 

 

2.9.3 Kultura klana 

 

Ime je dobila po svoji podobnosti z družinskim podjetjem. Številni raziskovalci, ki so 

spremljali hiter razvoj japonskih podjetij v poznih 60-ih in zgodnjih 70-ih letih prejšnjega 

stoletja, so opazovali temeljne razlike med ameriškimi in japonskimi podjetji. Osnovne 

predpostavke o organizaciji, v kateri prevladuje kultura klana so, da je usmerjena navznoter, 

je prilagodljiva, skrbi za zaposlene in ima razumevanje za odjemalce. Pomembno je timsko 

delo, razvoj zaposlenih, kupce je najbolje obravnavati kot partnerje, v poslovnem razvoju pa 

organizacija nudi humano delovno okolje. Naloga menedžmenta je zaposlenim omogočiti 

njihovo sodelovanje, zaposleni pa so predani in lojalni organizaciji. V taki organizaciji vlada 

med zaposlenimi visoka stopnja zaupanja in pripravljenosti za sodelovanje, zaposleni so med 

seboj zelo pozorni, soglasni in nepristranski, delo pa je prijetno. Takšna kultura v organizaciji 

spodbuja skrb za zaposlene in njihov razvoj, vodenje pa se razume kot mentorstvo in pomoč 

pri izpolnjevanju nalog in doseganju zastavljenih ciljev podjetja. Za organizacijo, kjer so 

prevladujoče značilnosti, stil vodenja, organizacijsko lepilo in strateški poudarki med seboj 

usklajeni, lahko rečemo, da spada v tip kulture klana. O neujemanju kulture lahko govorimo 

takrat, ko atributi kulture niso skladni s posamezno vrsto kulture  (Cameron in Freeman, 

1991). 
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2.9.4 Adhokratična kultura 

 

Adhokratična kultura se je pojavila s prehodom industrijske dobe v informacijsko dobo. Gre 

za organizacijsko obliko, ki najbolj odgovarja hiperturbulentnim in spreminjajočim se 

razmeram 21. stoletja. Za adhokratično kulturo je značilna osredotočenost navzven, visoka 

stopnja prilagodljivosti, dinamičnost in podjetniška naravnanost. Zaposleni so pripravljeni 

nase sprejeti velika tveganja in poskušati vedno nekaj novega. Značilnost takih organizacij je 

tudi njihovo pozicioniranje na trgu, zato pride v njihovem delovanju do izraza visoka stopnja 

prilagodljivosti in individualnosti. Kot primer navedimo, da bi se npr. v svetovalnem podjetju 

vsaka nova stranka obravnavala kot neodvisen projekt, za kar bi bila ustanovljena za 

izpolnitev naloge ustrezna začasna organizacijska oblika. Ko bi bil projekt končan, bi 

struktura razpadla. Uspeh organizacije je definiran na podlagi razpolaganja z najnovejšimi in 

unikatnimi proizvodi oziroma storitvami. Lepilo organizacije je zavezanost inovativnosti, 

razvoju in tveganju, vodenje pa se razume predvsem kot podjetništvo in inovativnost. Primer 

adhokratične kulture lahko pogosto najdemo v letalski industriji, razvijanju programske 

opreme, v svetovalnih dejavnostih in filmski industriji (Cameron in Quinn 2011, str. 41−51). 

 

Slika 2.5 prikazuje, kako dimenzija prilagodljivost in preudarnosti ter stabilnost in nadzora 

teče vertikalno, horizontalno pa poteka dimenzija introvertiranosti in integracije ter 

ekstrovertiranosti in diferenciacije. Kvadranti predstavljajo skupek vrednot, ki jih člani 

organizacije delijo med seboj, predstavljajo pa tudi ideologijo vodenja.  Spreminjanje kulture 

zahteva, da bodo ti različni elementi kulture prepoznani in upoštevani (Cameron in Quinn 

2011, str. 95).  
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Slika 2.5: Profil organizacijske kulture  

 

 

 

Vir: prirejeno po Cameron in Quinn (2011, p. 76). 

 

Zbrane značilnosti posameznega tipa organizacijske kulture po tipologiji Camerona in Quinna 

so prikazane v tabeli 2.1. 

 

Tabela 2.1: Značilnosti posameznega tipa organizacijske kulture po Cameronu in Quinnu 

KLAN 

 Primerna za majhna podjetja 

 Timsko delo in predanost organizaciji 

 Poudarek na razvoju zaposlenih 

 Jasno začrtani cilji in strategije 

 Mentorska vloga vodij 

 Uspeh so zadovoljni zaposleni 

ADHOC 

 Primerna za majhna podjetja 

 Dinamičnost in kreativnost članov 

 Inovativnost in nenehen napredek 

 Visoka nagnjenost k tveganju vodij 

 Uspeh so vedno novi in unikatni proizvodi 

HIERARHIJA 

 Primerna za velika, kompleksna podjetja 

 Podrobni opisi delovnih nalog 

 Formalna pravila 

 Vodje zanima predvsem učinkovitost 

 Nizka stopnja tveganja 

 Uspeh je učinkovitost z nizkimi stroški 

TRG 

 Primerna za večja podjetja 

 Pomembni so rezultati 

 Tekmovalnost med zaposlenimi 

 Agresivni stil vodenja 

 Vizija uspeha je povečanje tržnega deleža 

 

Vir: prirejeno po Cameron in Quinn (1999, str. 32) 
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2.10 Instrument OCAI za merjenje organizacijske kulture  

 

OCAI instrument za ocenjevanje organizacijske kulture "je verjetno najbolj pogosto 

uporabljen instrument za ocenjevanje organizacijske kulture v današnjem svetu. V zadnjih 

dvajsetih letih se  v veliki meri uporablja v znanstvenem raziskovanju in v mnogih 

organizacijah" (Cameron in Quinn 2011, str. 27). 

 

Pri raziskovanju in spreminjanju organizacijske kulture si znanstveniki želijo uporabo 

kvantitativnih metod. Glavne prednosti  instrumenta OCAI avtorja  opredelita v šestih točkah: 

1. Praktičnost. Zajema ključne razsežnosti kulture, za katere je bilo ugotovljeno, da 

vplivajo na uspešnost organizacije. 

2. Učinkovitost. Postopke diagnosticiranja in oblikovanja strategij za spremembo 

organizacijske kulture je mogoče doseči v razumnem času. 

3. Vključenost. V posamezne faze procesa je mogoče vključiti vse člane organizacije, 

posebej odgovorne za oblikovanje usmeritev, okrepitev vrednot in uveljavitev 

bistvenih sprememb. 

4. Instrument je kvantitativen in kvalitativen. Proces temelji na kvantitativnem merjenju 

ključnih kulturnih dimenzij kot tudi na kvalitativnih metodah, vključno z zgodbami, 

incidenti in simboli, ki predstavljajo vzdušje organizacije. 

5. Obvladljivost. Proces diagnosticiranja in sprememb lahko opravi ekipa znotraj 

organizacije,  po navadi je to vodstvena ekipa - menedžment. Zunanji analitiki, 

svetovalci, eksperti, za uspešno izvedbo niso potrebni. 

6. Veljavnost. Okvir, na katerem je proces zgrajen, ni smiseln le za ljudi, ki skrbijo za 

lastno organizacijo, temveč je podprt in potrjen tudi z obsežno empirično literaturo 

(Cameron in Quinn 2011, str. 24). 

 

Organizacijska kultura večine organizacij je nevidna in samoumevna, večina članov 

organizacije pa ima težave z njenim opisovanjem ali odkrivanjem, kaj šele, da bi jo 

spreminjali. V takih primerih je OCAI še posebej uporaben (Cameron in Quinn, 2011). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Družboslovni raziskovalci poskušajo z raziskavami v zapletenem družbenem življenju 

prepoznati red in smiselnost. V procesu družboslovnega raziskovanja se raziskovalcem 

postavljajo različni in med seboj tekmujoči cilji, kar je vzpodbudilo razvoj različnih 

raziskovalnih  strategij, ki bi lahko ustrezale različnim ciljem. Zelo običajne in hkrati različne 

raziskovalne strategije so kvalitativno raziskovanje skupnih značilnosti, primerjalno 

raziskovanje raznolikosti in kvantitativno raziskovanje zvez med spremenljivkami. "Pri tem 

lahko raziskovalno strategijo najbolje razumemo kot združevanje glavnega raziskovalnega 

cilja in posebne raziskovalne metode" (Ragin 2007, str. 48). 

 

Pri obdelavi in analizi podatkov lahko zasledimo različne statistične in večvariantne metode, 

pri ekonomistih pa tudi matematične modele. Kljub vsemu pa ti točni postopki ne morejo 

vplivati na vprašanje kakovosti vhodnih podatkov. Statistika je le orodje, ki sama po sebi ne 

more zagotoviti prepričljive analize in interpretacije. "Vprašanje kakovosti vhodnih podatkov 

in raziskovalnega dizajna, vključno z izbranimi indikatorji, je treba reševati z večjo 

metodološko refleksivnostjo in triangulacijo" (Jelovac in Rek 2010, str. 76−77). 

 

V magistrski nalogi se bomo omejili na organizacijsko kulturo v Pošti Slovenije. Do sedaj 

nismo  zasledili, da bi bila na to temo narejena že kakšna raziskava
2
, pa tudi sicer je Pošta 

Slovenije v slovenskem prostoru neprimerljivo največji in kompleksen poštni operater. V 

evropskem prostoru so poštni operaterji organizirani na različne načine, drugačna je tudi 

lastniška struktura. Ugotovili smo, da je relativno malo slovenske literature na temo 

empiričnega raziskovanja organizacijske kulture v velikih slovenskih podjetjih, za kar upamo, 

da ne bo bistveno vplivalo na rezultate naše raziskave.  

 

 

 

                                                 
2
 Izjema je mogoče pred kratim izvedena komparativna kvantitativna empirična študija o kongruenci 

organizacijskih vrednot med javnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji in na Nizozemskem, ki se 

delno nanaša tudi na Pošto Slovenije kot del javnega sektorja (glej, D. Jelovac, van der Wal, A. 

Jelovac, 2011). 
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3.1 Zgodovinski razvoj pošte 

 

Prvi organizirani prenos sporočil se je pojavil že v starem Egiptu, čemur je sledil postopni 

razvoj do sodobnih oblik prenosa sporočil. "Potreba po sporočanju različnih vesti je gotovo 

nastala skupaj s človekom, ki je zaradi svojega obstoja potreboval zvezo z drugimi ljudmi; ne 

le s svojimi bližnjimi, ampak tudi z bolj oddaljenimi. Seveda pa je človek sredstva in načine, s 

katerimi je sporočal ali se sporazumeval z drugimi ljudmi, vse bolj izpopolnjeval. Stremel je 

za tem, da so bili ti načini in sredstva čim hitrejši ter zanesljivi in da je bil z njimi dosežen 

učinek in namen" (Pošta Slovenije 2014, str. 6). 

 

3.1.1 Od kod izraz pošta 

 

Beseda pošta izhaja iz latinskega glagolskega pridevnika ženskega spola "posita", kar v 

prevodu pomeni postavljena. Beseda pošta je tako imela na začetku drug pomen, saj je po 

vzpostavitvi državne prometne organizacije (cursus publicus) v času rimskega cesarstva 

označevala kraj, kjer se je nahajala postaja za zamenjavo konj in ljudi (posita, positiones). 

Danes se beseda pošta pojavlja v več jezikih (post, poste, počta ipd.), v vseh pa ima isti 

pomen (Pošta Slovenije, 2014). 

 

3.2 Predstavitev podjetja Pošta Slovenije d.o.o. 

 

Pošta Slovenije je bila ustanovljena ob razdružitvi nekdanjega skupnega PTT podjetja 

Slovenije (Pošte in Telekoma) 1. januarja 1995. Od julija 2002 deluje kot gospodarska družba 

v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Družbo upravlja ustanovitelj skladno z Zakonom o 

gospodarskih družbah. Ustanovitelj in edini družbenik je Republika Slovenija, ki uresničuje 

ustanoviteljske pravice prek Slovenske odškodninske družbe. Organa družbe sta nadzorni svet 

in poslovodstvo.  

 

Podjetje večino prihodkov ustvari na trgu in so družba z jasno poslovno usmeritvijo, s 

prepoznavnimi vrednotami in korporacijsko kulturo, zadovoljen naročnik pa je v ospredju 

njihovega delovanja. Zavedajo se odgovornosti do zaposlenih, posameznikov, poslovnih 

partnerjev in ostalih podjetij ter širšega družbenega okolja. Povečujejo obseg in kakovost 

ponujenih storitev ter  jih prilagajajo potrebam strank. Za večjo odzivnost določene storitve 

izvajajo v sodelovanju s tujimi partnerji, vse skupaj pa jih uvršča med največje ponudnike 
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logističnih rešitev za vse uporabnike. Zavedajo se ključne vloge okoli 6.000 zaposlenih. 

Razvijajo tehnološko odličnost, nagrajujejo podjetnost, krepijo pripadnost in stremijo k 

razvoju in ustvarjanju dobička. Z veliko akumulacijo znanja, dolgoletno tradicijo in 

pripadnostjo zaposlenih so eden od stebrov nacionalnega gospodarskega okolja. Nenehno si 

prizadevajo za povečevanje obsega in kakovosti obstoječih storitev in razvoj novih, in to z 

upoštevanjem najsodobnejših visoko tehnoloških in ekoloških rešitev. Povezujejo Slovenijo in 

segajo v svet, pri tem pa kakovostno, hitro in zanesljivo − prenesejo vse! 

 

3.2.1 Poslanstvo in vizija  

 

Za doseganje zastavljenih ciljev je potrebno ustvariti miselno podobo prihodnosti, ki podjetje 

motivira in usmerja, hkrati pa ima podjetje jasno opredeljeno osnovno poslanstvo in vizijo. 

Poslanstvo je zagotavljati razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje 

poštnih, logističnih, varnih elektronskih poštnih storitev ter storitev uporabe 

globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja in prodaje 

trgovskega blaga prebivalstvu in pravnim subjektom v domačem in mednarodnem 

okolju. Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih 

logističnih storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU, razvijati 

pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati njihovo 

socialno varnost, hkrati pa zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno 

donosnost vloženega kapitala (Pošta Slovenije 2014, str. 28). 

 

3.2.2 Notranja organiziranost 

 

Podjetje sestavlja devet poslovnih enot, in sicer Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Poštni 

logistični center Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, ter strokovne 

službe družbe. Poštno omrežje Pošte Slovenije, ki je razvejano po vsej državi,  sestavlja 556 

pošt oziroma kontaktnih točk. 

 

V sklopu Odredbe o notranji organiziranosti Pošte Slovenije d. o. o. je tudi organigram, ki se 

spreminja glede na same potrebe notranje organiziranosti in se objavlja v Uradnem glasilu 

Pošte Slovenije. Organigram (slika 3.1) prikazuje podatke o razdelitvi Pošte Slovenije na 

poslovodstvo, svetovalce poslovodstva, štabne službe, področja in poslovne enote (PE). 
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Slika 3.1:  Organigram Pošte Slovenije d.o.o. 

 

Vir: Uradno glasilo Pošte Slovenije št. 3 (2012, p. 49). 

 

Pošta Slovenije je na dan 31.12.2013 zaposlovala 6095 ljudi, ki jih po področjih dela  delimo 

na dostavo (2508), manipulacijo (delavci za okenci - 2664), ostale pomožne dejavnosti (335) 

in strokovne službe (588). Podatki so prikazani tudi v tabeli 3.1. 
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Tabela 3.1:  Gibanje števila kadrov 

PE 

KN Stanje Razlika 

2013 31.12.2012 31.12.2013 KN 2013 
na stanje 

31.12.2012 

1 2 3 4 5 = 4-2 6 = 4-3 

CE 647 669 639 -8 -30 

KP 399 411 394 -5 -17 

KR 493 512 492 -1 -20 

LJ 1.272 1.345 1.267 -5 -78 

PLC LJ 785 782 772 -13 -10 

MB 856 909 1.206 350 297 

PLC MB  349 350 0 -349 -350 

MS 281 292 277 -4 -15 

NG 304 328 302 -2 -26 

NM 440 462 435 -5 -27 

PE SKUPAJ 5.826 6.060 5.784 -42 -276 

SSL DRUŽBE 308 322 311 3 -11 

SKUPAJ 6.134 6.382 6.095 -39 -287 

Vir: Interno gradivo PS (2014) 

 

Slika 3.2 kaže deleže po področjih dela, kjer največji delež predstavljajo zaposleni na 

delovnih mestih v manipulaciji, najmanjši delež pa predstavljajo zaposleni v ostalih pomožnih 

dejavnostih. 

 

Slika 3.2: Deleži zaposlenih po področjih dela 

 

Vir: Interno gradivo PS (2014). 

Manipulacija 
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Kot meni Lipičnik, so zaposleni v podjetju najpomembnejši vir in največji kapital. Program 

ravnanja s človeškimi viri je stalen proces, ki dolgoročno vodi organizacijo v raznovrstne 

izboljšave. Vsebuje več med seboj povezanih dejavnosti, vodi pa ga sistemski pristop pri 

urejanju osnovnih tehničnih in medčloveških odnosov (Lipičnik, 1998). S tem se strinjajo tudi 

v Pošti Slovenije, kjer poudarjajo, da so zaposleni temelj dobrega poslovanja, saj s svojim 

znanjem, prizadevnostjo in sposobnostjo tržijo in prodajajo njihove storitve, skrbijo za 

zadovoljstvo strank ter v skladu z vizijo in cilji podjetja predstavljajo pomemben dejavnik 

konkurenčnosti na trgu.  

 

3.2.3 Kadri  

 

Pošta Slovenije je veliko podjetje z okoli 6.000 zaposlenimi. V strukturi zaposlenih po spolu 

prevladujejo moški (63 %), ki v večini opravljajo delo na dostavi in pri predelavi pošiljk, naše 

sodelavke pa v pretežni meri skrbijo za naše stranke na poštnih okencih. Zaposleni v Pošti 

Slovenije je v povprečju star 41 let in ima 20 let delovne dobe. Povprečno število let delovne 

dobe in starosti se v zadnjih letih postopoma zvišuje.   

 

3.2.4 Skrb za zaposlene  

 

Kakovostni pogoji dela in stimulativno delovno okolje so za udeležence delovnega procesa 

zelo pomembni, zato zaposlene spodbujajo s sistemom nagrajevanja, napredovanja, 

ocenjevanja delovne uspešnosti in z izbiro najboljših upravnikov pošt, ki za uspešno 

poslovanje in kakovostno vodenje prejmejo priznanja in denarne nagrade. Velik pomen 

vodstvo namenja tudi informiranju in osebnemu stiku z zaposlenimi, zato so uvedli dneve 

odprtih vrat za zaposlene, osebno in preko telefona. Pokazalo se je, da je razpon težav, ki jih 

imajo zaposleni, zelo velik oz. raznovrsten – od tistih, ki so bolj osebne narave, do tistih, ki so 

povezane z delom (Pošta Slovenije, 2014). Na osnovi razgovorov in svetovanj sprejemajo 

ukrepe in vzpostavljajo dodatne mehanizme za povečanje zadovoljstva pri delu. V Pošti 

Slovenije prav tako spremljajo organizacijsko klimo z namenom prepoznavanja prednosti in 

izzivov. 

  

Vsakodnevne " spremembe zahtevajo od vseh zaposlenih sposobnost hitrega prilagajanja. 

Brez podpore in pomoči zaposleni temu ne bi bili kos. Podjetje širi ponudbo izobraževalnih 

vsebin in oblik ter skrbi, da so njihova izobraževanja strokovna in učinkovita" (www.posta.si, 
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24. maj 2014), saj želijo slediti strateškim usmeritvam podjetja ter razvoju informacijske 

družbe v Pošti Slovenije.  

 

V sistem internega usposabljanja so vključeni vsi zaposleni, ki se usposabljajo po internih 

izobraževalnih programih, ki jih izvajajo interni strokovnjaki, kar dokazuje, da se v Pošti 

Slovenije prenaša in osvaja specifično znanje, ki obstaja le na Pošti, s tem pa se oblikujejo in 

gradijo kultura, vrednote in pripadnost organizaciji. Celovit pristop k izobraževanju 

zaposlenih podjetju omogoča zagotoviti jasen odgovor na vprašanje, zakaj vlagati v 

izobraževanje, definira cilje izobraževanj in primerno izbiro kandidatov ter pripomore k 

sistematičnemu načrtovanju in ocenjevanju tako rezultatov kot tudi učinkovitosti izvedenih 

oblik izobraževanja naših zaposlenih (Interno gradivo, 2012). 

 

V okviru internega akta je podjetje sprejelo Etični kodeks ravnanja zaposlenih pri Pošti 

Slovenije, ki je namenjen vsem zaposlenim, saj se po njem ravnajo pri opravljanju dela na 

delovnem mestu ter pri odnosih z uporabniki poštnih storitev in medsebojnih odnosih. 

 

3.3 Merjenje organizacijske kulture v Pošti Slovenije 

 

Proces proučevanja organizacijske kulture v pošti Slovenije smo razdelili na tri dele, in sicer 

na izbiro vprašalnika, zbiranje odgovorov in analizo odgovorov. 

 

3.3.1 Izbira vprašalnika  

 

Pri raziskovanju organizacijske kulture smo uporabili vprašalnik Camerona in Quinna. 

Vprašalnik se imenuje OCAI – Merilni instrument organizacijske kulture. Vprašalnik 

vključuje veliko število dimenzij organizacijske kulture, kar je bil tudi poglavitni razlog, da 

smo se zanj odločili. Navedeni vprašalnik nam omogoča prikazati tako sedanje kot tudi 

prihodnje želeno stanje organizacijske kulture v podjetju.  

 

3.3.2 Zbiranje odgovorov in analiza odgovorov 

 

Po pošti smo skupaj z navodili za izpolnjevanje poslali 171 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 

vseh 171, katere smo tudi obdelali. Pravilno izpolnjene anketne vprašalnike smo vnesli v 

tabelo, iz katere je razvidno, kako so posamezni respondenti točkovali posamezne sklope za 
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sedanjost in prihodnost. Izračunali smo povprečje za vsako posamezno trditev za sedanje in 

želeno stanje. Na podlagi rezultatov smo določili sedanji in želeni tip organizacijske kulture 

za celotno podjetje, poleg tega pa smo ugotavljali skladnost organizacijske kulture glede na 

posamezne sklope trditev iz vprašalnika.  

 

3.3.3 Opis vzorca 

 

Kot rečeno, v naši raziskavi je sodelovalo 171 respondentov, od tega 50,9 % moških in 49,1 

% žensk. V sliki 3.3 prikazujemo starostno strukturo respondentov. 

 

Slika 3.3: Starost 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Največ respondentov je iz starostne skupine 31–40 let (38,5 %), sledijo respondenti v starosti 

od 41 do 50 let (34,3 %). 

 

Slika 3.4 prikazuje delovno dobo respondentov pri Pošti Slovenije. 
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Slika 3.4: Delovna doba 

   

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Pri Pošti Slovenije jih nekaj več kot polovica (55,4 %) dela 16 let ali več. Slika 3.5 prikazuje 

izobrazbeno strukturo respondentov. 

 

Slika 3.5: Izobrazba 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 
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Tretjina respondentov (33,9 %) ima dokončano srednjo šolo, sledijo tisti z visoko izobrazbo 

ali več (28,6 %). Slika 3.6 prikazuje deleže respondentov po področjih dela. 

 

Slika 3.6: Delež respondentov po področjih dela 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Največ (36,4 %) respondentov je zaposlenih v manipulaciji, 32,7 % v dostavi, 30,9 % pa v 

strokovnih službah.  

Slika 3.7 prikazuje s kakšnimi deleži so bile v raziskavi zastopane posamezne regije oziroma 

PE. 
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Slika 3.7: Deleži po regijah 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Največ respondentov (18,1 %) je iz PE Maribor, sledi PE Ljubljana (14,0 %) in PE Novo 

mesto (14,0 %). Najmanj respondentov prihaja iz PE Nova Gorica (8,2 %) in PE Koper (8,2 

%).  

 

3.4 Opis vprašalnika 

 

Vprašalnik je vseboval pet demografskih vprašanj (spol, starost, delovna doba, izobrazba in 

delovno področje). Ostala vprašanja so bila povzeta po vprašalniku za ugotavljanje 

organizacijske kulture OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), ki je sestavljen 

iz šestih sklopov vprašanj: prevladujoče lastnosti, stil vodenja, ravnanje z zaposlenimi, lepilo 

organizacije, strateški poudarki in kriteriji uspeha. V vsakem sklopu so štiri trditve, katerim 

mora respondent pripisati določeno vrednost, pri čemer mora biti vsota vseh štirih ocen enaka 

100. Vsako trditev v sklopu respondent ocenjuje na podlagi trenutnega in želenega stanja v 

organizaciji. Trditve A, B, C in D v posameznem sklopu predstavljajo kulturo klana (A), 

adhoc kulturo (B), kulturo trga (C) in kulturo hierarhije (D).  

 

V posameznih sklopih so opisani naslednji dejavniki organizacijske kulture, ki v prvem 

sklopu zajemajo splošne karakteristike podjetja, v drugem je opisan stil vodenja, v tretjem 
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prepoznavamo sistem ravnanja z zaposlenimi, v četrtem ugotavljamo »lepilo organizacije«, v 

petem so zajeti strateški poudarki, v šestem sklopu pa ugotavljamo kriterije uspeha.  

 

3.4.1 Zanesljivost vprašalnika 

 

Zanesljivost vprašalnika zagotavlja, da ob ponovitvi merjenja na istih enotah in z istim 

vprašalnikom, dobimo enake rezultate. Zanesljivost lahko preverjamo s pomočjo 

Cronbachovega koeficienta α, ki mora imeti vrednost α = 0,7 ali več, da lahko govorimo o 

zanesljivem vprašalniku. Pri psiholoških konstruktih je dovoljena vrednost tudi pod α = 0,7 

(Field 2009, str. 675). Po mnenju nekaterih lahko v primeru, ko je α > 0,8, govorimo o visoki 

zanesljivosti, ko je 0,6 < α < 0,8 pa o srednji zanesljivosti vprašalnika (Šifrer in Bren 2010, 

str. 32). 

 

Zanesljivost vprašalnika smo izračunali s pomočjo koeficienta Cronbach α, in sicer za vsak 

sklop trditev A, B, C in D posebej. Zanesljivost sklopa za kulturo klana je α = 0,761, za adhoc 

kulturo α = 0,672, za kulturo trga α = 0,604 in za kulturo hierarhije α = 0,657. Za vse sklope 

torej lahko rečemo, da so srednje zanesljivi.  

 

3.4.2 Obdelava podatkov 

 

Za obdelavo podatkov smo morali najprej izračunati točke za posamezne sklope. Sešteli smo 

vse točke pri trditvah A, B, C in D, nato pa točke pri vsakem sklopu delili s 6 (vsak sklop je 

vseboval 6 trditev), da smo dobili povprečno št. točk za vsak sklop. Po tem postopku smo 

izračunali točke za sedanje in želeno stanje (Cameron in Quinn 2006, str. 25). Grafični prikaz 

rezultatov smo naredili v obliki štirih kvadrantov, prikazani so v sliki 3.8. 
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Slika 3.8: Grafični prikaz organizacijske strukture 

 

Vir: Cameron in Quinn (2011, p. 39). 

 

Zgornji levi kvadrant prikazuje povprečno število točk za kulturo klana (A), zgornji desni za 

adhoc kulturo (B), spodnji desni kvadrant za kultura trga (C) in spodnji levi kvadrant za 

kulturo hierarhije (D).  

 

Pri kulturi klana je pomembno sodelovanje. Vodje so mentorji in povezovalci, v organizaciji 

je pomembna komunikacija, razvoj in pripadnost. Učinkovitost se doseže s sodelovanjem in 

človeškim razvojem. Adhoc kultura temelji na kreativnosti. Vodje so inovatorji, vizionarji in 

podjetniki. Za organizacijo je pomembna inovativnost in transformacija. Učinkovitost je 

dosežena z inovativnostjo, vizijo in novimi viri. Kultura trga temelji na tekmovalnosti. Tudi 

vodje so tekmovalni, zahtevni in proizvajalci. Organizacijo poganja doseganje ciljev, dobiček 

in tržni delež. Učinkovitost je dosežena z agresivnim tekmovanjem in usmerjenostjo na 

kupca. Kultura hierarhije pa temelji na kontrolingu, vodje so koordinatorji in organizatorji. 

Organizacijo poganja učinkovitost, pravočasnost in konsistentnost. Učinkovitost je dosežena z 

nadzorom in učinkovitim procesom upravljanja (Cameron in Quinn 2006, str. 46).    

 

3.5 Uporabljene metode 

 

T-test za neodvisna vzorca uporabljamo za preverjanje domnev o povprečnih vrednostih 

spremenljivk na populaciji. Spremenljivke morajo biti številskega tipa. S t-testom za 

neodvisna vzorca preverjamo, če je povprečna vrednost spremenljivke v eni skupini enot 

različna kot v drugi skupini enot (Kropivnik in ostali 2006, str. 47). Kjer spremenljivke niso 
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bile normalno porazdeljene smo uporabili neparametrični Mann Whitney U test (Bastič 2006, 

str. 22).  

 

ANOVA ali analiza variance je preizkus, s katerim preverjamo razlike v povprečni vrednosti 

spremenljivke v več skupinah (treh ali več). Enote razdelimo v skupine glede na 

spremenljivko, ki jo imenujemo faktor. Odvisne spremenljivke morajo biti številskega tipa 

(Kropivnik in ostali 2006, str, 53). Ko spremenljivke niso bile normalno porazdeljene oz. 

variance skupin niso bile homogene, smo uporabili neparametrični Kruskal-Wallis test (Field 

2009, str. 559).   

 

T-test za odvisna vzorca uporabimo, ko želimo preverjati, ali je povprečna vrednost dveh 

spremenljivk na istih enotah različna (Kropivnik in drugi 2006, str. 47). Ko spremenljivke 

niso bile normalno porazdeljene smo uporabili neparametrično alternativo Wilcoxonov test 

(Field 2009, str. 345).  

 

3.6 Predstavitev rezultatov 

 

3.6.1 Organizacijska kultura 

 

V nadaljevanju bomo predstavili izsledke naše raziskave, ki nam je dala tudi odgovore na 

zastavljeno raziskovalno vprašanje in hipoteze.  

Slika 3.9 nam prikazuje trenutno in želeno stanje organizacijske kulture za Pošto Slovenije. 
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Slika 3.9: Trenutno in želeno stanje organizacijske kulture Pošte Slovenije 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Trenutno je v Pošti Slovenije najbolj prisotna kultura hierarhije (M = 29,9), sledi kultura trga 

(M = 29,1), nato klana (M = 21,6), najmanj prisotna pa je adhoc kultura (M = 19,3). Drugačne 

pa so želje zaposlenih, saj si v največji meri želijo kulturo klana (M = 33,3), v sredini sta 

adhoc kultura (M = 23,6) in kultura hierarhije (M = 23,2), najmanj pa si želijo kulture trga (M 

= 19,9). Glede na rezultate težko rečemo, da v Pošti Slovenije kakšna kultura močno 

prevladuje, saj so pri oceni trenutnega stanja približno enako ocenjene kultura hierarhije in 

kultura trga. Zaposleni si glede na sedanje stanje želijo manj kulture hierarhije in trga, več pa 

kulture klana in adhoc kulture. Največja razlika med sedanjim in želenim stanjem je pri 

kulturi klana. Zaposleni si torej želijo, da bi bila v njihovi organizaciji veliko bolj prisotna 

komunikacija, pripadnost organizaciji, sodelovanje med zaposlenimi.   

 

Preverili smo, ali obstajajo statistično značilne razlike med sedanjim in želenim stanjem za 

posamezne kulture. Izkazalo se je, da so razlike statistično značilne pri vseh  kulturah – 
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kulturi klana (Z
3
 = -9,828, α = 0,000), adhoc kulturi (Z = -6,279, α = 0,000), kulturi trga (t = 

12,270, α = 0,000) in kulturi hierarhije (Z = -7,725, α = 0,000).  

 

3.6.2 Prevladujoče lastnosti 

 

Slika 3.10 nam prikazuje trenutno in želeno stanje organizacijske kulture za Pošto Slovenije 

za kriterij prevladujoče lastnosti. 

 

Slika 3.10: Prevladujoče lastnosti 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Glede na prevladujoče lastnosti je v povprečju v Pošti Slovenije najbolj prisotna kultura 

hierarhije (M = 32,4), sledi kultura trga (M = 28,0), najmanj pa sta prisotni kultura klana (M = 

20,3) in adhoc kultura (M = 19,3). Zaposleni pa bi si najbolj želeli kulture klana (M = 33,8), 

sledijo kultura hierarhije (M = 23,8), trga (M = 22,3) in najmanj bi si želeli adhoc kulture (M 

                                                 
3
 Wilcoxonov test 
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= 20,4). Manj si torej želijo kulture hierarhije in trga, adhoc kulturo si želijo v približno enaki 

meri kot jo tudi že imajo, kulture klana pa si želijo več kot jo imajo. Največja razlika med 

sedanjim in želenim stanjem je pri kulturi klana.  

 

3.6.3 Stil vodenja 

 

Slika 3.11 nam prikazuje trenutno in želeno stanje organizacijske kulture za Pošto Slovenije 

za kriterij stil vodenja. 

 

Slika 3.11: Stil vodenja 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Pri stilu vodenja je v Pošti Slovenije najbolj prisotna kultura trga (M = 32,7), sledi kultura 

hierarhije (M = 27,6), najmanj pa sta prisotni kultura klana (M = 20,1) in adhoc kultura (M = 

19,5). Zaposleni pa bi si najbolj želeli kulture klana (M = 32,2) in kulture hierarhije (M = 

25,1), najmanj pa adhoc kulture (M = 23,9) in kulture trga (M = 18,7). Želijo si manj kulture 
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hierarhije in trga, več pa adhoc kulture in kulture klana. Največje razlike med sedanjim in 

želenim stanjem so pri kulturi trga in kulturi klana.  

 

3.6.4 Ravnanje z zaposlenimi 

 

Slika 3.12 nam prikazuje trenutno in želeno stanje organizacijske kulture za Pošto Slovenije 

za kriterij ravnanje z zaposlenimi. 

 

Slika 3.12: Ravnanje z zaposlenimi 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Pri ravnanju z zaposlenimi sta v Pošti Slovenije najbolj prisotni kulturi trga (M = 29,3) in 

hierarhije (M = 27,0), sledi kultura klana (M = 25,2), najmanj pa je prisotna adhoc kultura (M 

= 18,4). Zaposleni pa si želijo, da bi v organizaciji prevladovala kultura klana (M = 35,6), 

sledila naj bi kultura hierarhije (M = 25,1), nato pa adhoc kultura (M = 22,1) in kultura trga 
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(M = 17,3). Želijo si torej manj kulture hierarhije in trga, več pa adhoc kulture in kulture 

klana. Največje razlike med sedanjim in želenim stanjem so pri kulturi trga in kulturi klana.  

 

3.6.5 Lepilo organizacije 

 

Slika 3.13 nam prikazuje trenutno in želeno stanje organizacijske kulture za Pošto Slovenije 

za kriterij lepilo organizacije. 

 

Slika 3.13: Lepilo organizacije 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Pri lepilu organizacije je po mnenju zaposlenih najbolj prisotna kultura hierarhije (M = 28,6), 

sledi kultura trga (M = 26,7), kultura klana (M = 25,9), najmanj pa je adhoc kulture (M = 

18,8). Želeli pa bi si največ kulture klana (M = 35,5) in adhoc kulture (M = 27,4), najmanj pa 

kulture trga (M = 19,2) in kulture hierarhije (M = 18,1). Kot tudi pri prejšnjih sklopih si 
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zaposleni želijo manj kulture hierarhije in trga, več pa kulture klana in adhoc. Največja razlika 

med sedanjim in želenim stanjem je pri kulturi hierarhije.  

 

3.6.6 Strateški poudarki 

 

Slika 3.14 nam prikazuje trenutno in želeno stanje organizacijske kulture za Pošto Slovenije 

za kriterij strateški poudarki.  

 

Slika 3.14: Strateški poudarki 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Pri strateških poudarkih sta v Pošti Slovenije v povprečju najbolj prisotni kulturi hierarhije (M 

= 30,7) in trga (M = 29,0), najmanj pa adhoc kultura (M = 21,8) in kultura klana (M = 18,5). 

Zaposleni pa si želijo, da bi bila v organizaciji najbolj prisotna kultura klana (M = 30,5), 

sledile pa bi adhoc kultura (M = 24,9), kultura hierarhije (M = 23,3) in kultura trga (M = 

21,5). Zaposleni si tudi na tem področju želijo manj kulture hierarhije in trga, več pa adhoc 
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kulture in kulture klana. Največje razlike med sedanjim in želenim stanjem so pri kulturi 

klana.  

 

3.6.7 Kriteriji uspeha 

 

Slika 3.15 nam prikazuje trenutno in želeno stanje organizacijske kulture za Pošto Slovenije 

na podlagi kriterijev uspeh. 

 

Slika 3.15: Kriteriji uspeha 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Respondenti so ocenili, da je v Pošti Slovenije na področju kriterijev uspeha v največji meri 

prisotna kultura hierarhije (M = 33,9), sledi kultura trga (M = 28,8), najmanj pa je kulture 

klana (M = 19,7) in adhoc kulture (M = 17,5). Želijo pa si največ kulture klana (M = 32,5), 

sledijo kultura hierarhije in adhoc kultura, ki si jih želijo v enaki meri (M = 23,3), najmanj pa 

si želijo kulture trga (M = 20,9). Kot tudi na vseh ostalih področjih si želijo manj kulture 
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hierarhije in trga, več pa kulture klana in adhoc kulture. Največje razlike med sedanjim in 

želenim stanjem so pri kulturi klana in kulturi hierarhije.  

 

3.7 Ocenjevanje organizacijske kulture glede na različne sociodemografske lastnosti 

zaposlenih 

 

3.7.1 Primerjava med zaposlenimi 

 

Glede na spol ni statistično značilnih razlik v oceni trenutnega ali želenega stanja kultur v 

organizaciji.  

 

Glede na starost so razlike v želenem stanju kulture hierarhije (F = 2,927, α = 0,036). Najmanj 

si kulture hierarhije želijo starejši od 50 let (M = 20,9), najbolj pa mladi do 30 let (M = 27,5), 

kar je prikazano v sliki 3.16. 

 

Slika 3.16: Želeno stanje kulture hierarhije glede na starost respondentov 

 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Glede na delovno dobo ni statistično značilnih razlik v oceni trenutnega in želenega stanja za 

posamezne kulture.  
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Trenutno stanje adhoc kulture se statistično značilno razlikuje glede na izobrazbo (F = 3,345, 

α = 0,021). Prisotnost adhoc kulture v organizaciji so najvišje ocenili zaposleni z višjo šolo 

(M = 21,2), najmanj pa je prisotna po mnenju tistih z najvišjo izobrazbo (M = 17,5). 

Statistično značilne razlike so tudi v želenem stanju kulture hierarhije (H
4
 = 9,909, α = 0,019), 

kjer si te kulture najbolj želijo zaposleni s poklicno srednjo šolo (MR
5
 = 91,8), najmanj pa 

tisti z visoko izobrazbo ali več (MR = 63,0).   

 

Slika 3.17 prikazuje kulturo glede na izobrazbo. 

 

Slika 3.17: Organizacijska kultura glede na izobrazbo 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Glede na delovna področja pa so statistično značilne razlike pri trenutni oceni adhoc kulture 

(F = 3,480, α = 0,033) in želenem stanju kulture hierarhije (F = 4,630, α = 0,011). Adhoc 

kultura je v organizaciji najbolj prisotna po mnenju zaposlenih v dostavi (M = 20,4), najmanj 

pa po mnenju strokovne službe PE (M = 17,6). Kulture hierarhije pa si najbolj želijo zaposleni 

v dostavi (M = 25,3), najmanj pa zaposleni v strokovnih službah (M = 21,1). Statistično 

značilne razlike so tudi v želenem stanju adhoc kulture (H = 8,810, α = 0,012), ki si jo 
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najmanj želijo zaposleni v manipulaciji (MR = 74,4), najbolj pa zaposleni v strokovnih 

službah (MR = 92,9). Vse navedeno je predstavljeno v sliki 3.18. 

 

Slika 3.18: Organizacijska kultura glede na delovno področje 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

3.8 Organizacijska kultura v poslovnih enotah 

 

V nadaljevanju so štirje tipi organizacijske kulture predstavljeni po posameznih poslovnih 

enotah. Za boljše razumevanje povejmo, da poslovne enote pokrivajo posamezne statistične 

regije, kar je bilo prikazano v sliki 3.7. V nadaljevanju prikazujemo posamezne tipe 

organizacijske kulture v PE. Tako slika 3.19 prikazuje trenutno in želeno stanje kulture klana 

v PE. 
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Slika 3.19: Prikaz kulture klana po poslovnih enotah 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Vidimo, da bi si v vseh PE želeli kulture klana precej več kot jo je trenutno.  

 

Slika 3.20 prikazuje trenutno in želeno stanje adhokratične kulture v PE. 
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Slika 3.20: Prikaz adhokratične kulture v PE  

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

Vidimo lahko, da bi si v vseh PE želeli več adhokratične kulture kot jo je trenutno. Pri večini 

primerov je razlika med trenutnim in želenim stanjem manjša kot pri kulturi klana, najmanjša 

razlika je v primeru PE Murska Sobota. Tu bi lahko torej rekli, da so zaposleni s to vrsto 

kulture zadovoljni. 

 

Slika 3.21 prikazuje trenutno in želeno stanje kulture trga v PE. 
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Slika 3.21: Prikaz kulture trga v PE 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

V vseh PE bi si kulture trga želeli precej manj kot jo je trenutno. 

 

Slika 3.22 prikazuje trenutno in želeno stanje hierarhične kulture v PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,9 

29,1 

31,8 

27,7 

28,5 
30,2 

24,0 

29,9 

25,9 

20,3 

18,3 

19,5 

22,0 

20,6 
21,1 

19,0 

19,4 

20,1 

0

5

10

15

20

25

30

35
PE Ljubljana

PE Maribor

PE Celje

PE Kranj

PE Nova GoricaPE Koper

PE PLC
Ljubljana

PE Novo mesto

PE Murska
Sobota

Kultura trga 
trenutno

želeno



 

62 

 

Slika 3.22: Prikaz hierarhične kulture v PE 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

V vseh PE bi si hierarhične kulture želeli manj kot jo je trenutno. Analiza raziskave je 

pokazala tudi, da v večini PE trenutno prevladuje hierarhična kultura, izjemi sta PE Ljubljana 

in PE Celje, kjer prevladuje kultura trga. V vseh PE si v največji meri želijo več kulture klana, 

na trenutno stanje pa si poleg tega želijo tudi več adhokratične kulture. Na drugi strani si v 

vseh PE želijo manj kulture trga in manj hierarhične kulture. PE lahko v grobem razdelimo na 

dve skupini, in sicer: 

 razlike med trenutnim in želenim stanjem so velike (sem spadajo PE: Ljubljana, 

Maribor, Celje, Koper in Novo mesto), 

 razlike med trenutnim in želenim stanjem obstajajo, a v manjši meri (sem spadajo PE: 

Kranj, Nova Gorica, PLC Ljubljana, Murska Sobota). 
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3.9 Preverjanje hipotez 

 

Da bi dobili čim boljši vpogled v trenutno organizacijsko kulturo v podjetju, je besedo dobilo 

še vseh 9 (devet) direktorjev poslovnih enot, ki z izjemo 3 članskega poslovodstva, sodijo v 

najvišji nivo odločevalcev. Z njimi smo opravili intervju, postavili pa smo jim vprašanja, na 

katera ni bilo enovitih odgovorov, kar pa ni presenetilo. Vprašali so jih naslednje: 

 

1. Kako vpliva relativno stabilno okolje (redne plače…) na njeno notranje, interno 

poslovanje in organiziranost 

2. Ali menite, da je PS zgolj hierarhično organizirana družba z jasno tržno usmeritvijo ali 

pa je tudi formalizirana? 

3. Ali bi lahko potrdili tezo, da je učinkovitost v tesni povezavi z 

(samo)organiziranostjo? 

 

Direktorji in direktorice kot respondenti v naši kvalitativni empirični študiji so v svojih 

odgovorih predstavili različne poglede na posamezna vprašanja in probleme, kar lahko 

razumemo, saj izhajajo iz različnih delovnih in geografskih okolij, poleg tega pa so tudi 

njihove izkušnje iz področja vodenja PE različno dolge, od 2 pa vse do 20 let. Pri odgovorih 

na prvo vprašanje so vsi omenili, da ima stabilno delovno okolje večji vpliv na mlajše kot na 

starejše delavce, kar nas je nekoliko presenetilo, pri starejših delavcih pa je zaznati težnjo po 

čim hitrejši upokojitvi. Neenotni so bili glede notranje organiziranosti, saj so nekateri trdili, 

da so procesi odločanja, kontrole in nagrajevanja v naprej znani, kar za poslovanje pomeni 

prednost pred konkurenco, drugi so temu nasprotovali in so tako stanje ocenili kot zavirajoče. 

Slednje je menil tudi respondent 6, ki pravi, da "po mojem mnenju niso jasne naloge, 

kompetence in cilji področij na upravi družbe in se področja, namesto, da bi se ukvarjala z 

načrtovanjem, razvojem in rastjo strateško-razvojnega področja, katerega pokrivajo, 

spuščajo v delokrog poslovnih enot, kar povzroča podvajanje nalog" (osebna komunikacija s 

respondentom 6, 12.5.2014). 

 

Pri drugem vprašanju so bili vsi mnenja, da je PS izključno hierarhično organizirana družba, 

ki ne omogoča hitrega in potrebnega prilagajanju razmeram na trgu. Omenili so, da nimamo 

definiranega procesa razvoja, predvsem pa so vsi poudarili, da se bo potrebno prilagoditi 

konkurenci, še bolje pa bi bilo, če bi vzpostavili situacijo, da bi se konkurenca zgledovala po 

Pošti Slovenije. Za dosego tega pa bo potrebno pri delavcih poseči v cono udobja, kar pa bo 
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gotovo prineslo določene odzive. Njihova mnenja pa so bila zelo deljena glede opredelitve ali 

ima podjetje jasno tržno usmeritev. To trditev sta jasno zagovarjala zgolj dva respondenta, 

medtem pa ostali menijo nasprotno. Enak rezultat je pokazala tudi analiza ankete, kjer se v 

poslovni enoti Ljubljana in Celje kot prevladujoča pojavlja kultura trga. Splošno mnenje je 

kljub temu bilo, da z redkimi izjemami od ideje do realizacije preteče preveč časa, kar gre 

izključno v korist konkurenci, pri čemer je stroga formaliziranost dodatna ovira. Mnenje treh 

respondentov je tudi bilo, da vsi zaposleni v strokovnih službah (pripravljavci sprememb) 

nimajo potrebnega strokovnega znanja ter da znanje in izkušnje članov organizacije rešujejo 

občasne nelogične odločitve strokovnih služb na sedežu podjetja. Eden od direktorjev je 

menil, da bo po prestrukturiranju, v katerem se podjetje nahaja sedaj, situacija boljša, v 

kolikor bodo proces prestrukturiranja sprejeli vsi delavci. 

 

Še najbolj enotni so bili odgovori glede povezave med učinkovitostjo in 

(samo)organiziranostjo, za katere menijo, da so v tesni povezavi. Eden od respondentov je 

dodal, da povezanost ni tako samoumevna, saj je odvisna tudi od članov organizacije. 

Ugotovili smo lahko, da so vsi respondenti poudarili pomembnost organiziranja lastnega dela 

ter da menijo, da so pri tem uspešni, prav tako pa je učinkovitost kolektiva odraz njihovega 

vodenja in ustreznega (samo)organiziranja, zato je na učinkovitosti velik poudarek in pomen. 

 

H1: Prevladujoči tip organizacijske kulture v Pošti Slovenije bo kultura hierarhije. 

 

Kot je razvidno iz zgoraj predstavljenih podatkov za celotno organizacijo Pošta Slovenije 

velja, da je v povprečju  najbolj prisotna kultura hierarhije. Enako velja tudi za posamezna 

področja – prevladujoče lastnosti, lepilo organizacije, strateški poudarki, kriteriji uspeha. Na 

drugem mestu pa je na področju stila vodenja in ravnanja z zaposlenimi, takoj za kulturo trga. 

Tudi na področjih, kjer je sicer kultura hierarhije v povprečju najbolj prisotna, pa ji takoj sledi 

kultura trga. Kljub temu, da je na vseh področij kultura hierarhije v samem vrhu, pa ne 

moremo reči, da prevladuje, saj je s kulturo trga v povprečju precej izenačena. Hipoteze zato 

ne moremo potrditi.  

 

H2: Organizacija v Pošti Slovenije bo zelo formalizirana in strukturirana. 

 

Za kulturo hierarhije velja, da je taka organizacija zelo strukturirana in formalizirana.  Kot 

smo že pri hipotezi H1 ugotovili, sta v Pošti Slovenije v približno enaki meri prisotni kultura 
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hierarhije, torej formalizirana in strukturirana organizacija, ter kultura trga, kjer je 

organizacija usmerjena k rezultatom. Temu pritrjuje tudi respondent 3, ki pravi, da "je Pošta 

vsekakor hierarhično organizirana družba, ki pa je v fazi prestrukturiranja predvsem iz 

formalizirane usmeritve k tržni usmerjenosti" (osebna komunikacija s respondentom 3, 

6.5.2014), zato tudi hipoteze H2 ne moremo potrditi.  

 

H3: Ker posluje v stabilnem okolju bo hierarhična kultura v Pošti Slovenije usmerjala 

delovanje organizacije navznoter.  

 

Na podlagi zgoraj predstavljenih podatkov ugotavljamo, da je v povprečju najbolj prisotna 

kultura hierarhije, vendar pa kljub temu ne prevladuje, saj je prisotna tudi kultura trga. Zanjo 

je značilno, da je podjetje usmerjeno navzven, na kupca, člani organizacije pa vse aktivnosti 

usmerjajo k doseganju rezultatov. Delovno okolje je v taki organizaciji zelo tekmovalno, kar 

je moč prepoznati tudi v načinu vodenja. Poslovno okolje Pošte Slovenije je dinamično in se 

hitro spreminja, podjetje je vse bolj orientirano tudi navzven, zato tudi H3 ne moremo 

potrditi. 

 

H4: Vodje v Pošti Slovenije bodo trdili zase, da so dobri organizatorji, ker jih zanima 

predvsem učinkovitost. 

 

Odgovori respondentov v večini poslovnih enot (razen dveh) so pokazali, da se strinjajo s 

trditvijo, da v njihovih enotah v veliki meri prevladuje organizacijska kultura hierarhije in jo 

tudi sami tako ocenjujejo. Vsi menijo, da svoje delo opravljajo dobro, so dobri organizatorji, 

njihove poslovne enote in njihovo delo pa je primerno učinkovito. Ocenjujejo, da so dobri 

rezultati tudi njihova zasluga. Omenjeno je skladno z opisanimi lastnostmi kulture hierarhije, 

utemeljenih na rezultatih izvedene ankete in opravljenih intervjujev, zato lahko H4 potrdimo. 

 

Osnovna ugotovitev je, da si v vseh poslovnih enotah v največji meri želijo več kulture klana, 

poleg tega tudi več adhokratične kulture glede na trenutno stanje. Raziskava je pokazala tudi, 

da si v vseh poslovnih enotah želijo manj kulture trga in manj hierarhične kulture.  

 

Poslovne enote lahko v grobem razdelimo na dve skupini, in sicer: 

 razlike med trenutnim in želenim stanjem so velike (sem spadajo poslovne enote: 

Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Novo mesto), 
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 razlike med trenutnim in želenim stanjem obstajajo, a v manjši meri (sem spadajo PE: 

Kranj, Nova Gorica, PLC Ljubljana, Murska Sobota). 

 

Zanimalo nas je tudi, ali so razlike med PE tudi statistično značilne. Ponovno smo se ozrli na 

podatke iz ankete, ki pravijo, da se statistično značilne razlike med PE kažejo le pri trenutnem 

stanju kulture trga, kjer obstajajo statistično značilne razlike med: 

 PE Ljubljana in PE PLC Ljubljana, 

 med PE Ljubljana in PE Murska Sobota, 

 kultura trga je statistično značilno bolj prisotna v PE Ljubljana kot v PE PLC 

Ljubljana in PE Murska Sobota. 

 

V nadaljevanju so v slikah od 3.23 do 3.25 predstavljene organizacijske kulture za PE, kjer so 

razlike tudi statistično značilne. 

 

Slika 3.23: Organizacijska kultura v PE Ljubljana 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 
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Slika 3.24: Organizacijska kultura v PE PLC Ljubljana 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

Slika 3.25: Organizacijska kultura v PE Murska Sobota 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 
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V sliki 3.26 je prikazana kultura trga v PE Ljubljana, PE PLC Ljubljana in PE Murska 

Sobota, kjer je razlika med njimi statistično značilna. 

 

Slika 3.26: Statistično značilne razlike kulture trga med PE 

 

Vir: Sršen, lastna raziskava (2014). 

 

V ostalih primerih razlike v organizacijski kulturi med PE statistično niso značilne. 

 

Ne glede na to, da je Pošta Slovenije sestavljena iz poslovnih enot, ki so alocirane po celi 

Sloveniji, pa analize ankete in primerjava med njimi v večini ne kaže statistično značilnih 

razlik. Če posamezno PE vzamemo kot subkulturo znotraj sistema Pošte Slovenije, potem 

lahko ugotovimo, da razlike med njimi so, vendar pa nobena od PE ne izstopa. To nas ni 

presenetilo, še posebej ne potem, ko smo opravili razgovore z direktorji PE. Od njih smo na 

podlagi predhodnega opazovanja in zastavljenih hipotez pričakovali drugačne poglede in 

oceno organizacijske kulture, tudi zaradi procesa prestrukturiranja, ki trenutno poteka v 

podjetju in katerega cilj je postati najpomembnejši ponudnik na področju poštnih in z njimi 

povezanih finančnih in logističnih storitev v Sloveniji in v regiji. Statistično značilne razlike 

se torej pojavljajo samo pri trenutnem stanju kulture trga, pri čemer gre za razlike med 

najmanjšo PE, to je Murska Sobota in največjo PE, Ljubljana ter PE Poštno logistični center 

Ljubljana, kjer je posebnost v tem, da se velika večina del opravi na eni lokaciji in pretežno v 

nočnem času. 
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3.10 Ugotovitve in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

 

V raziskavi smo ugotovili, da trenutno nobena organizacijska kultura ne izstopa, čeprav je 

najbolj prisotna kultura hierarhije. Organizacijska kultura je v vsaki organizaciji sestavljena iz 

dveh ali več tipov, le da se pojavi prevladovanje določenega tipa. Še več, kultura hierarhije je 

zelo značilna za velika, kompleksna podjetja, zato lahko rečemo tudi, da je rezultat 

upravičeno pričakovan. 

 

Glede na to, kaj si zaposleni želijo v prihodnje, bi lahko rekli, da z obstoječo organizacijsko 

kulturo niso zadovoljni. Izrazito si želijo kulturo klana, ki pa za velika podjetja, kakršna Pošta 

Slovenije je, po naši oceni ni primerna, saj pošte ni mogoče primerjati z družinskim ali 

drugim, veliko manjšim podjetjem. V podjetjih s tako kulturo poudarjajo medsebojne odnose, 

med zaposlenimi obstaja pripravljenost na sodelovanje in visok nivo zaupanja, zaposleni so 

med seboj soglasni in nepristranski. V taki organizaciji kultura klana spodbuja človekov 

razvoj in skrb za zaposlene, vodenje pa je razumljeno predvsem kot mentorstvo, pomoč pri 

izpolnjevanju danih nalog ter doseganju zastavljenih ciljev podjetja. Zaposleni od vodstva 

pričakujejo več pozornosti, izboljšanje medsebojnih odnosov na vseh ravneh, višjo stopnjo 

zaupanja ter pripravljenost na sodelovanje. 

 

Vedeti moramo, da je ocena respondentov odraz njihovega osebnega pogleda in razumevanja 

stanje v podjetju. Na njihove ocene je lahko vplivalo tudi izvajanje racionalizacijskih 

ukrepov, ki pomenijo uvajanje bolj fleksibilega delovnega časa, premeščanje delavcev na 

druga, nižje ovrednotena delovna mesta in tudi odpuščanja iz poslovnega razloga. Še vedno se 

namreč veliko zaposlenih na različnih nivojih ne zaveda, da je tudi Pošta Slovenije samo ena 

od izvajalcev poštnih in logističnih storitev na že nekaj let popolnoma liberaliziranem trgu 

poštnih storitev. Če lahko na tem mestu še kaj špekuliramo, potem bi morda morali zaposlene 

vprašati, kako bi oni vodili podjetje, če bi imeli to priložnost… 
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4 ZAKLJUČEK  

 

 

Odločitev za naslov magistrske naloge nikakor ni bila lahka, zaključek pa je pokazal, da 

popolnoma pravilna in upravičena. V podjetju se veliko pogovarjajo o poslanstvu, ciljih, 

strategiji, kompetencah, zaposlenih, brez katerih podjetja preprosto ni, o učinkovitosti,…  

 

V Pošti Sloveniji so se v zadnjih 10 letih zgodile velike spremembe na vseh področjih, 

vključno s področjem upravljanja s kadri ter korporativnega načina upravljanja podjetja, ki od  

vseh zaposlenih zahteva drugačno razmišljanje in delovanje. Komunikacija med 

menedžmentom in delavci se je intenzivirala, povečal se je obseg izobraževanj, različnih vrst 

sestankov, spremembe so nastopile pri organizacija dela. To so samo nekatere spremembe, ki 

so pozitivno vplivale na razvoj podjetja in potrebno prilagajanje tržnim razmeram. Pošta 

Slovenije sodeluje tudi v projektu SiOK-a (merjenja organizacijske klime), kjer že obstajajo 

primerjave po obdobjih. Take prakse pri merjenju organizacijske kulture do sedaj ni bilo, kar 

pa bi bilo v prihodnje smiselno spremeniti. Že omenjeni racionalizacijski ukrepi pa podjetje 

postavljajo pred drugačne izzive, saj reorganizacija poštne mreže npr. ustvarja večje poštne 

enote, za vodenje katerih pa ni ustrezno izobraženega kadra s potrebnimi kompetencami. K 

temu je pripomogla tudi ukinitev programa srednješolskega izobraževanja, ki je dijake 

izobraževal za poklic poštnega tehnika, zadnja generacija je šolanje končala leta 2000. V 

prihodnje se bo podjetje soočilo tudi z vse slabšo starostno strukturo zaposlenih, saj v 

zadnjem obdobju pomlajevanja praktično ni, niti ni videti, da bi se to v nekaj prihodnjih letih 

spremenilo. 

 

Menedžment mora (s)poznati organizacijsko kulturo svojega podjetja in se učiti. Prepoznati 

mora, katera kultura obnašanja vodi k finančnemu uspehu in katera ne. Zato je naloga 

menedžmenta, da redno spremlja in po potrebi prilagaja organizacijsko kulturo, predvsem pa 

ne sme dopustiti, da se le ta spreminja na slepo, slučajno, sama od sebe oziroma mimo 

vodstva. Vzpostavitev ustreznih mehanizmov, ki omogočajo pogled na organizacijsko kulturo 

"v živo" je nujno, saj se bo podjetje le tako lahko prilagodilo mnogim spremembam v okolju. 

Nove zahteve in potrebe trga so neusmiljeni, zato mora menedžment v podjetju ustvariti 

ozračje zaupanja, vzpodbujati lojalnost in pripadnost, z lastnim zgledom pa mora postati vzor 

timskega dela. Spremembe in učenje so pravzaprav edine konstante tudi za čase, ki so 
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prihajajo. Stik z okolico in poslovno stvarnostjo, osredotočenost na dolgoročno vizijo, cilje ter 

strategijo, izvajanje timskega dela in oblikovanje pripadnosti podjetju ter proaktivno 

upravljanje s kulturo, so nujni pogoj za oblikovanje take organizacijske kulture, ki bo vodila k 

doseganju dobrih poslovnih rezultatov. Poleg navedenega mora podjetje storiti vse potrebno, 

da bi zaposleni razmišljali kot lastniki in se temu primerno tudi racionalno odločali. Gre 

predvsem za srednji in nižji menedžment, ki operativno vodi velik del dejavnosti podjetja in je 

tudi soodgovoren za uspešnost poslovanja. 

 

Organizacijska kultura je pogosto tista, ki loči zelo uspešna podjetja od drugih, manj 

uspešnih. Močna, predvsem pa ustrezna kultura predstavlja konkurenčno prednost, saj je taka 

organizacijska kultura lahko vzvod uspešnega poslovanja, če se njeno delovanje usmeri v 

želeno smer. To pa za vodstvo predstavlja izziv. 
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