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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava pojav organizacijske kulture in vrednot, ki vplivajo na oblikovanje 

kulturnih vzorcev in norm v javnem sektorju. Najprej smo razložili pojma organizacija in 

organizacijska kultura ter podali njuno razlago in funkcije v okvirih javnega sektorja. Pri 

obrazložitvi organizacijske kulture je uporabljeno nekaj bolj uveljavljenih definicij, ki so 

pomembno vplivale na razumevanje pojava organizacijske kulture. Drugo poglavje se osredotoča 

na etiko in moralne vrednote v poslovanju. Pojasnjena sta pojma etika in morala nato pa osnovne 

kategorije etike in poslovne etike. V tretjem poglavju se naloga poglablja v organizacijsko 

kulturo in vrednote v slovenskem javnem sektorju. Pri tem se najbolj osredotoča na vrednote v 

javnem sektorju in oblikovanje slovenskega javnega sektorja ter z njim njegove organizacijske 

kulture skozi zgodovino. Na podlagi sekundarnih podatkov je podana analiza stanja na področju 

vrednot in etike v starih in novih državah članicah Evropske unije, in sicer na primeru 

Nizozemske in Slovenije. V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati 

kvalitativne raziskave med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi v organizacijah javnega 

sektorja. Ugotovitve, do katerih smo prišli, so podane ločeno za zaposlene in njihove vodilne 

delavce. Na koncu smo pridobljene rezultate primerjali med sabo. V zaključku smo podali 

povzetek ugotovitev in  nekaj lastnih  razmišljanj o tej problematiki. 

 

Ključne besede: organizacijska kultura, vrednote, javni sektor, etika, morala. 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with organizational culture and values that affect the formation of cultural 

patterns and norms of behavior in public sector organizations. In the first chapter we considered 

the meanings of terms “organization” and “organizational culture”, whereas explanations and 

functions in public sector are explained further on. Several established definitions that made an 

important impact on the understanding of the essence of organizational culture were used to 

explain this phenomenon. The second chapter is about ethics and moral values in business. The 

explanation of terms ethics and morality is followed with basic categories of ethics and business 

ethics. In the third chapter we made a detailed insight in the organizational culture and values in 

Slovenian public sector, the main focus being on public sector values and historic formation of 

Slovenian public sector and its organizational culture. Based on secondary data we were able to 

make an analysis of values and ethics in old and new European Union members such as The 

Netherlands and Slovenia. The results of our qualitative research among employees and their 

managers in public sector organizations are represented in the empirical part of this thesis. The 

findings are discussed for employees and managers respectively. At the end we made a 

comparison of the collected data and made an abstract of all findings as well as giving some 

reflections about treated topic.  

 

Keywords: organizational culture, values, public sector, ethics, morality. 
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I. UVOD 
 

V diplomski nalogi se bom ukvarjala s problemom organizacijske kulture v javnem sektorju. 

Organizacije javnega sektorja namreč močno vplivajo na življenje skupnosti in ravno zato je 

način njihovega delovanja toliko bolj pomemben kot način delovanja organizacij v zasebnem 

sektorju. Glede na kritike, ki letijo na različne organizacije javnega sektorja, sklepam, da je 

mnenje državljanov Slovenije o njihovem delovanju slabo. Predvsem v zadnjih letih smo priča 

vedno več novicam o napakah vodilnih in zaposlenih na tem področju, ki so velikokrat posledica 

nemoralnega vedenja, kot so nespoštovanje moralnih norm in vrednot, korupcija, kršitev 

zakonodaje, diskriminacija ipd. To je tudi razlog, zakaj sem se odločila v svoji diplomski nalogi 

obravnavati javni sektor in moralne vrednote, ki vplivajo na delovanje le-tega.  

 

Država skuša ta problem reševati z oblikovanjem različnih standardov vedenja javnih 

uslužbencev, kot so etični kodeksi, pravilniki, zakoni, podzakonski akti ipd. Vendar pa se kljub 

temu nemoralno vedenje še vedno pojavlja, celo med visokimi javnimi uslužbenci in političnimi 

funkcionarji. Javne organizacije bi morale za boljše delovanje pridobiti spoštovanje državljanov, 

ki bi jim tako bolj zaupali in verjeli, da delujejo v smeri zaščite njihovih pravic in spoštovanja 

javnega interesa. Pri tem pa je velikega pomena tudi organizacijska kultura, ki vlada v posamezni 

organizaciji in vpliva na doseganje rezultatov le-te. 

 

Cilj pričujoče diplomske naloge je ugotoviti, ali in katere moralne vrednote vplivajo na 

organizacijsko kulturo v javnem sektorju v Sloveniji. Pri tem bom poskušala pridobiti primarne 

podatke o tem, kako zaposleni gledajo na organizacijo, v kateri so zaposleni, ravnanje z njimi, 

primernost vodenja, strategijo, uspeh organizacije itd. 

 

Metode, ki jih bom uporabljala pri izdelavi diplomske naloge, bodo temeljile na teoretičnem in 

empiričnem pristopu. Teoretični del diplomske naloge bom podprla z viri iz domače in tuje 

strokovne literature na to temo. Pri empiričnem delu pa bom uporabila kvalitativne metode v 

obliki poglobljenega intervjuja z zaposlenimi v javnem sektorju.  
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V prvem delu diplomske naloge bom najprej razložila teoretično ozadje problema, ki ga 

raziskujem v svojem delu, in sicer bom s pomočjo strokovne literature opredelila pojme 

organizacija in organizacijska kultura, vrste organizacij in organizacije v javnem sektorju. Potem 

bom razložila pomembnost organizacijske kulture za delovanje organizacij ter podala razlike 

med organizacijami javnega in zasebnega sektorja. V nadaljevanju teoretičnega dela naloge bom 

opredelila pojem vrednote in njihov vpliv na organizacijsko kulturo ter način oblikovanja le-te. 

Pri tem bom navedla tudi najpomembnejše vrednote v organizacijah.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge bom podrobneje razložila metodologijo, s katero bom 

poskušala najti odgovore na raziskovalna vprašanja, predstavila potek in rezultate raziskave, ki 

mi bodo v pomoč pri verifikaciji postavljenih hipotez. 

 

V zaključku bom podala povzetek ugotovitev, doseženih v pričujoči nalogi in si dovolila nekaj 

lastnih  razmišljanj o tej problematiki. 
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1. Organizacija in organizacijska kultura v javnem sektorju 

 1.1. Organizacija 

 

Organizacija je pojem, ki ga različni avtorji različno razlagajo. V najširšem pomenu jo 

razumemo kot neko institucijo, združbo, sistem, ... posameznikov s skupnimi interesi. 

Organizacije med seboj ločujemo glede na različne kriterije, kot so: velikost (število članov), 

notranja struktura odnosov, cilji članov, družbena priznanost (legalne oziroma nelegalne 

organizacije), ... Tako lahko rečemo, da je organizacija »sistem ljudi in sredstev, ki morajo biti 

med seboj tako povezani, da dosežejo zastavljeni cilj. Pri tem so pomembna tako sredstva in viri 

kot ljudje, njihovi interesi in odnosi med ljudmi« (Grintal, 2011, str. 5). Ljudje se združujemo v 

organizacije, da bi lažje dosegli cilje, ki jih sami ne bi mogli doseči. »Zaradi tega pomen 

organizacije ni omejen samo na gospodarsko dejavnost, temveč na celoto delovnih in življenjskih 

aktivnosti človeka. Pomen organizacije izhaja tudi iz narave človeka, ki je družbeno bitje in 

potrebuje delovanje v skupnosti ter komunikacijo z drugimi ljudmi« (Grintal, 2011, str. 6). 

 

Organizacije lahko ločujemo tudi glede na to, ali njihovo delovanje sodi na področje tržnih 

oziroma javnih/državnih dejavnosti. Tako tiste, ki si zagotavljajo prihodek s prodajo svojih 

izdelkov in storitev na trgu, uvrščamo v zasebni (profitni) sektor; organizacije, ki so 

ustanovljene, financirane in vodene s strani države, pa sodijo v javni oziroma neprofitni sektor. 

Javni sektor obsega »vedenja organizacij, ki sodijo v nekaj, kar z drugo besedo imenujemo tudi 

»država« ali »vlada«, ampak zavedati se moramo, da je koncept javnega sektorja širši od obeh 

omenjenih in zelo poznanih konceptov. V javni sektor vstopajo vse vrste vladnih aktivnosti na 

različnih nivojih, vse vrste javnih agencij kot tudi javna regulacija na splošno. Kar je zunaj 

javnega sektorja, vstopa v zasebni sektor ali civilno družbo« (Gradišar, 2009, str. 12). 
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 1.2. Organizacijska kultura 

 

V zadnjih desetletjih je zanimanje za raziskovanje organizacijske kulture močno povečano, in 

sicer gre iskati vzroke za to po eni strani pri mednarodnih podjetjih, ki se trudijo uspešno 

delovati v različnih kulturnih okoljih, po drugi strani pa v »premiku svetovnega ekonomskega in 

industrijskega sistema iz ene svetovne metropole v drugo«. Pri slednjem gre za japonske 

organizacije, ki so naredile velik korak naprej in tako postale bolj konkurenčne od zahodnih 

podjetij (Jelovac in Rek, 2010, str, 26). Mnoge empirične raziskave, ki so bile opravljene v 

zahodnih gospodarstvih, so tako pokazale, da je upravljanje z organizacijsko kulturo velikega 

pomena za povečanje uspešnosti poslovanja organizacij. Med raziskovanjem notranjega okolja 

organizacij se je namreč izkazalo, da ima vsaka od njih svojo enkratno kulturo, ki ni prirojena, 

temveč priučena. Ta je nastajala med reševanjem problemov preživetja v okolju in se kaže v 

načinu, na katerega člani dojemajo organizacijo in kako na podlagi tega dojemanja delujejo. Zato 

lahko rečemo, da organizacijska kultura usmerja način delovanja organizacije, oblikuje norme, 

motivacijo za delovanje ter oblikuje psihološke matrike in organizacijske vrednote (Jelovac in 

Rek, 2010, str. 27). 

 

Ustrezna organizacijska kultura zaposlene bolj angažira k doseganju zlasti naslednjih skupnih 

ciljev organizacije: 

- kvantitativna in kvalitativna rast proizvodnje, 

- uvajanje inovacij, 

- racionalna izraba vseh razpoložljivih virov organizacije, 

- zvišanje rentabilnosti, produktivnosti in tržnega deleža (oziroma ohranitev že osvojenih 

trgov), 

- pridobitev in ohranitev konkurenčne prednosti, 

- zviševanje kvalifikacijske ravni zaposlenih in stopnjevanje njihove povezanosti s cilji in 

poslanstvom organizacije, 

- razvijanje pozitivnega notranjega vzdušja, ... (Sfiligoj v Jelovac in Rek, 2010, str. 27). 

 

Za uspešno delovanje posamezne organizacije je torej potrebno vzpostaviti dobro organizacijsko 

kulturo. V takih organizacijah bodo zadovoljni zaposleni veliko bolj produktivni in lojalni. »Če 
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pogledamo dejstvo, da zadovoljni zaposleni naredijo v povprečju za 30 odstotkov več (toliko je 

višja njihova produktivnost, če so zadovoljni z delovnim okoljem), potem vidimo, da sistem 

razmišljanja organizacije in posledično tudi delovno okolje pomembno vplivata na uspešnost 

organizacije. Morda se tega dejstva včasih vodilni premalo zavedajo. Prav oni morajo biti vzgled 

ostalim zaposlenim. Po drugi strani pa morajo tudi zaposleni delovati v skladu z vrednotami in 

zahtevami neke organizacije« (Grintal, 2011, str. 54). Za podjetnika, ki je prav tako tudi 

ustanovitelj podjetja, »je zelo pomembno, da razvije organizacijsko kulturo svojega podjetja. Le-

to je potrebno razviti predvsem na podlagi vrednot in vrlin, saj je vse, kar se bo zgodilo v 

podjetju, odvisno od tega, kako podjetnik razume, za kaj je vredno živeti in delati« (Kralj, 

Jelovac in Mate, 2013, str. 110). 

 

      »Organizacijsko kulturo je najbolje pojmovati kot lastnost skupine ali članov organizacije. 

Če lahko dokažemo, da ima določeno število ljudi pomembno število skupnih izkušenj v 

procesu reševanja problemov, lahko predpostavimo, da so jih te skupne izkušnje v 

določenem času vodile do skupnih pogledov na svet. Številne skupne izkušnje, ki se 

sedimentirajo in utrdijo v zavesti, bistveno vplivajo na to, kako člani organizacije mislijo, 

čutijo in delujejo« (Mesner v Jelovac in Rek, 2010, str. 27/28). 

 

Zanimanje za fenomen organizacijske kulture sega v petdeseta leta prejšnjega stoletja. Od takrat 

je nastalo veliko definicij, ki razlagajo ta pojem. Na splošno ga opredeljujemo kot skupek 

vrednot, pravil, prepričanj, ciljev ali načinov, kako določena organizacija izvaja svoje procese in 

postopke, kako poteka interakcija znotraj organizacije in navzven itd. Organizacijska kultura 

določa, na kakšen način organizacije uresničujejo svoje zastavljene cilje. »Če želimo razumeti 

delovanje organizacije in jo spreminjati, moramo spoznati njeno zgodovino delovanja, ki je izid 

določene organizacijske kulture« (Ambrož in Lotrič, 2009). Organizacijsko kulturo gre razumeti 

predvsem »kot lastnost skupine ali članov organizacije. Je določena vrsta skupnih pomenov ali 

skupen simbolni svet, ki ga imajo člani organizacije« (Mišič, 2006, str. 4). 

 

V nadaljevanju bomo podali nekaj bolj uveljavljenih definicij, ki so vplivale na razumevanje 

organizacijske kulture: 

 

Jaques je leta 1952 opisal kulturo tovarne kot njen običajni in tradicionalni način mišljenja in 

delovanja, ki je deljen s strani vseh njenih članov in katerega se morajo novi člani naučiti ter 
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sprejeti, da bi bili tako sprejeti v podjetju. Avtor se pri tem opisu kulture osredotoča predvsem na 

obnašanje, način produkcije, veščin in znanja, ki so potrebni za določeno delovno mesto. Sem 

sodijo tudi stališča o disciplini in kaznovanju, običajih in navadah menedžerjev, prioritetnih 

ciljih, načinih poslovanja, normah plačevanja, vrednotah in prepričanjih v demokratičnem 

življenju, nezavednih konvencijah in tabujih. Danes bi morda rekli, da je ta definicija nezadostno 

strukturirana, vendar pa je v njej zajeta večina sestavnih elementov, ki so jih kasnejše definicije 

organizacijske kulture razvijale naprej (Jelovac in Rek, 2010, str. 28). 

 

Eldridge in Crombie sta leta 1974 trdila, da kultura organizacije kaže na norme, vrednote, 

prepričanja, vzorce obnašanja, ..., ki opredeljujejo način, po katerem se posamezniki in skupine 

združujejo z namenom, da bi nekaj storili. Posebnost vsake organizacije je tesno povezana z 

njeno zgodovino in se izraža v načinih mišljenja in delovanja ter morali in ideologiji, na podlagi 

katerih se člani odločajo o prihodnosti, in v strateških odločitvah organizacije kot celote. 

(Jelovac in Rek, 2010, str. 28) 

 

Schwartz in Davis sta leta 1981 skušala ločiti pojem organizacijske kulture od kulture nasploh in 

sta prvo opisala kot vzorec prepričanj in pričakovanj, ki ustvarjajo norme obnašanja 

posameznikov in skupin v organizaciji. Gold je njeno bistvo opredelil še bolj jedrnato, in sicer 

kot kvaliteto, ki izraža prepoznavno posebnost določene organizacije, oziroma nenavadno 

kakovost le-te, ki jo razlikuje od drugih organizacij. To je zelo preprosta definicija 

organizacijske kulture, ki pa prezre vse ostale dimenzije tega kompleksnega fenomena, ki ga ni 

možno zreducirati na le eno kvaliteto. Nasprotno pa Pacanowski in O'Donnell-Trujillo (1982) 

doživljata organizacijsko kulturo kot uganko, saj je ne vidita kot nekaj kar ima organizacija v 

svoji posesti, temveč kot nekaj, kar organizacija je (Jelovac in Rek, 2010, str. 29). 

 

Hofstede (1985) kulturo organizacije opisuje kot »kolektiven miselni program«, ki ljudi ene 

organizacije razlikuje od drugih. Po njegovem mnenju se organizacijska kultura v podjetju 

vzpostavi že v letih nastajanja le-tega in značaji ustanoviteljev postanejo miti naslednjim 

generacijam. Podjetja ne le, da nove zaposlene izbirajo tako, da bi ustrezali določeni 

organizacijski kulturi, ampak se zaposleni tudi sami med seboj selekcionirajo na podlagi kulture 

v njihovi organizaciji, saj se socializirajo v način dela oziroma se naučijo jezika ali načina 
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ustreznega sporazumevanja v organizaciji, načina oblačenja, koga poslušati, koga se izogibati, 

pomena statusnih simbolov, kaj pomeni biti povabljen kam, dobivati poročila, biti izbran za 

izobraževanje, biti promoviran, ... Njihova prinesena kultura se prekrije z organizacijsko (Jelovac 

in Rek, 2010, str. 29). Hofstede je ponazoril organizacijsko kulturo s pomočjo modela »čebule«, 

saj nam to omogoča vpogled v ta fenomen od zunanjih plasti do notranjega jedra: 

 

Slika 1.1: Hofstedejeva ponazoritev organizacijske kulture 

 

Vir: Hofstede v Bregar (2010, str. 2) 

 

Lorsch (1986) se pri pojasnjevanju organizacijske kulture osredotoča bolj na menedžerski vidik, 

saj je mnenja, da gre pri tem za deljena prepričanja vodilnih menedžerjev v podjetju o tem, kako 

naj bi upravljali zaposlene in posle. Za razliko od njega je Morgan (1986) pojasnjeval kulturo kot 

metaforo. Ta cilja k drugim sredstvom ustvarjanja organizirane aktivnosti s pomočjo vpliva na 

jezik, norme, folkloro, ceremonije in druge družbene prakse skozi različne ideologije, vrednote 

in prepričanja, ki usmerjajo delovanje organizacije (Jelovac in Rek, 2010, str. 29/30). 

 

Scholz in pred njim tudi Tunstall (1983) sta organizacijsko kulturo imenovala korporativna 

kultura, le da jo prvi vidi kot vse prevladujočo, nevidno, notranjo in neformalno zavest 
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organizacije, ki vpliva na obnašanje posameznikov in se oblikuje na podlagi le-tega; drugi pa jo 

je opisal kot enkratno splošno medsebojno razmerje prepričanj, morale, običajev, sistema 

vrednot, vzorcev obnašanja in načinov poslovanja v korporaciji. Korporativna kultura po 

njegovih besedah oblikuje vzorce aktivnosti in dejanj znotraj organizacije in opisuje vse vzorce 

vedenja in čustvovanja, ki zaznamujejo življenje v tej organizaciji. Tudi Deal in Kennedy (1982) 

govorita o korporativni kulturi in podarjata pomen »močne kulture« kot sistema neformalnih 

pravil za to, kako naj se ljudje večinoma obnašajo. Če imajo zaposleni jasna navodila, bodo 

izgubili manj časa za odločanje, kako naj delujejo v določeni situaciji. V »slabi kulturi« pa 

zaposleni porabijo preveč časa za iskanje rešitev in so tako manj produktivni od zaposlenih v 

organizacijah z »močno kulturo«, ki se na svojem delovnem mestu počutijo bolje in so tako bolj 

naklonjeni k trdemu delu (Jelovac in Rek, 2010, str. 30). 

  

Definicija organizacijske kulture, ki jo v različni strokovni literaturi na to temo največkrat 

navajajo, je definicija Edgarja Scheina (1985), ki jo opisuje kot »vzorec osnovnih predpostavk, ki 

si jih je izmislila, odkrila ali razvila določena skupina, da bi se naučila soočati s problemi 

prilagajanja navzven in integriranja navznoter, vzorec, ki se je pokazal kot dober in ga je zato 

treba prenašati na nove člane kot pravilen način zaznavanja, razmišljanja in čustvovanja v 

odnosu do teh problemov« (Schein v Jelovac in Rek, 2010, str. 30). Kultura tu predstavlja naučen 

proizvod skupinske izkušnje in jo je zato možno najti le tam, kjer ima določena organizacija 

pomembno zgodovino. Schein v svojo razlago organizacijske kulture ne vključuje obrazcev 

delovanja, saj predpostavlja, da je vedenje vedno določeno s kulturnimi predispozicijami 

(predpostavkami, percepcijami, mišljenjem, ...), kar se strne v obrazec vedenja. Pravilnosti v 

vedenju ne morejo biti osnova za definiranje kulture, saj so bolj refleksija okolja kot pa proizvod 

kulture (Jelovac in Rek, 2010, str. 31). Po mnenju nekaterih je »nerazumevanje delovanja kulture 

v poslovnem svetu enako nevarno kot nerazumevanje delovanja gravitacije v 

fizikalnem/biološkem svetu« (Koprivec, 2003, str. 14). Kulturo je potrebno analizirati na 

različnih ravneh (glej sliko 2). Na prvi gre za najenostavnejšo raven, ki jo ustvarja neka skupina. 

Druga raven so vrednote, ki upravljajo vedenje ljudi. Tretja raven pa so temeljne predpostavke, 

do katerih se moramo prebiti za pravo razumevanje kulture. Čeprav so te nezavedne, določajo, 

kako člani neke skupine zaznavajo, mislijo in čutijo. So močnejše od vrednost, saj so postopno 

naučene in vzete kot nekaj, o čemer se ne razpravlja (Kavčič, 2005). 
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Slika 1.2: Ravni organizacijske kulture po Scheinu 

 

Vir: Schein v Kržič (2005, str. 20) 

 

Definicije organizacijske kulture, ki so nastale v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, niso 

prinesle bistvenih novosti k razlagi tega pojma. Naslednje najbolj izražajo razumevanje 

organizacijske kulture v duhu časa. Wiliams in ostali (1993) razlaga kulturo organizacije kot 

nekaj, kar izraža relativno stabilna prepričanja, drže in vrednote znotraj organizacije. Kotter in 

Heskett (1992) opisujeta kulturo kot medsebojno odvisen niz vrednot in vzorcev obnašanja 

znotraj skupnosti s tendenco nadaljevanja v daljšem časovnem obdobju. Za Denisona 

organizacijsko kulturo utemeljujejo vrednote, prepričanja in principi, ki so osnova 

menedžerskega sistema organizacije, praks in obnašanja. Harris in Moran pa razlagata kulturo 

kot človeško sposobnost prilagajanja okoliščinam ter prenašanje te veščine in znanja na potomce. 

Kultura naj bi dajala ljudem občutek za to, kdo so, občutek pripadnosti, kako naj bi se vedli in 

kaj naj bi počeli (Jelovac in Rek, 2010, str.30/31). Brown je mnenja, da organizacijska kultura 

kaže na vzorce prepričanj, vrednote in naučene načine soočanja z izkustvom, ki so se razvijali 

skozi zgodovino organizacije in se izražajo v njeni strukturi ter obnašanju njenih članov (Brown, 

1998, str. 9). 
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Kot smo že omenili pri Scheinovi definiciji organizacijske kulture, je kultura razslojena na več 

plasti, in sicer vedenjske vzorce, načine ravnanja, vrednote in temeljne predpostavke. Prva raven, 

vedenjski vzorci, je najbolj vidna raven kulture in predstavlja fizično in družbeno realnost, 

tehnološki output organizacije, besednjak zaposlenih ter vidne vzorce obnašanja. Druga raven, ki 

jo moramo raziskati, da bi bolje razumeli prvo, so vrednote, saj na podlagi le-teh zaposleni 

oblikujejo svoje vedenje. Pomembno je, da so te sprejete v skladu s temeljnimi predpostavkami, 

saj so le tako lahko v pomoč pri integraciji skupine, kjer sta pomembna vir identifikacije in 

občutek pripadnosti. Najgloblja raven organizacijske kulture so torej temeljne predpostavke. Če 

konstantno uspešno rešujemo nek problem, postane rešitev tega problema samoumevna in tako 

začnemo verjeti, da stvari dejansko delujejo na tak način. Temeljne predpostavke so 

samoumevne do takšne mere, da znotraj določene skupine najdemo le minimalne razlike in 

vsakršno vedenje, ki ni skladno s temi predpostavkami, člani razumejo kot nesprejemljivo. 

Shranjene so v t. i. skupnem oziroma družbenem skladu vrednosti, ki nam služi kot referenca, na 

podlagi katere dosegamo konsenz, ta pa nam omogoča koordinirano delovanje. Nanaša se na 

načine obvladovanja rutinskih opravil in nam priskrbi tipizacijske sheme, ki jih od nas zahtevajo 

glavne rutine vsakdanjega življenja, ter nas oskrbuje s tipizacijskimi shemami soljudi in 

predvsem tipizacijami vseh vrst naravnih oziroma družbenih dogodkov in izkustev. Te sheme so 

torej nekakšna mentalna struktura s tipično vednostjo o določenih osebah, dogodkih, predmetih 

in pravilih, na podlagi katere predelujemo oziroma interpretiramo informacije, dejanja in 

pričakovanja. Posebna vrsta shem so kognitivni zemljevidi, ki vsebujejo predvsem vzorčno-

posledična razmerja med elementi v shemi. So celota medsebojno povezanih informacij, ki nam 

pomagajo razumeti kompleksno okolje nad ravnjo neposredne percepcije in so rezultat naših 

izkušenj oziroma posledica eksperimentiranja. Zaposleni v medsebojnem delovanju tako lahko 

oblikujejo skupne kognitivne zemljevide in s tem oblikujejo skupno razumevanje problemov 

oziroma razvijejo kompleksne spoznavne strukture, ki so zmes racionalnega in iracionalnega. V 

kognitivnih zemljevidih so shranjene naše temeljne kulturne predpostavke, pogled na svet in 

razumevanje sveta okoli nas. S prehodom od individualne k skupni rabi teh zemljevidov se 

spreminja tudi vzajemno razumevanje članov organizacije. Ta proces vključuje približevanje 

individualnih in skupinskih map, tako da posameznik vključi več konceptov iz skupinskih 

zemljevidov, slednji pa vključujejo vedno več elementov individualnosti. Primerno stopnjo 

usklajenega razumevanja in delovanja med zaposlenimi je laže doseči na podlagi določenih 
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skupnih pomenov, ki jih člani oblikujejo v svojem organizacijskem okolju in tako sčasoma 

pokažejo nagnjenje k do neke mere podobnemu razmišljanju. Ti skupni pomeni predstavljajo 

organizacijsko kulturo (Jelovac in Rek, 2010, str. 36). »Skupno percipiranje organizacije in 

mišljenje sta nujen pogoj za koordiniranje delovanja. Skupen jezikovni sistem in pomenske 

kategorije pa niso samo predpogoj za vsako komunikacijo in sodelovanje, ampak so tudi osnova 

za oblikovanje skupinske identitete in čutenja organizacijsko kulturne pripadnosti« (Jelovac, 

2010 in Rek, str. 37). 

 

V nadaljevanju je pomembno omeniti tudi pomen skupinskih norm kot rezultat pogajanja med 

člani organizacije. Velikokrat odsevajo začetne temeljne predpostavke vodstva, ki ima največ 

vpliva na oblikovanje le-teh in njihovo širjenje.   

 

Organizacijska kultura vpliva tudi na oblikovanje odnosa organizacije z okoljem, ki ga spoznava, 

razume in obvladuje prek sistema prepričanj, ki vodi njeno delovanje. Način obvladovanja 

preživetja v okolju bolj natančno opredeljuje obliko organiziranja in skupno identiteto 

zaposlenih. Rešitve, ki se oblikujejo ob definiranju osnovne naloge in primarnih ciljev 

organizacije, potencialno postanejo bistveni kulturni elementi le-te.  

 

Ena od pomembnih funkcij, ki jih opravlja organizacijska kultura, je tudi zmanjševanje strahu in 

napetosti pri soočanju zaposlenih z negotovostjo in informacijsko preobremenjenostjo. Ko se 

naučimo, kako sprejemati primarne naloge in cilje, kako komunicirati s sodelavci in se obnašati v 

vsakdanjih situacijah na delovnem mestu, se naučimo tudi izbirati iz okolja tiste stvari, ki so 

pomembne in jim je potrebno posvečati pozornost, ter oblikovati ustrezno reakcijo na različne 

dražljaje iz okolja.  

 

 »Upoštevanje organizacijske kulture je bistvenega pomena za razumevanje organizacije. 

Kultura rešuje glavne probleme preživetja skupine, njenega prilagajanja na zunanje okolje 

in probleme notranje integracije. Članom organizacije nudi občutek pripadnosti in 

omogoča identifikacijo z organizacijo prek skupnih obrazcev mišljenja, prepričanj, čustev 

in vrednot, ki izhajajo iz skupnega izkustva in učenja. Omogoča vzpostavljanje in 

ohranjanje odnosov med posamezniki, ki skupaj opravljajo določeno delo. Opravljanje 

tega dela ter prek skupnega jezika in konceptualnih kategorij rešuje notranji problem 

integracije« (Ashkanasy et al. v Jelovac in Rek, 2010, str. 36/37). 
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2. ETIKA IN MORALNE VREDNOTE V POSLOVANJU 

2.1.  Etika in morala 

 

Ko govorimo o vrednotah v poslovnem svetu, se moramo najprej ustaviti pri pojmu etika, ki »se 

že od samega začetka sooča s težavo, kako najti splošno veljavno merilo, pravilo ali določilo, s 

katerim bi se dalo ločiti dobro od zla« (Jelovac, 1997, str. 25). Etiko lahko razložimo na dva 

načina, in sicer ta v etimološkem smislu pomeni običaj, navado, nravnost, ... (grško: ethos), v 

vsebinskem smislu pa: 

- filozofsko vedo o morali, 

- refleksijo, teoretsko pojasnjevanje in kritično presojanje izvora človeške moralnosti, 

- preučevanje osnovnih kriterijev moralnega vrednotenja, 

- razumevanje ciljev in smisla človeških moralnih nagibov, dejanj, obnašanja in dosežkov 

(Jelovac, 2000, str. 85). 

 

Etika je torej nekaj, kar se nanaša na dogovorjena ali skupna pravila oziroma pričakovanja, ko 

govorimo o človeških značajih, delovanju, ravnanju itd. Ko govorimo o človekovih osebnih 

prepričanjih, pa preidemo na področje morale, ki označuje: »tisti specifično človeški fenomen, v 

katerem se izraža nek način človeškega sobivanja, ki je sčasoma prešel v navado, običaj(nost), 

nrav(nost). Morala izraža prostovoljno vdanost človeka običajem, ki jih deduje tradicija 

skupnosti, v kateri prebiva in po katere načelih se privaja samoobvladovanju v javnem in 

zasebnem življenju« (Jelovac, 2000, str. 86). 

 

Jelovac v svojem delu Podjetniška kultura in etika (2000, str. 87) opisuje moralo kot: 

- moder pouk o pravilnem načinu skupnega življenja ljudi v njihovem nravnem bivališču, 

- specifično človeški fenomen, 

- ustaljen način človekovega sožitja, pristno običajnost, 

- prostovoljno vdanost človeka običajem in navadam, ki jih deduje tradicija skupnosti, v 

kateri prebiva, 

- nepisana načela, po katerih se ljudje ravnajo v javnem in zasebnem življenju, 

- človekov kritično-vrednostni odnos do dejanj drugih ljudi, njihovih značajev in samega 

sebe s stališča dobrega in zla (Jelovac, 2000, str. 87). 
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Etika je torej filozofska disciplina, ki proučuje moralno delovanje ter razlaga pravila in norme, 

morala pa predstavlja pravila našega delovanja, ki je skladno s etiko. 

 

Slika 2.1: Etika in morala 

 

 

Vir: Tavčar v Košenina, 2003 

 

2.1.1. Dobro 

 

Temeljna vrednota vsake morale, tudi poslovne, je Dobro. Ta pojem je možno razložiti skozi 

vprašanje: Kaj je Dobro ali Zlo kot takšno? Poskus odgovora na to vprašanje nam ponuja dve 

skrajnosti, in sicer etični skepticizem in etični dogmatizem. Pri prvi gre za to, da  je pojem Dobro 

preprost pojem, ki ga ni možno definirati oziroma ga ne moremo pojasniti tistemu, ki ga ne 

pozna, in nam zato ne preostane nič drugega kot intuitivno dojemanje tega pojma kot vsake 
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prvine ali primarne kvalitete. Etični dogmatizem pa definira pojem Dobro kot določeno zahtevo 

oziroma zapoved neke moralne avtoritete, kot so lahko tudi Sveto pismo ali knjige klasikov. Tak 

pojem dobrega razumemo kot nekaj samoumevnega in nedotakljivega, kar podedujemo v 

procesu kulturne socializacije (Jelovac, 2000, str. 91). 

 

2.1.2. Osnovne kategorije etike 

 

Za lažjo razlago problema poslovne etike bomo v nadaljevanju tega poglavja opisali nekatere 

osnovne kategorije etike, kot jih je predstavil Jelovac v delu Podjetniška kultura in etika (2000). 

 

Moralne ocene postavljamo s pomočjo vrednostnih stavkov, ki jih za razliko od faktičnih ne 

moremo potrditi ali zanikati s stališča resničnosti ali neresničnosti. Gre za stvar osebnega okusa 

ali različnih pristopov k isti stvari. To lahko pripelje tudi do vrednostnih sporov ali 

nesporazumov, vendar pa to še ne pomeni, da velja pri oblikovanju lastnih usmeritev, 

opredelitev, preferenc, predsodkov, ... (navad vrednotenja) popolna samovolja ali poljubnost. 

Pomembno je iskanje konsenza v reševanju vrednostnih sporov (Jelovac, 2000, str. 92). 

 

Kriteriji so temelj moralnih principov, saj predstavljajo orientacijski okvir za naše moralno 

vedenje. Z njihovo pomočjo ločujemo dobro od slabega, sprejemljivo od nesprejemljivega, 

pošteno od nepoštenega, pravilno od nepravilnega, ... Brez kriterijev ali meril ni vrednot, brez 

vrednot pa ni morale (Jelovac, 2000, str. 92). 

 

Za razliko od kriterijev moralnega ocenjevanja, ki nam pomagajo ločiti dobro od slabega, nam 

moralne norme »zapovedujejo, kar je dobro, in prepovedujejo, kar je zlo« (Sruk v Jelovac, 2000, 

str. 93). So natančno razločno določene vrednostne drže, s pomočjo katerih uresničujemo tisto, 

česar se zavedamo kot vrednote. Brez zavestno zastavljenih kriterijev in hierarhije vrednot ne 

moremo govoriti o moralnih vrednotah (Jelovac, 2000, str. 93). 

 

Obnašanje v najširšem smislu pomeni vsako dejavnost živega bitja v odnosu do njegovega 

okolja. V primerjavi z naravnim obnašanjem živali je človeško delovanje poseben primer 

obnašanja, saj presega sfero naravnih instinktov in prirojenih mehanizmov. Ljudje smo sposobni 
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razumevanja življenjskih situacij in samo-zavestnega odločanja. Naša ravnanja imajo vedno nek 

namen in tako edina (v primerjavi z ostalimi živimi bitji) nosijo pečat smisla (Jelovac, 2000, str. 

94). 

 

Vest je dimenzija človekove zasebne in družbene zavesti, ki je značilna za moralno 

(samo)ocenjevanje in obnašanje. Predstavlja čut za to, kaj je pravilno ali ne v delovanju oziroma 

ravnanju posameznika. Napeljuje nas k poštenemu delovanju, zato pravimo, da je bitje brez vesti 

amoralno bitje, slab človek. Vest je skratka mehanizem moralnega samospodbujanja in 

samokaznovanja človeka za dobra in slaba ravnanja (Jelovac, 2000, str. 96). 

 

Dolžnost nam nalaga, kaj je potrebno oziroma ni potrebno storiti. Kaže se kot notranji občutek 

zaveze delovanja ali ravnanja v skladu z določeno moralno voljo. Pojem dolžnost lahko 

razlagamo tudi skozi zahteve časa, skupnosti, občega dobrega, nacionalnih interesov, poslovnega 

uspeha in podobno. Občutek dolžnosti se pojavlja kot notranji klic k delovanju po svobodni 

izbiri, katerega posledice skupnost zavestno in po svoji vesti prevzema nase. Temu pravimo tudi 

moralna odgovornost. Tako dolžnost po eni strani prinaša pritisk zaradi zahtev in pričakovanj, po 

drugi pa katarzo ob uresničitvi zadane naloge (Jelovac, 2000, str. 96). 

 

Moralna odgovornost se kaže v tem, da nase prevzemamo posledice svojih dejanj. Odgovarjati 

za nekaj pomeni, da lahko upravičimo lastno ravnanje, oziroma občutek, da imamo prav in da 

lahko legitimiramo svoja dejanja ali ocene. Odgovornost je zato tudi pogum, da »svoje ravnanje 

izpostavimo najstrožji moralni presoji lastnega jaza in okolja« (Jelovac, 2000, str. 97). V etični 

teoriji govorimo o vsaj dveh vrstah odgovornosti: subjektivni in objektivni. Za prvo gre, ko se 

čutimo odgovorne samo za tiste posledice svojih dejanj, ki jih lahko predvidimo oziroma 

pričakujemo v trenutku odločitve za določeno ravnanje oz. delovanje, za vse ostalo, na kar pred 

dejanjem nismo računali, pa se ne čutimo odgovorne. Za objektivno odgovornost pa gre takrat, 

ko smo pripravljeni nase prevzeti vse posledice svojih dejanj, ne gle to, kako velike so in ali smo 

jih vnaprej predvideli (Jelovac, 2000, str. 97). 

 

Vrlina je selektivna nagnjenost volje, da ravnamo v skladu z ustreznimi merili. Sokrat pravi, da 

»nihče hote ne dela narobe« in temu sledi, da je pravilno delovanje možno le na osnovi znanja. 
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Aristotel pa je mnenja, da je smisel človeškega razvijanja vrlin v tem, da usmerja naše ravnanje, 

ki ga poganjajo strasti in afekti. Po njegovem mnenju je naše življenje srečno takrat, ko smo 

pravični, velikodušni, pogumni, plemeniti, prijateljski, ... (Jelovac, 2000, str. 98). 

 

Karakter oziroma značaj zajema celoto naših nravnih značilnosti. Je pečat naše individualnosti, 

pridobljene skozi dedovanje, vzgojo in izobraževanje. Zato pravimo, da ima nekdo dober, slab, 

blag, pohleven, ... karakter. Za osebe, ki imajo trdna prepričanja, dosledno obnašanje in na katere 

življenjske okoliščine in okolje ne vplivajo močno, pa pravimo, da so osebe s karakterjem. 

Karakter omogoča posamezniku ohranitev časti (Jelovac, 2000, str. 99). 

 

Moralni kodeks je »skrbno izbrana, do določene mere sistematično zbrana in jasno formulirana 

množica ocen, meril, maksim ter norm, ki veljajo za praktična pravila pravilnega obnašanja 

posameznikov oz. kot vzorci zglednega vedenja in/ali delovanja v določeni skupnosti« (Jelovac, 

2000, str. 99). Določa način skupnega sobivanja posamezne skupnosti. Glede na to, da je morala 

skupek nenapisanih pravil ravnanja, lahko rečemo, da je določanje (kodificiranje) teh pravil 

paradoksalno početje. K takim kodeksom se skupine ali posamezniki zatekajo predvsem, ko so v 

strahu pred pozabo ali izgubljanjem moči, vpliva, ... (Jelovac, 2000, str. 99). 

 

 2.2. Poslovna etika  

 

Poslovna etika je tista »veja etike, ki se primarno ukvarja s proučevanjem fenomena poslovne 

morale. Raziskuje načine in oblike poslovnega življenja, pri katerih gre za ločevanje, urejanje in 

presojanje poslovanja na podlagi moralnih kriterijev, norm in pravil« (Jelovac, 2000, str. 89). Ta 

veja etike se je oblikovala šele v 20. stoletju, in sicer v času pozne moderne, ko je v 

gospodarskem življenju v ospredje prihajala postindustrijska družba. Poslovna morala je postala 

nujno potrebna za ekonomijo, za razliko od prejšnjega obdobja vzpostavljanja zgodnjega 

kapitalizma, ko je bila morala obravnavana kot nepotrebna (Jelovac, 2000, str. 88).  

 

Max Weber je v začetku 20. stoletja v središče kapitalizma, v katerem poslovni ljudje in 

skupnosti ravnajo odgovorno, postavil protestantsko etiko in s tem zastavil temelje poslovni 

etiki. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je krepil interes za družbeno dimenzijo poslovanja, 
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kar je privedlo do obravnavanja poslovne etike kot samostojne znanstvene in pedagoške vede. V 

osemdesetih letih je dosegla priznanje v krogih praktikov, ko je postala akademska disciplina, v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa je poslovna etika postala orodje za samoregulacijo 

poslovnih procesov. Danes usmerja svoj fokus na razvoj nove organizacijske in globalne etične 

kulture (Ferrell et al. v Jelovac, 2010a, str. 85). Ravnanje podjetja obravnavamo kot etično takrat, 

ko v največji možni meri zadovoljuje zahteve svojih deležnikov. Tako lahko rečemo, da je 

poslovna etika »vzorec skupnih pričakovanj, formalno ali neformalno izoblikovanih za uvajanje 

širokega spektra vprašanj, kot so poštenost, resnicoljubnost, pravičnost in zakonitost« (Košenina, 

2003, str. 4). 

 

Poslovna etika proučuje moralo ter z njo povezana načela in odločanje, prav tako pa tudi norme  

in postopke za etično odločanje pri poslovanju. Iz tega sledi, da je poslovna morala skupek 

različnih kodeksov oziroma standardov, po katerih bi se poslovnež moral ravnati, ko odloča o 

pravicah in dolžnostih sebe, zaposlenih in celotne organizacije (Tavčar v Košenina 2003, str. 4). 

Za uspešno delovanje organizacij je etično ravnanje zelo pomembno, saj le tako lahko zaupamo 

svojim poslovnim partnerjem in strankam ter s tem postavljamo temelje za bolj kakovosten 

razvoj celotne družbe.  
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3. ORGANIZACIJSKA KULTURA IN VREDNOTE V SLOVENSKEM JAVNEM 

SEKTORJU 

3.1 Vrednote v javnem sektorju 

 

Vrednote, na katerih temelji delovanje posameznega podjetja ali organizacije, so vedno bolj 

pomembne za uspešno delovanje tako v zasebnem kot javnem sektorju. Vedno več se o tem 

govori in organizacije se zavedajo, da so od tega, kakšne vrednote poudarjajo, odvisni ne samo 

splošno vzdušje v organizaciji in učinkovitost, temveč tudi odnos javnosti do le-te. 

 

Ameriški antropolog Kluckhohn pravi, da je vrednota: »koncept, ki je lahko ekspliciten ali 

impliciten, značilen za posameznika ali skupino, koncept zaželenega, ki vpliva na izbor načina, 

sredstva in zaključevanja dejanja, ki so na voljo…« (Jørgensen, 2007, str. 367). Ta definicija po 

mnenju Jørgensena vsebuje štiri pomembne elemente, in sicer: 

1. Vrednote so pojmovanje oziroma miselni konstrukt in ne samo nek spontan občutek. 

2. Vrednote niso nujno eksplicitne. Izhajajo iz človeških izkušenj in identitete in tako lahko 

delujemo v okviru določenih vrednot, ne da bi se teh zavedali. 

3. Samo govorjenje o vrednotah ne dokazuje njihovega obstoja. Pri svojih dejanjih jih 

moramo upoštevati. Morajo imeti praktičen pomen. 

4. Kar je značilnost vrednot, je pojem »zaželenega« (npr. krepostno življenje) v nasprotju s 

pojmom »želenega« (npr. hladno pivo). Pojem »zaželeno« je tako jedro zgoraj omenjene 

definicije (Jørgensen, 2007, str. 367).  

 

Javne vrednote je potrebno razumeti skozi različne kontekste, kot so zgodovinski, kulturni, 

politični, institucionalni, filozofski, ideološki, ... in na drugi strani medosebni (intersubjektivni) 

kontekst. Vrednote tako lahko razložimo kot: 

- osnovna prepričanja ljudi, ki oblikujejo svoja prepričanja in vedenje na podlagi različnih 

okoliščin, 

- osnovna pozitivna življenjska načela posameznikov ali skupin, 

- odnos ljudi do nečesa, kar je po njihovem mnenju bolj pomembno oziroma čemur dajejo 

prednost, 

- nekaj, za kar si prizadevamo in tudi izkazujemo v vsakdanjem javnem ali poslovnem 

življenju (Jelovac, 2010b, 76/77). 
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Ko govorimo o vrednotah v organizacijah javnega sektorja, govorimo o načelih ali standardih, ki 

jim morajo te slediti pri svojem delu. Kot smo že ugotovili, je organizacijska kultura pojav, za 

katerega vlada veliko zanimanje. Pri tem ima velik vpliv tudi globalizacija, saj se z njenim 

prihodom organizacije soočajo s številnimi novimi poslovnimi izzivi. Globalizacija ima 

predvsem velik vpliv na organizacijsko kulturo multinacionalk (zasebni sektor), vendar pa se 

veliko podjetniških načel prenaša tudi v javni sektor, kar je privedlo tudi do sprememb na 

področju organizacijske kulture v slovenskem javnem sektorju (Tašner, 2008, str. 7). Tako 

morajo tudi javne organizacije skrbeti za svojo organizacijsko kulturo in jo nenehno izboljševati. 

Le tako lahko sledijo razvoju družbe in vse večjim zahtevam državljanov glede kakovosti in 

zanesljivosti. Javne organizacije imajo svoje »organizacijske strukture zasidrane v modelih 

birokracije, ki ima korenine v vojaški ureditvi Prusije iz 19. stoletja. Takšna dediščina zavira 

razvoj javne uprave in uvajanja sodobnih oblik menedžmenta, vendar pa kljub temu večina 

zaposlenih v javni upravi po svetu še vedno gleda na takšen model kot na idealno organizacijo. 

Organizacije se konstituirajo z namenom urejenosti in učinkovitosti na temelju racionalnih in 

zavestnih vedenjskih vzorcev. To je smisel in načelo birokratskega modela organiziranja, kljub 

temu pa naše javne organizacije pogosto delujejo iracionalno in brez prave zagnanosti« (Pečar v 

Tašner, 2008, str. 56). 

 

 3.2. Oblikovanje slovenskega javnega sektorja skozi zgodovino 

 

Jørgensen in Bozeman ugotavljata, da v javni upravi ni bolj pomembne teme, kot so javne 

vrednote, te pa niso večne, temveč sledijo duhu časa in se v skladu s tem spreminjajo oziroma 

oblikujejo. Tudi v Sloveniji smo bili priča tovrstnim spremembam, saj je bilo njeno ozemlje 

skozi zgodovino zaznamovano z različnimi političnimi ureditvami, ki so vse do danes močno 

vplivale tudi na oblikovanje trenutnih vrednot v javnem sektorju. Začnemo lahko že pri Južnih 

Slovanih, ki so se v tem delu Evrope naselili v 6. stoletju in kasneje ustanovili neodvisno 

državno tvorbo, imenovano Karantanija. Vladal ji je izvoljeni knez in prav obred, s katerim so ga 

ustoličili, je kasneje služil Thomasu Jeffersonu kot zgodovinski zgled za to, kako je voditelj 

direktno izvoljen/izbran od ljudi za ljudi. V osmem stoletju je to ozemlje zajelo krščanstvo in od 

prve polovice 9. stoletja pa vse do leta 1806 je spadalo pod Sveto rimsko cesarstvo oziroma je 
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bilo v lasti Habzburžanov, kjer je vladala fevdalna hierarhija. Kratko obdobje je ozemlje 

današnje Slovenije spadalo pod Napoleonove Ilirske province (1809-1813), ki so bile 

ustanovljene po modelu novo oblikovane francoske civilne družbe po francoski revoluciji 

(1789). V tem času je bila v deželah, kot so Kranjska, Koroška, Istra, Goriška in Trst, fevdalna 

ureditev popolnoma odpravljena. Vsako od njih je vodil guverner, ki ga je nastavil Napoleon 

sam. Ne glede na to, da so bile province vodene centralizirano, je bila vsaka razdeljena še na 

manjše občine, na katere lahko gledamo kot zametke današnje lokalne oblasti. Tu je potrebno 

omeniti še civilno pravo (Code civil oziroma Code Napoleon), ki ga je francoska uprava uvedla 

na celotnem ozemlju Ilirskih provinc. Po dunajskem kongresu (1915) je slovensko ozemlje spet 

padlo pod avstrijsko oblast, vendar tokrat brez fevdalne ureditve. Bivši deželni zbori so bili 

preoblikovani v deželne parlamente, deželna vlada pa je bila še vedno močno odvisna od 

centralne vlade na Dunaju in cesarja. V času Habzburžanov je bila državna ureditev močno 

centralizirana, kar je vplivalo na položaj, vlogo in način upravljanja države. Glavne lastnosti 

takratnih javnih uslužbencev so bile: pokornost, lojalnost in podrejanje cesarju kot najvišji 

avtoriteti. Te vrednote so se močno zasidrale v kulturo državne uprave in s tem tudi v kulturo 

slovenskih prebivalcev. Po koncu 1. svetovne vojne (1918) so Slovenci skupaj s Hrvati in Srbi 

ustanovili Kraljevino SHS, ki se je po enajstih letih preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. 

Center oblasti se je tako preselil z Dunaja v Beograd. Največja težava se je pokazala v obliki 

prevelikih razlik med kulturami, saj so novi javni uslužbenci govorili drugačen jezik, pisali v 

drugačni pisavi, imeli drugačne navade in drugačno vero. Tako so Slovenci postali tujci v svoji 

lastni deželi. Navodila, ki so prihajala iz centra oblasti, so izhajala iz drugačnega sistema vrednot 

in tuje tradicije. Ker je imela Srbija že oblikovano močno strukturo državne uprave, ni bilo 

potrebe po novih uslužbencih, in tako medse niso spustili nikogar, ki ni imel za seboj močne 

politične podpore. S tem so se spremenile tudi vrednote, ki so jim še vedno vladale ustaljene 

birokratske navade z lastnostmi, kot so poslušnost, lojalnost in podrejanje kot najbolj cenjene 

vrednote, vendar pa so bile te tokrat začinjene z novimi »balkanskimi začimbami«, kot so 

brezskrbnost in sproščen način delovanja. To je vodilo do slabšega odnosa ljudi do državne 

uprave in njenih uslužbencev. Slovenci so tako na uradnike gledali kot na škodljivega parazita, ki 

je bil povrhu vsega še skorumpiran, saj naj bi bilo njegovo delovanje na robu zakona in je s tem 

izgubil ugled in spoštovanje med ljudmi.  
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Konec 2. svetovne vojne in z njo socialistična revolucija na našem ozemlju sta prinesla radikalne 

spremembe tako v javni upravi kot tudi na drugih področjih. Novorojena jugoslovanska 

federacija je bila sestavljena iz šestih republik in dveh avtonomnih pokrajin, ki so bile razdeljene 

na t. i. »srezove« in občine. Vsaka republika je imela svoj parlament in vlado, vendar pa so bili 

zakoni vseeno usklajeni s centralno vlado. Čeprav je komunistični režim zagovarjal ateizem, 

človeka kot svojo najvišjo vrednoto, družbeno enakost in enakopravnost, bratstvo in enotnost 

vseh narodov, svetlo prihodnost za vsakega delavca, pa je bil državni aparat oblikovan po 

modelu Sovjetske zveze, kar v resnici pomeni podaljšana roka zatiranja. Državni uslužbenci so 

bili še vedno manj cenjeni med ljudmi, saj so morali biti (še posebej tisti na višjih položajih), 

člani vladajoče stranke, kar je pomenilo, da so odgovarjali stranki in bili od nje popolnoma 

odvisni, ne pa od vlade oziroma državljanov, ki naj bi jim služili. V slovenski kolektivni zavesti 

je tako še vedno možno zaslediti mišljenje (predvsem med starejšim prebivalstvom), da so 

zaposleni v državni upravi tam zaradi uprave same in ne zaradi državljanov. Drug razlog za slabo 

mnenje o javnih uslužbencih pa je tičal v njihovi neusposobljenosti, saj mnogi izmed njih niso 

bili dovolj sposobni, poučeni oziroma niso imeli dovolj znanja ali izkušenj za opravljanje tega 

dela. Po eni strani je bil to vzrok umetno povzročenega pomanjkanja osebja, po drugi strani pa so 

uspešno kariero gradili samo tisti, ki so bili zvesti Partiji. Ti uradniki so bili prepričani, da so 

njihova delovna mesta varna in so si tako lahko dovolili biti bolj leni in včasih tudi arogantni in 

nevljudni do državljanov. Pravila in zakoni so bili preveč obširni in nejasni, kar je omogočalo 

različne interpretacije, včasih tudi v nasprotju z interesi državljanov (Jelovac, 2010b, str.79-85). 

 

Današnji kulturni, zgodovinski in družbeno-ekonomski sistem vrednot v slovenskem javnem 

sektorju je predvsem posledica vplivov različnih kultur, ene monoteistične religije in dveh 

ideologij. Kar nekaj stoletij je bil večji del Slovenije pod vplivom srednjeevropskega kulturnega 

kroga (Avsto-Ogrska) in primorski del romanske kulture (Italija). V 19. stoletju je imelo močno 

vlogo panslovansko gibanje, med obstojem Kraljevine SHS pa je bila dominantna ideologija 

liberalizem. Po 2. svetovni vojni je komunistična oblast uveljavila tako imenovani samoupravni 

socializem, skozi vso zgodovino Slovencev pa je največji verski vpliv imela Rimskokatoliška 

cerkev, medtem ko je bil protestantizem v ospredju samo kratek čas v 16. stoletju, vendar pa je 

imelo ravno to obdobje pomembno vlogo za razvoj slovenskega jezika in je tako močno zasejano 

v kulturni spomin Slovencev (Jelovac, 2010b, str. 85/86). 



22 

 

 

Po razglasitvi neodvisnosti in vstopu Slovenije v Evropsko unijo je ves zgoraj opisani 

zgodovinski razvoj predstavljal po eni strani prednost po drugi pa tudi breme oz. oviro. 

Novoustanovljena država Republika Slovenija je namreč ohranila staro javno upravo in težava je 

nastala, ko so morali uradniki (enaki, kot so bili v prejšnjem, socialističnem, režimu) delovati po 

načelih nove demokratične države in kapitalistične ekonomije. Navzven ji je uspelo vsaj 

formalno vzpostaviti upravo po vzoru EU in prilagoditi pravila tako, da ustrezajo evropskemu 

okolju, vendar pa je bila navznoter prešibka, da bi prekinila s tako imenovanimi silami 

kontinuitete. 17. julija 2003 je Vlada RS sprejela Strategijo nadaljnjega razvoja slovenskega 

javnega sektorja za obdobje 2003–2005 s ciljem, da bi oblikovala bolj učinkovito, do 

državljanov prijazno in odgovorno javno upravo. Bolj se je osredotočila na potrebe uporabnikov 

storitev javne uprave, vrednote, ki jih morajo spoštovati vsi javni uslužbenci, učinkovito vodenje, 

razvojno partnerstvo, novo zaposlovanje na podlagi trajnega usposabljanja, družbeno 

odgovornost in usmerjenost k rezultatom. Očitno je, da je slovenska vlada tu delovala pod 

vplivom tako imenovanega New Public Management (Novi javni menedžment), in sicer proč od 

tradicionalnega poudarka na procesni integriteti, da bi se tako bolj osredotočila na učinkovitost in 

uspešnost. S tem bi omogočila, da bi tudi v praksi javna uprava končno začela delovati kot 

pravno neodvisno, politično nevtralno, nepristransko, odgovorno, odprto in etično telo. Cilj teh 

izboljšav v javni upravi je bil doseči sodobne rešitve, primerljive s tistimi v Evropi. Da bi 

izboljšala kakovost javne uprave, je decembra 2004 Vlada RS ustanovila Ministrstvo za javno 

upravo, ki skrbi za implementacijo zahtev in standardov kakovosti delovanja slovenske javne 

uprave tako v zakonodaji kot tudi v vseh strateških dokumentih, ki jih vlada pripravlja oziroma 

sodeluje pri njihovi pripravi (Jelovac, 2010b, str. 86-88). 

 

 

3.3. Vrednote in etika v starih in novih državah članicah Evropske unije (primer Slovenije 

in Nizozemske) 

 

Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja pričujoče diplomske naloge, so se vrednote v javnem 

sektorju skozi zgodovino spreminjale s tem pa tudi hierarhija le-teh. V raziskavi iz leta 2010, ki 

proučuje hierarhijo organizacijskih vrednot v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji in na 
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Nizozemskem (kot predstavnicama za nove in stare članice Evropske unije) so vprašali vodilne 

delavce v obeh državah o pomembnosti vrednot pri vsakodnevnem odločanju. V Sloveniji so se 

v javnem sektorju za najbolj pomembne pokazale vrednote, kot so nepristranskost, 

nekoruptivnost in transparentnost, medtem ko so bile dobičkonosnost, poslušnost in zanesljivost 

med najbolje ocenjenimi med vodilnimi delavci v zasebnem sektorju. Raziskava je pokazala tudi, 

da obstaja večje ujemanje vrednot med obema sektorjema v Sloveniji kot na Nizozemskem, saj 

je v prvi v »skupnem jedru« kar 14 vrednot, v drugi pa le 9. Zgodovinski in kulturni razvoj, 

katerega del so komunistična vladavina v Sloveniji in različni vplivi protestantske delovne etike 

v obeh državah, je privedel do več podobnosti med zasebnimi in vladnimi organizacijami v 

''novi'' državi članici EU, v Sloveniji (Jelovac et al., 2011, 135/136). Omenjeni državi sta skozi 

stoletja razvijali različno upravno tradicijo in sistem (liberalizem vs. komunizem), kar je različno 

vplivalo na oblikovanje vladne etike in etike v zasebnem sektorju. Obe je zajela huda 

gospodarska kriza ravno potem, ko sta vpeljali reforme glede upravljanja javnega sektorja (New 

Public Management), prav tako je na obe državi vplivala protestantska delovna etika, vendar pri 

vsaki na drugačen način. Nizozemska ni bila priča nobenemu večjemu socialnemu nemiru od 2. 

svetovne vojne naprej in ima tako dolgo zgodovino socialne in gospodarske blaginje, medtem ko 

je Slovenija pred kratkim prešla iz komunistične države v sodobno tržno gospodarstvo, z - 

domnevno - različnimi etičnimi pravili za gospodarske in vladne organizacije. Državi se 

razlikujeta tudi glede članstva v EU. Nizozemska je ustanovna članica (1951), Slovenija pa se je 

šele pred dobrim desetletjem pridružila Evropski uniji skupaj s sedmimi drugimi 

vzhodnoevropskimi državami
1
, povezanimi z nekdanjim sovjetskim blokom (2004). Hkrati se od 

obeh članic pričakuje, da bosta spoštovali tako imenovan program SIGMA (Support for 

Improvement in Governance and Management/Podpora za izboljšanje vodenja in upravljanja), 

skupno pobudo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropske unije, ki 

podpira prizadevanja za reformo javne uprave (Jelovac et al., 2011, str. 137/138). 

 

Eden od dveh glavnih razlogov za izvedbo omenjene raziskave je bil ponuditi empiričen vpogled 

v organizacijske vrednote med vodilnimi delavci v javnem in zasebnem sektorju, drugi razlog pa 

                                           
1
 V tem kontekstu je potrebno omeniti primerjalno študijo o kompatibilnosti ekonomske kulture t. i. starih in novih 

članic EU, ki so jo izvedli Frane Adam in sodelavci. Avtorji so ugotovili, da v novih članicah EU, ki so leta 2004 

vstopile v polnopravno članstvo, vrsta kulturnih značilnosti še vedno vpliva na ekonomsko kulturo na ta način, da 

vzorci starega sistema še vedno niso odpravljeni, novi pa še vedno niso legitimizirani. (Adam et al., 2008, str. 125) 
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je bila primerjava pridobljenih podatkov iz Slovenije  z obstoječimi ugotovitvami iz Nizozemske 

(pridobljenih s pomočjo prej izvedenih raziskav). Rezultati raziskave so pokazali naslednje 

ugotovitve: 

- Med vodilnimi delavci v slovenskem javnem sektorju so najbolj pomembne vrednote 

nepristranskost, nekoruptivnost in transparentnost, med vodilnimi delavci v zasebnem 

sektorju pa dobičkonosnost, poslušnost in zanesljivost. 

- Pri raziskavi razlik med spoloma so ženske v Sloveniji občutno višje postavile naslednjih 

12 vrednot: predanost, nepristranskost, inovativnost, zakonitost, poslušnost, zanesljivost, 

odzivnost, samouresničitev, uporabnost, socialno pravičnost, trajnost in preglednost. 

Poleg tega se je vrednota učinkovitost približala stopnji statistične značilnosti (p = 

0.053). 

- Hierarhična raven poslovodstva (operativni, srednji in top menedžment) v Sloveniji ni 

vplivala na ocene katere koli od vrednot z izjemo zakonitosti in poslušnosti. Srednje 

vodstvo je vrednoti zakonitost in poslušnost ocenila višje od višjega vodstva in tudi višje 

kot operativno vodstvo. Menedžerji s prejšnjimi delovnimi izkušnjami v drugem sektorju 

so se po odgovorih razlikovali od tistih, ki so delali samo v enem od sektorjev, in sicer so 

višje ocenili vrednote, kot so predanost, poslušnost, dobičkonosnost in odzivnost. 

- Višja kot je bila starost vprašanih vodilnih slovenskih delavcev, višje so ocenili vrednote, 

kot so nepristranskost, nekoruptivnost in transparentnost. 

- Pri pregledu rezultatov raziskav v obeh državah se je izkazalo, da je v Sloveniji v javnem 

in zasebnem sektorju v »skupnem jedru« več vrednot kot pa na Nizozemskem, saj jih v 

nizozemski raziskavi po ocenah izstopa kar 11, v slovenski pa samo 6. 

- Slovenski vodilni delavci v obeh sektorjih so podali višjo povprečno oceno vseh vrednot 

kot nizozemski. Razpon ocen je tudi bolj omejen v Sloveniji, z najnižjim povprečjem 

6,32 za vrednoto donosnost (v slovenskem javnem sektorju), v primerjavi z najnižjim 

povprečjem 3,3 za vrednoto donosnost v nizozemskem javnem sektorju. 

- Raziskava je pokazala tudi številne presenetljive podobnosti med obema državama pri 

razvrstitvi vrednot glede na podano povprečno oceno. Nepokvarljivost je postavljena 

najvišje, poštenost pa je na drugem oziroma tretjem mestu, ko govorimo o povprečnih 

ocenah vrednot v javnem sektorju za obe državi. Zakonitost, transparentnost in 

zanesljivost so prav tako postavljene med šest najbolje povprečno ocenjenih vrednot v 
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obeh državah. Najvišjih pet v zasebnem sektorju je prav tako podobnih, in sicer so se 

poštenost, zanesljivost in strokovnost uvrstile na 1., 2., in 3. mesto v obeh državah, 

nekoruptivnost pa na 5. mesto. Zanimivo je, da se je vrednota učinkovitost uvrstila na 

dno slovenske lestvice (zasebni sektor), medtem ko se je na Nizozemskem uvrstila na 7. 

mesto (Jelovac et al., 2011, str. 138). 

 

Podobnosti, ki so se v raziskavah pokazale med obema državama (ki pa imata za seboj zelo 

različen zgodovinski razvoj), kažejo na to, da obstajajo določene univerzalne vrednote, ki se 

pojavljajo v razvitih, modernih, demokratičnih družbah s kapitalistično usmerjenim 

gospodarstvom. Rezultati raziskav so perspektivni z vidika (priporočene) stopnje skladnosti v 

EU. Kljub velikanskim zgodovinskim in ekonomskim razlikam med članico ustanoviteljico EU 

in eno od najnovejših članic je hierarhija vrednot v javnem sektorju izredno podobna. Vseeno pa 

je  ključna vrednota javnega sektorja po programu SIGMA – odgovornost – v Sloveniji uvrščena 

precej nižje (na 12. mesto) v primerjavi z 2. mestom na Nizozemskem. Enako velja za 

učinkovitost (ki je tudi med vrednotami SIGMA), katere relativno nizka uvrstitev v obeh 

sektorjih v Sloveniji (20. v zasebnem in 17. v javnem sektorju) kliče po nadaljnjem študiju na to 

temo. Tu se rezultati vsebinsko razlikujejo od nizozemskih, kjer se je učinkovitost uvrstila na 7. 

in 13. mesto v zasebnem oziroma javnem sektorju. To občutno razliko bi lahko razložili z daljšo 

zgodovino kapitalizma na Nizozemskem in ideološko delegitimizacijo te vrednote v času 

komunističnega režima v Sloveniji, kar je povzročilo njeno zanemarjanje v praksi. Ta 

zgodovinska zapuščina se še vedno odraža v sodobni slovenski poslovni miselnosti in praksi. 

Zanimivo pa je, da se je pokazala podobnost pri vrednotah v organizacijah zasebnega sektorja v 

obeh državah, kljub dejstvu, da vodilni zaposleni v Sloveniji uvrščajo odgovornost relativno 

nižje kot vodilni delavci na Nizozemskem. Te ugotovitve podpirajo trditev, da post-socialistična 

tranzicija v Sloveniji ni uspela uvesti celovitih sprememb v miselnosti menedžerjev ali v 

organizacijsko kulturo. Upravne reforme, nova zakonodaja in članstvo v EU očitno (še) niso 

zadostni pogoji za popolno evropeizacijo organizacijske kulture v javnem in zasebnem sektorju 

(Jelovac et al., 2011, str. 138). 

 

 

 



26 

 

Slika 3.1: Pregled ocenjenih vrednot v slovenski (levo) in nizozemski (desno) raziskavi 

 

 

Vir: (Jelovac et al., 2011, str. 138) 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Organizacije javnega sektorja igrajo pomembno vlogo v življenju posameznika. Vsi smo na nek 

način odvisni od njih, saj z njihovo pomočjo urejamo ključne elemente svojega življenja: 

življenjske razmere (prebivališče, ...), zdravimo zdravstvene tegobe, pridobivamo različne 

stopnje in vrste izobrazbe, ... Zato je ključnega pomena da lahko tem organizacijam zaupamo. 

Vendar pa vsakodnevno dogajanje na tem področju v Sloveniji kaže na to, da javne ustanove 

delujejo po modelu,  ki pri državljanih vzbuja nezaupanje. Med pogovorom s prijatelji bomo 

hitro ugotovili, da je delo javnih organizacij počasno, nestrokovno, preveč obremenjeno z 

birokracijo oziroma ni prijazno do državljanov.  

 

Na potek in uspešnost dela vsake organizacije vpliva organizacijska kultura, ki vlada v le-teh. 

Velike globalne korporacije in vse bolj tudi manjša zasebna podjetja se tega fenomena zavedajo 

in zato veliko vlagajo v to področje, medtem ko je videti, da se organizacije v slovenskem 

javnem sektorju tega še ne zavedajo tako močno. Zato smo se odločili globlje pogledati v to 

problematiko in preveriti pri zaposlenih v javnih ustanovah, kakšna organizacijska kultura vlada 

v njihovem okolju in na njihovem delovnem mestu ter, kako sami gledajo na nekatere dejavnike 

organizacijske kulture pri sebi. 

 

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na samem začetku smo si na osnovi preučene literature in anekdotske evidence
2
 zastavili nekaj 

raziskovalnih vprašanj, in sicer:  

 

1. Katere so tiste vrednote, ki jih morajo zaposleni v vaši organizaciji po vašem mnenju 

najbolj upoštevati pri svojem delu? Katerih je 5 najbolj izpostavljenih vrednot? 

 

                                           
2
 Empiričnih študij o stanju organizacijske kulture v javni upravi pri nas je še vedno malo, zato nad empirično 

prevladuje anekdotska evidenca. Med izjemami smo poleg že omenjene študije Jelovac et al. iz leta 2011 zasledili 

študijo Žurgove o kvaliteti storitev v javni upravi (glej Žurga, 2007). 
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2. Katere so najviše vrednote po pomembnosti (rangiranje)? Respondenti bodo zaprošeni, da 

na 1. mesto postavijo tisto, ki se jim zdi pri opravljanju njihovega dela najbolj pomembna v 

praksi in na zadnje mesto tisto, ki se jim zdi najmanj pomembna; organizacijske vrednote, ki jih 

bodo imeli na izbiro, so iz nabora, ki sta ga uporabili v prejšnjih empiričnih študijah Van der Wal 

et al. leta 2008 in Jelovac et al. leta 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kaj se respondentom zdi pri delu s strankami ali deležniki najbolj pomembno? 

 

4. Na kakšen način respondenti skrbijo za njihovo zadovoljstvo? 

 

5. Ali bi svoje delo respondenti opisali kot uspešno? Kaj jih ovira pri tem, da bi bili še 

boljši? 

 

6. Na kakšen način respondenti pomagajo sodelavcu, ko je v stiski? 

 

7. Se respondentom zdi, da so nekateri sodelavci v njihovi organizaciji bolj obremenjeni kot 

drugi? Na kakšen način organizacija rešuje to težavo (če jo)?  

 

8. Kako sami respondenti poskrbijo za boljšo klimo med sodelavci? Kako za to skrbi 

vodstvo? 

 

9. Se respondentom zdi, da njihova organizacija uspešno opravlja svoje poslanstvo? Kaj jo 

po njihovem mnenju pri tem, da bi bila še bolj uspešna, najbolj ovira? 

 

11. Zakonitost 

12. Poslušnost 

13. Dobičkonosnost 

14. Zanesljivost 

15. Odzivnost 

16. Samoizpolnitev 

17. Dostopnost za stranke 

18. Družbena pravičnost 

19. Trajnostni razvoj 

20. Transparentnost 

 

1. Odgovornost 

2. Kolegialnost 

3. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

4. Učinkovitost 

5. Uspešnost 

6. Strokovnost 

7. Poštenost 

8. Nepristranskost 

9. Nekoruptivnost 

10. Inovativnost 
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10. Kaj bi se moralo spremeniti na državnem nivoju, da bi organizacija delovala bolj 

učinkovito in bi bile stranke/deležniki bolj zadovoljni? 

3. RAZISKOVALNA METODA IN OPIS VZORCA 

 

Odločili smo se, da bomo za raziskovalni del naloge uporabili kvalitativno metodo v obliki pol-

strukturiranega intervjuja. Pri tem »ne uporabljamo do potankosti vprašalnika, ampak zgolj 

vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam okvirnih tem, ne podrobnih vprašanj. Spraševalec 

naj bi se kolikor mogoče umaknil v ozadje in pustil spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi 

ga motil z vprašanji« (Mesec 1998, str. 80). 

 

Pri polstrukturiranem intervjuju smo lahko vprašane usmerili na teme, ki nas zanimajo, poleg 

tega pa nam je odprta struktura vprašanj omogočala pridobiti podatke, ki jih ne pričakujemo, a se 

bodo morda izkazale za pomembne. Prav tako nam je ta način omogočil, da smo pridobili bolj 

podrobne podatke, vendar pa smo ob tem nenehno morali paziti, da sogovorniki niso zašli v 

navajanje podrobnosti, ki za našo raziskavo niso relevantne.  

 

Vprašanja smo sestavili na podlagi teoretske osnove, pridobljene iz strokovnih člankov, knjig in 

spleta; osnovno vodilo pri sestavi pa je bilo pridobitev čim kvalitetnejših primarnih podatkov  o 

vrednotah, ki prevladujejo v vsakdanji praksi, načinu pristopanja k težavam, klimi in 

organiziranosti vprašanih zaposlenih v organizacijah v javnem sektorju. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 5 zaposlenih in 5 vodilnih delavcev v različnih organizacijah 

javnega sektorja, kot so uradi, glasbena šola, bolnišnica, gledališče, muzej, ... Želeli  smo 

pridobiti zaposlene iz čim več različnih ustanov javnega sektorja. Z njimi smo izvedli 

individualne intervjuje, ki smo jih zvočno posneli in kasneje prepisali, saj nam je to pomagalo pri 

obdelavi podatkov. Odločili smo se, da vprašanim glavne teme intervjuja ne bomo povedali 

vnaprej, saj bi tako lahko podali že pripravljene (bolj všečne) odgovore. Prav tako bomo varovali 

njihovo anonimnost, saj smo le-tako lahko pridobili prave odgovore oziroma so nam le na tak 

način morda povedali tisto, kar zares čutijo oz. mislijo. 
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Intervjuji so potekali brez težav, prav tako nismo imeli težav pri iskanju kandidatov. Vsi, ki smo 

jih kontaktirali, so bili pripravljeni odgovarjati. Intervjuji so trajali različno dolgo, odvisno od 

osebe, ki smo jo intervjuvali. Nekateri so bili bolj redkobesedni oziroma so v enem stavku 

povedali vse, kar so želeli povedati, drugi pa so svoje trditve podkrepili z različnimi primeri. 

 

Ker gre za majhen vzorec, pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na celoten slovenski 

javni sektor. Gre  za ugotovitve, ki veljajo bolj ali manj pri tistih, ki so sodelovali v raziskavi. 

4. POTEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Po opravljenih intervjujih smo le-te prepisali. Skušali smo jih prepisati čim bolj dobesedno, 

vendar pa smo morali zaradi lažje berljivosti izpustiti različna mašila in različne narečne oziroma 

slengovske besede, ki smo jih nadomestili s knjižnimi. Po temeljitem pregledu odgovorov smo 

podčrtali pomembnejše dele besedila, ki predstavljajo pomembne informacije za našo raziskavo, 

in tako določili enote kodiranja. Slednjim smo potem pripisali kode 1. reda oziroma skrajšano 

razlago podčrtanih delov. Kode 2. reda predstavljajo že bolj specifičen povzetek. Tako smo 

lahko izluščili končne kategorije, ki so nam pomagale pri interpretaciji rezultatov intervjujev.  

 

5. INTERPRETACIJA PRIDOBLJENIH REZULTATOV 

 

Med prebiranjem odgovorov smo ugotovili, da bi bilo bolj smiselno analizirati podatke 

zaposlenih in vodilnih delavcev posebej in jih potem, ko so že kodirani, primerjati med seboj. 

 

Gremo po vrsti. 

 

Pri prvem vprašanju, ki se je glasilo: »Katere so tiste vrednote, ki jih morajo zaposleni v 

vaši organizaciji po vašem mnenju najbolj upoštevati pri svojem delu? (Naštejte 5 najbolj 

izpostavljenih vrednot)«, smo dobili naslednje rezultate:   

Zaposleni: 

Zaposleni so imeli kar nekaj težav pri tem, da so se sploh spomnili, katere vrednote bi našteli, 

zato so si pomagali s seznamom vrednot iz drugega vprašanja. Vrednote, ki so jih našteli, smo 
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razdelili v tri kategorije, in sicer tiste, ki zaznamujejo odnos do dela, do organizacije in do strank. 

Respondenti so tako mnenja, da sta najbolj pomembni vrednoti v njihovih organizacijah 

strokovnost in zanesljivost, ki opredeljujeta odnos do dela, potem poštenost, ki jo vidimo kot 

vrednoto, ki zaznamuje odnos do strank, in na 4. mestu lojalnost, ki pomeni odnos do 

organizacije. Po številu vrednot, ki so jih navajali, prednjačijo tiste, ki predstavljajo njihov odnos 

do dela (7 vrednot: strokovnost, zanesljivost, odgovornost, učinkovitost, nepristranskost, 

zaupnost in natančnost), potem tiste, ki predstavljajo odnos do organizacije (5 vrednot: 

kolegialnost, lojalnost, poslušnost, transparentnost in zakonitost), samo tri vrednote, ki so jih 

našteli pa spadajo med tiste, ki zaznamujejo njihov odnos do strank (poštenost, dostopnost in 

odzivnost). 

 

Vodilni delavci: 

Vodilni delavci niso imeli toliko težav pri naštevanju teh vrednot – pri odgovarjanju niso dolgo 

razmišljali, temveč so vrednote kar “izstrelili”. Bolj ali manj enakovredno so razporedili 

vrednote, ki se nanašajo na odnos do dela, do organizacije ali strank. Najbolj pomembna vsem 

respondentom je bila vrednota spoštovanje, ki se nanaša tako na odnos do strank kot do 

zaposlenih. Tu je tudi največja razlika med odgovori respondentov iz vrst vodilnih delavcev in 

zaposlenih, saj sta pri zaposlenih na prvem mestu vrednoti strokovnost in zanesljivost – odnos do 

dela. Po številu naštetih vrednot po kategorijah so tudi pri vodilnih delavcih na prvem mestu 

vrednote, ki se nanašajo na odnos do dela (11: inovativnost, ustvarjalnost, sprejemanje novosti, 

prilagodljivost, profesionalnost, strokovnost, motiviranost, delavnost, zainteresiranost, 

natančnost, organiziranost) na drugo najbolj pomembno področje vrednot so postavili vrednote, 

ki se nanašajo na odnose med zaposlenimi oziroma do organizacije, ki tudi na splošno najbolj 

določajo klimo v določenih organizacijah (6: timsko delo, medosebni odnosi, komuniciranje, 

sodelovanje, delovanje za skupno dobro, pripadnost), in na tretje mesto vrednote, ki predstavljajo 

odnos do strank (4: spoštovanje, poštenost, poslušanje, odgovornost). 

 

Na splošno smo dobili pri tem vprašanju občutek, da so zaposleni malo bolj obremenjeni s tem, 

da delajo tako kot od njih zahteva vodstvo, slednje pa vsaj po odgovorih sodeč najbolj ceni 

spoštovanje med zaposlenimi oziroma kolegialnost. Pri vseh so na koncu tiste vrednote, ki se 

pokažejo pri delu s strankami. Morda bi lahko iz tega izluščili ugotovitev, da so zaposleni morda 
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preveč obremenjeni z navodili »od zgoraj« in se tako manj intenzivno posvečajo strankam, kot bi 

si morda sami želeli. 

 

Rezultati, ki smo jih pridobili pri 2. vprašanju, pri katerem so respondenti imeli nalogo, da 

razporedijo po pomembnosti oz. rangu vrednote iz ponujenega nabora tako, da na 1. mesto 

postavijo tisto, ki se jim zdi pri opravljanju njihovega dela najbolj pomembna, in na zadnje 

mesto tisto, ki se jim zdi najmanj pomembna, ter da razložijo na kratko, zakaj so vrednote 

razporedili tako, kot so jih, so sledeči: 

 

Zaposleni: 

Pri tem vprašanju smo vrednote prav tako razporedili v tri zgoraj naštete kategorije. Pri 

zaposlenih so zopet v ospredju vrednote, ki določajo odnos do dela. Vrednote, ki določajo 

odnose do strank in do organizacije pa so približno enako pomembne.  

 

Skupna lestvica vrednot (zaposleni): 

1. Odgovornost 

2. Strokovnost 

3. Zanesljivost 

4. Učinkovitost 

5. Poštenost 

6. Kolegialnost 

7. Odzivnost 

8. Zakonitost 

9. Nepristranskost 

10. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

11. Dostopnost za stranke 

12. Družbena pravičnost 

13. Transparentnost 

14. Nekoruptivnost 

15. Samoizpolnitev 

16. Inovativnost 
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17. Poslušnost 

18. Trajnostni razvoj 

19. Uspešnost 

20. Dobičkonosnost 

 

Vodilni delavci: 

Vodilni delavci so imeli pri tem vprašanju več težav. Največja težava je bila ta, da so vrednote s 

težavo razporedili po pomembnosti, saj jih je po njihovem mnenju veliko enako pomembnih, 

zato so nekatere vrednote postavili kar na isto mesto ali pa so jih celo razdelili v različne razrede 

– po pomembnosti. Prav tako jih je nekaj omenilo, da so nekatere vrednote take, da jih 

avtomatično upoštevamo, če upoštevamo druge vrednote, na primer, če upoštevaš vse ostale 

naštete vrednote, potem avtomatično deluješ transparentno in delaš v smeri trajnostnega razvoja. 

Zato so take vrednote postavili bolj na konec lestvice in ne, ker bi jim bile manj pomembne. 

Sicer pa je tudi pri njih poudarek na vrednotah, ki določajo odnose med sodelavci in odnos do 

dela, vrednote, ki se nanašajo na odnos do strank, pa so manj pomembne oziroma pridejo z 

upoštevanjem ostalih vrednot. Največjo razliko med zaposlenimi in vodilnimi delavci vidimo pri 

vrednoti odzivnost, ki je pri zaposlenih na 7. mestu, pri vodilnih pa na 14. 

 

Skupna lestvica vrednot (vodilni delavci): 

1. Odgovornost 

2. Strokovnost 

3. Poštenost 

4. Kolegialnost 

5. Učinkovitost 

6. Uspešnost 

7. Zakonitost 

8. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

9. Zanesljivost 

10. Nepristranskost 

11. Nekoruptivnost 

12. Inovativnost 
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13. Dostopnost za stranke 

14. Odzivnost 

15. Družbena pravičnost 

16. Poslušnost 

17. Trajnostni razvoj 

18. Samoizpolnitev 

19. Transparentnost 

20. Dobičkonosnost 

 

Skupna lestvica vrednot vodilnih delavcev in zaposlenih: 

1. Odgovornost 

2. Strokovnost 

3. Zanesljivost 

4. Učinkovitost 

5. Poštenost 

6. Kolegialnost 

7. Zakonitost 

8. Nepristranskost 

9. Odzivnost 

10. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

11. Dostopnost za stranke 

12. Nekoruptivnost 

13. Družbena pravičnost 

14. Transparentnost 

15. Inovativnost 

16. Samoizpolnitev 

17. Poslušnost 

18. Uspešnost 

19. Trajnostni razvoj 

20. Dobičkonosnost 
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Pri vrednotah za to vprašanje smo si pomagali s člankom »Business and Government Ethics 

inthe »New« and »old« EU« objavljenem leta 2011 v Journal of Business Ethics  (D. Jelovac, Z. 

van der Wal in A. Jelovac), ki govori o vrednotah v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji in 

na Nizozemskem. V raziskavi, o kateri je govora v članku, so sodelovali vodilni delavci oz. 

managerji v obeh omenjenih državah, med katerimi so ugotavljali pomembnost v vprašalniku 

podanih vrednot. Enake vrednote smo uporabili za svoj vprašalnik. V njihovi raziskavi se je 

izkazalo, da so vprašani iz obeh sektorjev obeh držav v prvo polovico lestvice postavili dokaj 

enake vrednote. Če se osredotočimo bolj na javni sektor, je velika razlika med obema državama 

le ta, da so respondenti iz Nizozemske na drugo mesto postavili odgovornost, medtem ko so jo 

pri nas postavili šele na 12. mesto. Če to primerjamo s podatki, ki smo jih sami dobili v naši 

študiji, vidimo popolnoma drugačne rezultate (sklepamo, da tudi zato, ker je vzorec tako 

majhen). Vodilni zaposleni iz naše raziskave so na prvo mesto postavili odgovornost, druge 

vrednote pa so prav tako razporedili bolj ali manj drugače kot slovenski in nizozemski 

menedžerji v javnem sektorju. Izpostavili bi le poštenost, ki so jo vsi postavili na 1. oziroma 2. 

mesto in strokovnost, ki so jo slovenski vodilni delavci v članku postavili na 4. mesto, v naši 

raziskavi pa na 5.  

 

Prav tako so zaposleni v naši raziskavi dali na prvo mesto odgovornost in ostale vrednote 

razporedili drugače, kot so razporejene v študiji Jelovac et al. (2011) med vodilnimi v javnem 

sektorju v obeh državah. Zanimivo je, da so vprašani v naši raziskavi dali v ospredje tudi 

kolegialnost, ki je v omenjenem članku pri vodilnih delavcih v obeh javnih sektorjih v drugi 

polovici lestvice.  

 

Kar se tiče vrednot, ki so jih v raziskavi v članku izluščili kot specifične vrednote za slovenski 

javni sektor (nekoruptivnost, nepristranskost in transparentnost), so jih v naši raziskavi 

respondenti postavili na 8., 12. in 14. mesto. Pri tem moramo omeniti, da so imeli nekateri težave 

s tem, da so ločili med temi vrednotami. Vrednote, ki so jih Jelovac in sodelavci označili kot 

specifične za slovenski zasebni sektor (dobičkonosnost, poslušnost in zanesljivost), so v naši 

raziskavi, razen zanesljivosti, čisto na repu lestvice. Jedrne vrednote, ki so skupne javnemu in 

zasebnemu sektorju v Sloveniji, pa so razvlečene skozi celotno lestvico. 
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Ko smo se z respondenti pogovarjali o tem, zakaj so postavili vrednote v tak vrstni red, kot so 

jih, smo dobili vtis, da se pri nas pozna morda določena negotovost pri delovanju tako vodilnih 

delavcev kot zaposlenih. Pri vodilnih delavcih je bilo to začutiti, ko so govorili o vrednotah, ki 

kažejo na odnose med sodelavci, pri zaposlenih pa, ko so govorili o vrednotah, ki se nanašajo na 

samo delo. Vodilni delavci se namreč zavedajo pomena dobre klime v organizaciji, vendar pa 

sami ali nimajo te moči ali ne znajo poskrbeti za to. Zaposleni pa se zavedajo pomena dobre 

storitve za uporabnike, pa se čutijo morda preveč obremenjeni z delom, ki je dodeljeno s strani 

nadrejenih in ki ga stranke ne vidijo. Morda je tu največja razlika med državami, ki imajo daljšo 

zgodovino demokratične ureditve, in tistimi, v katerih je še do nedavnega vladala totalitarna 

ureditev. Slovenija je bila dolgo pod vplivom enopartijskega sistema, kar je vplivalo tudi na 

enodimenzionalen način razmišljanja v organizacijah. Tak način reševanja zadev se sicer počasi 

umika bolj transparentnemu, fleksibilnemu, demokratičnemu in človeku bolj prijaznemu, vendar 

pa je še vedno čutiti določeno birokratsko vklenjenost v pravila, za katera imamo občutek, da so 

postavljena zaradi pravil samih.  

 

Pri 3. vprašanju, ki se je glasilo: »Kaj se vam zdi pri delu s strankami/deležniki najbolj 

pomembno?«, smo dobili naslednje rezultate: 

 

Zaposleni: 

Zaposlenim se zdi odnos, ki ga imajo s stranko, najbolj pomemben. Pomembno jim je, da stranko 

razumejo, da znajo razbrati njene težave. Poudarjajo pravilen pristop do problemov, ki jih 

stranka izrazi in občutek, ki ga poskušajo vzpostaviti pri vseh strankah – da jim lahko zaupajo. 

Pri tem se trudijo biti ustrežljivi in z njimi kar se da strokovno komunicirati.  

 

Vodilni delavci: 

Tudi vodilni delavci podarjajo pomembnost odnosa, ki ga ima organizacija s stranko. Pomembno 

je poslušanje in nudenje pomoči. Za razliko od zaposlenih, ki so omenjali samo izvajanje 

storitev, so vodilni delavci pri tem povedali še, da strankam tudi pomagajo pri različnih 

odločitvah, ki se tičejo njihovega življenja v prihodnosti (glede šolanja, pridobivanja nadaljnjih 

informacij o tem, kar jih zanima, ozaveščanja o problemih družbe, ...). Tudi oni omenjajo 

strokovnost pri delu in odgovornost do strank. 
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Pri 4. vprašanju, in sicer »Na kakšen način skrbite za zadovoljstvo strank?«, smo pridobili 

naslednje rezultate: 

 

Zaposleni: 

Trudijo se ustreči željam strank v največji možni meri, tako da jim pozorno prisluhnejo. 

Pomembne so potrpežljivost, dobra volja in strokovnost. Poudarjajo tudi hitro odzivnost ter 

pomen zaupanja, ki ga poskušajo doseči pri strankah. Nekateri so omenili ustvarjanje pozitivnega 

vzdušja. 

 

Vodilni delavci: 

Tudi vodilni delavci so mnenja, da je najbolje stranki čim bolj prisluhniti, saj jim tako najlažje 

pomagaš. Trudijo se jim podati čim več informacij, ohraniti povezanost z njimi, jim biti čim bolj 

na voljo ter jim dati občutek, da so pomembne in da se lahko kadarkoli obrnejo na organizacijo.  

 

Pri tem vprašanju nismo zasledili kakšnih večjih razlik med odgovori respondentov iz vrst 

zaposlenih in vodilnih delavcev. Vsi se zavedajo pomena strokovne in hitre rešitve težav strank 

oziroma tega, da ima stranka občutek, da jim lahko zaupa. 

 

Rezultati, pridobljeni pri 5. vprašanju: »Bi svoje delo opisali kot uspešno? Kaj vas ovira 

pri tem, da bi bili še boljši?«, so sledeči: 

 

Zaposleni: 

Zaposleni so svoje delo večinoma opisali kot uspešno. Ovire, ki so jih opisali, pa se nanašajo na 

količino in organiziranost dela, delo s strankami, njihove pristojnosti in motivacijo. Govorijo o 

preobremenjenosti, slabi organizaciji tekočega dela, pomanjkanju kadra ali opreme, nepotrebnem 

delu in pravilih, ki jih je preveč. Ena od respondentk je omenila tudi, da ima premalo kompetenc 

za svoje delo, dva pa sta mnenja, da bi bila bolj motivirana, če bi organizacija uvedla določene 

stimulativne ukrepe oziroma bi jih bolje plačevala za njihovo delo. 
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Vodilni delavci: 

Tudi vodilni delavci svoje delo opišejo kot uspešno. Kriteriji za to so boljša klima med 

zaposlenimi, boljša storilnost, več pridobljenih sredstev in zadovoljstvo strank. Med ovirami za 

boljše delovanje pa omenjajo zakonske ovire, kot so zakonska ureditev, sistem nagrajevanja in 

sankcioniranja zaposlenih, delovni čas ter sistem napredovanja. Kar nekaj jih je omenilo tudi 

nepripravljenost nekaterih zaposlenih za sodelovanje. Veliko energije jim vzame ukvarjanje z 

različnimi karakterji na delovnem mestu. Pomemben moteč dejavnik je tudi kadrovska 

podhranjenost. 

 

Zaposleni odnosov v kolektivu niso omenjali med ovirami za še boljše opravljanje dela, medtem 

ko so vodilni nekajkrat omenili, da imajo težave z nekaterimi, ki nadrejenih in sodelavcev ne 

spoštujejo. Tu se zopet vidi, da se zaposleni vidijo samo kot izvajalci določenih storitev, vodilni 

zaposleni pa ugotavljajo, da ni vse samo v izvedbi. 

 

»Na kakšen način pomagate sodelavcu, ko je v stiski?« se je glasilo 6. vprašanje, pri 

katerem smo pridobili naslednje odgovore: 

  

Zaposleni: 

Zaposleni so večinoma odgovorili, da pomagajo, kolikor v dani situaciji lahko. Velikega pomena 

je tu pogovor, s katerim lažje poiščejo neko rešitev. V primeru večjih težav usmerijo sodelavca k 

strokovnjaku ali k drugim tehnikam reševanja težav. Če gre za težave s preobremenjenostjo, mu 

pomagajo pri delu. Trudijo se biti vedno na razpolago. 

 

Vodilni: 

Tudi vodilni delavci se trudijo biti vedno na razpolago svojim zaposlenim v primeru težav. K 

njim lahko pridejo osebno, lahko pa jih kontaktirajo prek telefona ali e-pošte. Pomagajo 

predvsem s poslušanjem in tako, da poskušajo skupaj poiskati najbolj ugodno rešitev. V primeru 

preobremenjenosti prerazporedijo delo še na druge ali prilagodijo delavnik. Nekateri so 

odgovorili, da se trudijo dnevno odpravljati težave, ker je to najbolj učinkovito. Če sami niso 

sposobni pomagati, poiščejo pomoč drugje. Ena izmed respondentov je povedala, da težavne 
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situacije izkoristijo za lažje reševanje izzivov v prihodnosti in da morajo vsi delati na dobrih 

odnosih za boljše delovanje organizacije. 

 

Večje razlike med odgovori zaposlenih in vodilnih delavcev tu nismo opazili, morda le to, da 

vidijo nekateri vodilni delavci v stiskah, ki jih rešujejo z zaposlenimi, dobro šolo za prihodnost. 

 

Rezultati, ki smo jih pridobili pri 7. vprašanju: »Se vam zdi, da so nekateri sodelavci v vaši 

organizaciji bolj obremenjeni kot drugi? Na kakšen način organizacija rešuje to težavo (če 

jo)?«, so naslednji: 

 

Zaposleni:  

Večina jih je odgovorila, da niso vsi zaposleni enako obremenjeni. Razloge za to nekateri vidijo 

v neprimerni organizaciji dela in skrbi vodje oddelka za svoj položaj, ki svoje podrejene 

preobremenjuje z delom, ki bi ga morda moral opravljati drug oddelek, samo zato, da ohrani 

svoje mesto v organizaciji. Drugi so odgovorili, da vodje, ko opazijo preobremenjenost 

določenih delavcev, prerazporedijo delo in da to težavo rešujejo tudi z določenimi sprostitvenimi 

aktivnostmi za zaposlene. 

 

Vodilni delavci: 

Vodilni delavci so mnenja, da je v vseh organizacijah del zaposlenih, ki je bolj obremenjen kot 

drugi, večinoma zato, ker si nekateri zaposleni sami poiščejo dodatne naloge. Strinjajo se, da so 

bolj obremenjeni tisti, ki jim vodje zaupajo, da bodo nalogo izpeljali do konca. Opažajo pa tudi, 

da nekateri sodelavci obremenjujejo druge z nespoštljivim odnosom. Na večjo obremenjenost 

oddelkov vplivajo tudi različna obdobja, ko potekajo določene aktivnosti, povezane z določenim 

oddelkom v organizaciji. Včasih preobremenjenost odpravljajo z najemom zunanjih sodelavcev 

ali pa s prostimi dnevi, ko je delo opravljeno – v primeru, da si ne morejo poiskati pomoči. 

 

Težave s problematičnimi delavci, ki storijo samo, kar je najbolj nujno in se morda tudi znašajo 

nad drugimi zaposlenimi, rešujejo z različnimi orodji, ki so na voljo – pisni zahtevki, opozorila, 

prijava mobinga, ... 
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Velika razlika med odgovori zaposlenih in vodilnih delavcev je v razlogu za preobremenjenost. 

Zaposleni vidijo vzroke za to predvsem v vodstvu, ki ne organizira dobro delovnega procesa ali 

nima nadzora nad tem, koliko je kdo obremenjen, vodilni delavci pa vidijo razlog v zaposlenih 

samih, ki da si sami naložijo več nalog. Ravno ti se po navadi izkažejo tudi kot najbolj 

učinkovite in zaupanja vredne in zato jih lažje zadolžijo za dodatne naloge, ker vedo, da jih bodo 

izpeljali tako, kot je treba. 

 

Pri 8. vprašanju, in sicer »Kako sami poskrbite za boljšo klimo med sodelavci? Kako za to 

skrbi vodstvo?«, smo dobili naslednje rezultate: 

 

Zaposleni: 

Zaposleni menijo, da je včasih klima odvisna od razmer na delovnem mestu (količina dela, stres, 

...). Za boljše počutje med zaposlenimi je dovolj, če so dobre volje, sicer pa se veliko 

pogovarjajo s sodelavci, družijo ob različnih priložnostih in delajo na tem, da vlada sproščeno 

vzdušje. Vedno se trudijo biti na voljo vsem in pomagajo, če je to potrebno. S sodelavci 

ohranjajo korekten odnos. Odgovori, kako vodstvo skrbi za boljšo klimo, so različni. Pri 

nekaterih se vodstvo ukvarja z odnosi v organizaciji samo takrat, ko gre kaj narobe, pri drugih pa 

organizira različne družabne dogodke za zaposlene ali jih dodatno nagradi za delo. 

 

Vodilni delavci: 

Vodilni delavci se zavedajo svoje vloge pri splošni klimi, ki vlada v organizaciji. V primeru 

kakšnih praznovanj zato dovolijo kratka neformalna srečanja s sodelavci, ki potekajo med 

delovnim časom, sicer pa organizirajo različne dogodke za zaposlene izven delovnega časa 

(športni dnevi, izleti, pikniki, večerje, ...), ker so mnenja, da taki dogodki povezujejo zaposlene. 

Pri tem so povedali, da nekateri zaposleni v tem ne vidijo nobenega smisla. Pomembno se jim 

zdi, da med zaposlenimi vzpostavijo občutek, da so cenjeni, upoštevajo njihove ideje, se z njimi 

pogovarjajo, jih obdarujejo ob posebnih priložnostih in se trudijo ohranjati sproščeno vzdušje. V 

primeru težav poskušajo biti potrpežljivi in jih sproti reševati. Sodelavce spodbujajo k boljšim 

odnosom s svojim zgledom (npr.: ne pokažejo, da imajo slab dan). Večina se jih je strinjala, da je 

v majhnem kolektivu lažje vzpostaviti dobre odnose. 
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Pri odgovorih vodilnih delavcev smo dobili potrditev, da se vidijo delno odgovorne za to, kakšna 

klima vlada v organizaciji. Za to se trudijo na različne načine, ki pa se zdijo preveč ustaljeni. 

Prepričani smo, da bi zaposleni cenili malo inovativnosti pri tem. Za dobro klimo v kolektivu 

vodilni lahko naredijo največ, če zaposlenim z vsakdanjim vedenjem dajo vedeti, da jih cenijo in 

da upoštevajo njihov doprinos k uspešnosti organizacije. 

 

»Se vam zdi, da vaša organizacija uspešno opravlja svoje poslanstvo? Kaj jo po vašem 

mnenju pri tem, da bi bila še bolj uspešna, najbolj ovira?« se je glasilo 9. vprašanje. Pri 

tem smo pridobili naslednje rezultate: 

 

Zaposleni: 

Zaposleni ocenjujejo, da njihove organizacije svoje poslanstvo opravljajo uspešno. Ovire, ki jih 

vidijo za to, da bi bile še bolj uspešne, so najprej finančne narave, saj menijo, da organizacije, v 

katerih so zaposleni, dobivajo premalo finančnih sredstev, med drugimi ovirami pa so našteli še 

negativno nastrojenost strank, preveč birokracije in preslabo poznavanje zaposlenih s strani 

vodstva, ki premalo dela na skupnih ciljih in vrednotah.  

 

Vodilni delavci: 

Vodilni delavci prav tako ocenjujejo opravljanje poslanstva njihove organizacije kot uspešno. 

Moti jih neprimeren način financiranja, ki med drugim pomeni tudi premalo finančnih sredstev. 

Menijo tudi, da so njihove organizacije preveč obremenjene z delom, da jim primanjkuje časa za 

vse in da imajo premalo zaposlenih. Ena izmed vprašanih je omenila tudi, da je sektor, v 

katerega spada njihova organizacija, neprimerno organiziran. 

 

Oboji zaposleni v javnih organizacijah so mnenja, da njihova organizacija prejema premalo 

finančnih sredstev. Vodilni zaposleni so poleg tega še prepričani, da so ta neprimerno 

razporejena. Razlika med odgovori je tudi ta, da zaposleni vidijo ovire predvsem v dejavnikih, ki 

vplivajo na opravljanje njihovega dela (birokracija, negativna nastrojenost strank in 

nezainteresiranost vodstva, da bi jih usmerilo k skupnim ciljem in vrednotam), vodilnim 

delavcem pa predstavlja oviro predvsem obilica dela, ki ga s tako malo časa in malo delavci ne 

morejo opraviti tako uspešno, kot bi želeli. 
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Zadnje, 10. vprašanje, se je nanašalo na to, kaj bi se moralo spremeniti na državnem 

nivoju, da bi organizacija, v kateri so respondenti zaposleni, delovala bolj učinkovito in bi 

bile stranke/deležniki bolj zadovoljni? Odgovori so sledeči: 

 

Zaposleni: 

Pri tem vprašanju so nekateri zaposleni prav tako kot vodilni delavci pri prejšnjem vprašanju, 

ugotovili, da bi se moral spremeniti način financiranja. Oviro predstavlja tudi ne dovolj temeljita 

poglobitev države v problematiko in vrsto ustanov ter strokovna nepodkovanost oseb, ki so 

zaposlene v nadrejenih institucijah. Tudi tu so omenile preveč birokracije in nezaupanje strank. 

 

Vodilni delavci: 

Vodilni delavci menijo, da bi morala obstajati bolj natančna razmejitev pristojnosti med 

organizacijo in nadrejenim ministrstvom. Pri tem jih moti predvsem to, da imajo premalo 

avtonomnosti pri odločanju o strategijah in projektih organizacije, napredovanju in 

sankcioniranju zaposlenih ter pri razporejanju finančnih sredstev. Prav tako jih motijo previsoke 

finančne omejitve, neprimeren način financiranja ter pravila glede porabe sredstev, ki so po 

njihovem mnenju neprimerna. Tudi sistem planiranja glede dodeljevanja sredstev se jim zdi 

napačen, saj je težko dolgoročno načrtovati projekte, če za vsako leto posebej izvedo, koliko 

sredstev bodo dobili. Omenili so še neprimerna pravila glede napredovanja zaposlenih, 

neprimerno organiziran delovni čas (v šolstvu), preveč birokracije in zakonodajo, ki dopušča da 

imajo nekatere organizacije iz istega sektorja preveč ohlapna pravila, in potem to privede do 

nezadovoljstva v organizaciji, ki jo sami vodijo. 

 

Tudi pri tem vprašanju so oboji poudarjali predvsem finančne ovire, vendar ne toliko, da 

dobivajo premalo finančnih sredstev, kot to, da so ta napačno razporejena. Pri nadrejenih 

organizacijah vidijo največ težav v tem, da nimajo dovolj posluha za problematiko njihovih 

ustanov in da je birokracije in pravil, ki so včasih tudi nelogična, veliko preveč.  
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6. INTERPRETACIJA PRIDOBLJENIH REZULTATOV 

 

Kot je razvidno iz vprašalnika, je bil pri opravljanju intervjuja poudarek na vrednotah, ki vladajo 

med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi v javnem sektorju. Najprej smo jih prosili, da 

izpostavijo tiste vrednote, za katere so mnenja, da jih organizacija najbolj izpostavlja pri 

opravljanju njihovega dela, v drugem vprašanju pa so morali oblikovati svojo lestvico vrednot, 

torej na vrh postaviti tiste, ki se njim samim zdijo najbolj pomembne pri njihovem delu. Izkazalo 

se je, da so vrednote, ki jih poudarjajo organizacije, tudi med najbolj cenjenimi vrednotami pri 

zaposlenih. Glede na to, da gre za organizacije javnega sektorja, se nam je zdelo nekako logično, 

da bodo postavili vrednoto dobičkonosnost na rep lestvice, vendar pa nas je negativno 

presenetilo, da je med najmanj cenjenimi vrednotami tudi uspešnost (na 18. mestu).  

 

Na podlagi pridobljenih odgovorov smo dobili občutek, da se respondenti zavedajo pomembnosti 

zadovoljstva strank z njihovim delom in se zato trudijo strankam ustreči v največji možni meri. 

Pri tem so izpostavili, da je za boljše delovanje njihovih organizacij in s tem povezanim 

zadovoljstvom strank kar nekaj ovir. Predvsem se te kažejo v obliki pomanjkanja finančnih 

sredstev in s tem povezanih težav, kot sta pomanjkanje kadra in opreme. 

 

Za dobro delovanje organizacije oziroma za dobro organizacijsko kulturo je pomemben tudi 

odnos med zaposlenimi. Pri vprašanjih, ki se nanašajo na to temo, se je izkazalo, da se tudi 

respondenti zavedajo pomembnosti tega in se tako, kolikor se le da, trudijo, da bi med sodelavci 

vladalo dobro vzdušje. Tam, kjer vodstvo stori nekaj za boljšo klimo med zaposlenimi, gre 

predvsem za različne oblike srečanj, kot so večerje, pikniki, »teambuildingi«, ... 

 

Pomembno je izpostaviti tudi to, da vprašani vidijo kar nekaj »manevrskega prostora« za 

izboljšanje stanja glede učinkovitosti njihovih organizacij, in sicer pri državi sami. Prepričani so, 

da bi bili veliko bolj učinkoviti, če bi država ukinila nekatere birokratske ovire in če bi se bolj 

podrobno posvetila sami naravi delovanja posameznih organizacij. 
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III. ZAKLJUČEK 
 

 

Pričujoča diplomska naloga se je ukvarjala z organizacijsko kulturo in vrednotami, ki vplivajo na 

oblikovanje organizacij v javnem sektorju. Kot smo poudarili v teoretskem delu naloge, je dobra 

organizacijska kultura zelo pomembna za uspešno delovanje organizacij, saj pomaga pri boljšem 

razumevanju in obvladovanju organizacije same.  

 

V sklopu 2. foruma odličnosti in mojstrstva (Otočec, 2010) je Jelovac ugotovil, da:  

         »Poslovnež deluje samo‐regulatorno. Živimo v svetu, v katerem skoraj na vsakem koraku 

srečujemo simptome moralne krize, kot so recimo splošna negotovost, goljufije, divje 

lastninjenje, verižna nelikvidnost, gospodarske afere in škandali, porast bankrotov, porast 

javnega dolga, porast gospodarskega kriminala, nezaustavljivo naraščajoča samovolja in 

nered v poslovnem življenju. Posledično, čim slabša je poslovna morala, tem močnejše je 

voluntaristično improviziranje znotraj gospodarskega sistema. Zaradi tega poslovnež 

nujno potrebuje moralne vrednote v obliki idealov in/ali norm kot pripomočkov za pravilno 

samo‐orientacijo na poti k svojemu cilju«  (Jelovac, 2010a, str. 95).   

 

Razvoj organizacijske kulture je močno povezan z zgodovino organizacije, pri tem pa je najbolj 

pomemben začetek delovanja le-te. Skozi čas se s skupnimi izkušnjami zaposlenih oblikujejo 

tudi skupne vrednote, jezik, norme, ..., pri čemer ima najbolj pomembno vlogo vodstvo, ki v 

največji meri vpliva na oblikovanje vsega naštetega.  

»V začetku gre bolj za sodelovanje posameznikov, s katerim pridobijo občutek varnosti, 

vključenosti in identitete, a kljub temu ostajajo zvesti svojim vzorcem. S pridobitvijo prvih 

izkušenj, interakcij in reakcij na različne predloge se oblikuje skupina z vodjo. V naslednji 

fazi se poudarja skupna identiteta, ki celo dopušča veliko mero različnosti njenih članov in 

jo dojema kot prednost. V zadnji fazi se skupina usmeri k ohranjanju njene kulture. 

Drugačnost lahko v tej fazi povzroči konflikte in celo izobčenje iz skupine« (Brezigar, 

2006). 

 

Na oblikovanje organizacijske kulture vplivajo tudi vrednote, ki vladajo med zaposlenimi. 

Uspešne organizacije s trdnim sistemom vrednot postavljajo zaposlenega pred dobiček, saj se 

zavedajo, da zadovoljni in s tem lojalni delavci ustvarjajo uspeh. Pri tem pa se je potrebno 

zavedati dejstva, da ima vsak posameznik svojo lastno lestvico vrednot, ki jo primerja z 

vrednotami v organizaciji, zato naj bi se oblikovanje vrednot vedno začelo pri zaposlenih. Če 

zaposleni začutijo, da vodstvo upošteva njihove vrednote in to, za kar se zavzemajo, bodo imeli 

večji občutek pripadnosti in bodo tako bolj motivirani za nadaljnje delo. Slednje se je pokazalo 
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tudi v raziskavi, ki smo jo opravili, saj so zaposleni, ki so odgovorili, da se vodstvo bolj malo 

meni za počutje zaposlenih oziroma odnose med zaposlenimi, vrednoto pripadnost podjetju oz. 

organizaciji postavili v drugi del lestvice (okoli 15. mesta med dvajsetimi ponujenimi 

vrednotami). Da spreminjanje kulture pomeni prilagajanje zaposlenih, se strinja tudi Gruban, ki 

razlaga naslednje: »Temeljni namen programov raziskovanja organizacijske kulture in klime ter 

poslovne učinkovitosti je prilagajanje zaposlenih strategiji organizacije z namenom spodbujanja 

procesa sprememb. Glavna napaka pri teh procesih sprememb je, da večino časa in energije 

porabimo za ukrepanje v smeri k želenim rezultatom, in ne v smeri dejavnikov, ki te rezultate 

povzročajo. Zlasti vodje pogosto želijo vplivati na organizacijske težave (na primer na 

nemotiviranost zaposlenih), vendar pri tem ne razumejo, da so ti rezultati posledica kulturnih 

razlik med organizacijskimi vrednotami in dejavniki, ki pa jih je treba spremeniti na ravni 

dejavnikov organizacijske kulture.« (Gruban, 2012) 

 

V teoretičnem delu smo med drugim predstavili osnovne kategorije etike, ki so se izkazale za 

zelo pomembne tudi pri pogovorih s sodelujočimi v naši raziskavi. Med branjem intervjujev smo 

namreč ugotovili, da so pravzaprav ves čas govorili o moralnih ocenah, kriterijih oziroma okvirju 

za njihovo moralno vedenje, moralnih normah, obnašanju, vesti, dolžnosti, moralni 

odgovornosti, vrlinah, karakterju in moralnem kodksu. Iz tega je razvidno, kako pomembno 

vlogo igra etika pri oblikovanju organizacijske kulture v organizacijah. 

 

Organizacije, katerih del so tudi sodelujoči v raziskavi, bolj ali manj uspešno sledijo vnaprej 

začrtanim načelom in standardom. Koliko so pri tem uspešne, je težko oceniti, saj za razliko od 

organizacij zasebnega sektorja njihovega uspeha ne moremo ocenjevati glede na dobiček, 

promet, ... Lahko ga ocenimo skozi zadovoljstvo njihovih strank, doseganje ciljev oziroma 

poslanstva, ... Kot je razvidno iz zgodovinskega razvoja slovenskega javnega sektorja, je v 

preteklosti bolj veljalo, da zaposleni v javnih organizacijah ne upoštevajo želja tistih, katerim je 

niihovo delovanje namenjeno, danes pa – vsaj sodeč po odgovorih, podanih v raziskavi – se 

organizacije in njihovi zaposleni vedno bolj obračajo k strankam. Vprašani v raziskavi so 

govorili o pisarni, ustanovljeni ravno za boljši stik z občani, pravicah pacientov, sodelovanju šol 

s starši, čim hitrejši rešitvi problemov strank, ... Prav tako so vprašani veliko govorili o 

vrednotah, ki vladajo med zaposlenimi, in pokazali, da se jim to zdi zelo pomembno področje 



46 

 

delovanja njihovih organizacij. Po našem mnenju se o tem v preteklih obdobjih ni toliko 

govorilo, vsaj ne v organizacijah javnega sektorja. Morda je na to spremembo, poleg izhoda 

Slovenije iz enopartijskega sistema, vplivala tudi globalizacija, ki je med drugim omogočila, da 

se države pri urejanju javnega sektorja lažje primerjajo med seboj. Primerjava z državami, ki 

imajo to področje bolje urejeno, je prav gotovo pripomogla k temu, da se tudi slovenski javni 

sektor razvija v državljanom vse bolj dostopnega in prijaznega.  

 

Po drugi strani pa se vodstvo v slovenskem javnem sektorju še vedno premalo zaveda pomena 

vzpostavitve trdnih skupnih vrednot med zaposlenimi, negovanja skupne identitete in s tem 

spodbujanja občutka pripadnosti organizaciji. Zaposleni bi tako bolj verjeli v skupne cilje, bolj bi 

si predstavljali pomen svoje vloge v organizaciji in tako delovali še bolj učinkovito. Morda bi 

takrat postavili vrednoto uspešnost malenkost višje, kot pa so jo v naši raziskavi (na 18. mesto 

med dvajsetimi). Za spremembo organizacijske kulture v javni upravi v smeri prilagajanja 

okolju, v katerem deluje, je potrebno razmisliti o spremembi določenih prepričanj, vrednot ter 

kolektivnih praks uslužbencev in upravnih managerjev, ki morajo s svojim delovanjem 

oblikovati voljo za spremembe, ustvariti soglasje o spreminjanju in s svojo kredibilnostjo 

potrjevati in vzdrževati spremenjeno kulturo v upravi. (Vrečar, 2006) 

 

Sami bi to nalogo zaključili z mislijo, da je na področju slovenskega javnega sektorja potrebno 

opraviti še kakšno raziskavo, morda predvsem na področju pokrivanja zahtev države z 

zmožnostmi organizacij, ki opravljajo različne storitve za državljane, za izpolnjevanje le-teh. 

Ravno te zahteve so po našem mnenju oblikovane tako, da vplivajo na preveč okorno delovanje 

organizacij, saj jim ne omogočajo prav veliko fleksibilnosti, boljšega stika s strankami in 

uresničevanja poslanstva po njihovih najboljših močeh. Menimo, da imajo nadrejene državne 

institucije premalo posluha za organizacije, ki delujejo pod njihovim okriljem oziroma se 

premalo posvečajo problemu, ki naj bi ga te organizacije reševale. Tudi to ima velik vpliv na 

oblikovanje organizacijske kulture v posameznih organizacijah, saj je med zaposlenimi težko 

vzpostaviti zaupanje v organizacijo in pripadnost le-tej, če se včasih zdi, da je težko zaupati v 

cilje in strategije, določene s strani nadrejenih organizacij. 
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V. PRILOGE 

 

1. VPRAŠALNIK 

 
1. Katere so tiste vrednote, ki jih morajo zaposleni v vaši organizaciji po vašem 

mnenju najbolj upoštevati pri svojem delu? (Naštejte 5 najbolj izpostavljenih vrednot) 

 

2. Po pomembnosti razporedite spodaj naštete vrednote. Na 1. mesto postavite tisto, 

ki se vam zdi pri opravljanju vašega dela najbolj pomembna in na zadnje mesto tisto, ki se 

vam zdi najmanj pomembna. 

 

3. Kaj se vam zdi pri delu s strankami/deležniki najbolj pomembno? 

 

4. Bi svoje delo opisali kot uspešno? Kaj vas ovira pri tem, da bi bili še boljši? 

 

5. Na kakšen način skrbite za njihovo zadovoljstvo? 

 

6. Na kakšen način pomagate sodelavcu, ko je v stiski? 

 

7. Se vam zdi, da so nekateri sodelavci v vaši organizaciji bolj obremenjeni kot 

drugi? Na kakšen način organizacija rešuje to težavo (če jo)?  

 

8. Kako sami poskrbite za boljšo klimo med sodelavci? Kako za to skrbi vodstvo? 

 

9. Se vam zdi, da vaša organizacija uspešno opravlja svoje poslanstvo? Kaj jo po 

vašem mnenju pri tem, da bi bila še bolj uspešna, najbolj ovira? 

 

10. Kaj bi se moralo spremeniti na državnem nivoju, da bi vaša organizacija delovala 

bolj učinkovito in bi bile stranke/deležniki bolj zadovoljni? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. TRANSKRIPCIJA INTERVJUJEV IN ANALIZA ODGOVOROV 

2.1.Zaposleni 
 

Vprašanje 1: Katere so tiste vrednote, ki jih morajo zaposleni v vaši organizaciji po vašem mnenju najbolj 

upoštevati pri svojem delu? (Naštejte 5 najbolj izpostavljenih vrednot)   

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Odgovornost, strokovnost, 

zanesljivost, učinkovitost, 

Dostopnost 

 

 

 

Respondent 2:  

Kolegialnost, zanesljivost, 

poštenost, lojalnost, 

nepristranskost 

 

 

 

Respondent 3:  

Strokovnost, zaupnost, 

natančnost, pripadnost podjetju, 

odzivnost 

 

 

 

 

Respondent 4: 

Strokovnost, poštenost, 

poslušnost, odzivnost, 

transparentnost 

 

 

 

 

Respondent 5: 

Odgovornost, strokovnost, 

zakonitost, zanesljivost, 

kolegialnost 

 

 

 

Odgovornost (1) 

Strokovnost (2) 

Zanesljivost (3) 

Učinkovitost (4) 

Dostopnost (5) 

 

 

Kolegialnost (6) 

Zanesljivost (7) 

Poštenost (8) 

Lojalnost (9) 

Nepristranskost (10) 

 

 

Strokovnost (11) 

Zaupnost (12) 

Natančnost (13) 

Pripadnost podjetju 

(14) 

Odzivnost (15) 

 

 

Strokovnost (16) 

poštenost (17) 

poslušnost (18) 

Odzivnost (19) 

transparentnost (20) 

 

 

 

Odgovornost (21) 

Strokovnost (22) 

Zakonitost (23) 

Zanesljivost (24) 

Kolegialnost (25) 

 

 

 

Strokovnost 

 

Zanesljivost 

 

Odgovornost 

 

Učinkovitost 

 

Nepristranskost 

 

Zaupnost 

 

Natančnost 

 

 

 

Kolegialnost 

 

Lojalnost 

 

Poslušnost 

 

Transparentnost 

 

Zakonitost 

 

 

 

 

Poštenost 

 

Dostopnost 

 

Odzivnost 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do strank 

 

2. Vprašanje: Po pomembnosti razporedite spodaj naštete vrednote. Na 1. mesto postavite tisto, ki se vam zdi 

pri opravljanju vašega dela najbolj pomembna, in na zadnje mesto tisto, ki se vam zdi najmanj pomembna. 

Razložite na kratko, zakaj ste vrednote razporedili tako, kot ste jih. 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

1. odgovornost 

2. strokovnost 

3. zanesljivost 

4. učinkovitost 

Stranke pričakujejo 

pomoč in občutek, da 

lahko zaupajo – dati 

strankam občutek, da ji 

lahko zaupajo in da bo 

 

Prednjačijo vrednote, 

ki določajo odnos do 

dela. 

 

 

 

Odnos do dela 

 

 



 

 

5.dostopnost za stranke 

6. odzivnost 

7. družbena pravičnost 

8. nepristranskost 

9. kolegialnost 

10. poštenost 

11. nekoruptivnost 

12. zakonitost 

13. transparentnost 

14. pripadnost podjetju 

15. trajnostni razvoj 

16. samoizpolnitev 

17. inovativnost 

18. dobičkonosnost 

19. uspešnost 

20. poslušnost 

 

Delam na takem delovnem mestu, 

kjer stranke (pacientke) pričakujejo 

od mene pomoč in mi zaupajo. 

Pomemben je prvi vtis, ki ga 

pacientka pridobi pri srečanju z 

menoj. Tega se moram zavedati in 

stranki dati vedeti, da mi lahko 

popolnoma zaupa. Moram 

popolnoma obvladati težave in 

zahteve strank, kar je zelo 

pomembno za uspešno opravljeno 

delo. Z nestrokovnim pristopom do 

težave naredim nepopravljivo škodo 

najprej stranki (pacientki), potem 

sebi in ustanovi. Stranka mora 

vedeti, da bom takrat, ko me bo 

rabila, svoje delo opravila po 

najboljših močeh. Predpostavljeni 

morajo zaupati, da svoje delo 

zanesljivo opravljam. Ustanova tudi 

pričakuje, da sem prava oseba za 

svoje delovno mesto, od česar je na 

koncu odvisna tudi moja plača. 

Glede na to, da je delo zelo 

raznoliko (od strokovnega dela do 

administrativnega dela) se moram 

maksimalno potruditi da 

zorganiziram delo tako, da ne trpi ne 

delo ne stranka. Če je pacientk 

veliko, moram znati razporediti delo 

– kaj je potrebno narediti takoj in kaj 

lahko delam nekje vmes. Ker je vse, 

svoje delo opravila po 

najboljših močeh (1) 

 

Pomemben je prvi vtis (2) 

 

Obvladovanje težav in 

zahtev strank (3) 

 

Strokoven pristop do 

težav (4) 

 

Zaupanje nadrejenih, da 

bo svoje delo opravila 

zanesljivo (5) 

 

Raznoliko delo zahteva 

dobro organizacijo (6) 

 

Učinkovitost je 

pomembna za uspešno 

opravljeno nadaljnje delo 

(7) 

 

V vsakem trenutku 

dostopna za stranke – 

stranka ne sme čakati (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednote, ki določajo 

odnose do strank in do 

organizacije so 

približno enako 

pomembne. 

 

Skupna lestvica 

vrednot:  

 

1. Odgovornost 

2. Strokovnost 

3. Zanesljivost 

4. Učinkovitost 

5. Poštenost 

6. Kolegialnost 

7. Odzivnost 

8. Zakonitost 

9. Nepristranskost 

10. Pripadnost podjetju 

/ Lojalnost 

11. Dostopnost za 

stranke 

12. Družbena 

pravičnost 

13. Transparentnost 

14. Nekoruptivnost 

15. Samoizpolnitev 

16. Inovativnost 

17. Poslušnost 

18. Trajnostni razvoj 

19. Uspešnost 

20. Dobičkonosnost 

 

 

Odnos do strank 

 

Odnos 

do organizacije 

 

 

 



 

 

kar delam, pomembno za nadaljnji 

proces dela, je od moje učinkovitosti 

odvisno, ali bosta stranka in 

ustanova zadovoljni. Ker moje 

stranke največkrat imajo take in 

drugačne težave, je zelo pomembno, 

da sem za njih dostopna v vsakem 

trenutku. Ni pomembno, ali stranka 

po telefonu rabi nasvet ali pomoč ali 

je osebno prišla po isto ali pa je že 

na oddelku, je zelo pomembno, da 

na pomoč ali nasvet ne čaka. 

Dostikrat je od takojšnjega 

ukrepanja odvisen nadaljnji potek in 

uspeh dela (poroda, zdravljenja, ...) 

Respondent 2:  

1. Odgovornost 

2. Zanesljivost 

3. Zakonitost 

4. Poštenost 

5. Učinkovitost 

6. Kolegialnost 

7. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

8. Odzivnost 

9. Samoizpolnitev 

10. Družbena pravičnost 

11. Strokovnost 

12. Nepristranskost 

13. Inovativnost 

14. Poslušnost 

15. Dostopnost za stranke 

16. Trajnostni razvoj 

17. Dobičkonosnost 

18. Nekoruptivnost 

19. Uspešnost 

20. Transparentnost 

 

Vrednote na prvih mestih so take, ki 

pač morajo biti vsakomur 

pomembne, če hoče dobro opravljati 

svoje delo. Pomembno mi je, da se v 

kolektivu dobro razumemo, da si 

lahko zaupamo in da se lahko 

zanesemo en na drugega. Mislim, da 

smo kar v redu kolektiv. To je tudi 

lažje doseči, ker nas je malo. Če veš, 

da lahko drugim zaupaš, da se lahko 

na njih zaneseš, da so pošteni, potem 

veliko lažje delaš in je tudi 

organizacija bolj uspešna. 

Nepristranskost je pomembna, ker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost, 

zanesljivost, zakonitost, 

poštenost in učinkovitost 

morajo biti pomemebne 

vsem, ne glede na 

ustanovo, v kateri so 

zaposleni (9) 

 

Dobro razumevanje med 

sodelavci, zaupanje, da se 

lahko zanesejo en na 

drugega (10) 

 

Zaupanje sodelavcem,  

poštenje in lojalnost 

organizaciji vplivajo na 

uspeh organizacije (11) 

 

Nepristranskost je 

pomembna v javnem 

sektorju (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

smo v javnem sektorju, lojalnost 

organizaciji pa prav tako vpliva na 

boljše delo in uspešnost. 

Respondent 3:  

1. Odgovornost 

 2. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

3. Zanesljivost 

4. Odzivnost 

5. Strokovnost 

6. Učinkovitost 

7. Dostopnost za stranke 

8. Kolegialnost 

9. Zakonitost 

10. Poslušnost 

11. Transparentnost 

12. Poštenost 

13. Nepristranskost 

14. Družbena pravičnost 

15. Trajnostni razvoj 

16. Nekoruptivnost 

17. Samoizpolnitev 

18. Inovativnost 

19. Uspešnost 

20. Dobičkonosnost 

 

Nakateri podatki, s katerimi se 

srečujem na delovnem mestu so 

zaupni in je zato toliko bolj 

pomembno, da sem pri svojem delu 

odgovorna in strokovna, da se o tem 

ne pogovarjam, drugje. Prav tako je 

zelo pomembno, da sem natančna in 

hitro odzivna, ker to, kar naredim, 

potrebujejo tudi drugi sodelavci. 

Pripadnost organizaciji se mi zdi 

pomembna, ker ti tako potem tudi 

drugi bolj zaupajo in si tudi bolj 

pripravljen narediti kaj dobrega za 

ustanovo, kar je seveda dobro za 

uspešnost. 

 

Respondent 4: 

1. Strokovnost  

2. Poštenost 

3. Transparentnost 

4. Odgovornost   

5. Učinkovitost 

6. Nepristranskost 

7. Samoizpolnitev 

8. Zanesljivost 

9. Dostopnost za stranke 

10. Kolegialnost 

11. Inovativnost 

12. Družbena pravičnost 

13. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost in 

strokovnost zaradi 

zaupnosti podatkov (13) 

 

Hitra odzivnost, ker to, 

kar naredi, potrebujejo 

tudi drugi (14) 

 

Pripadnost organizaciji 

prinese zaupanje 

sodelavcev in pripomore 

k uspešnosti delovanja 

organizacije (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri poučevnju moraš biti 

strokovnjak na svojem 

področju (16) 

 

Zaradi vzgoje in lažjega 

reševanja težav je 

pomembno biti do 

učencev pošten in tudi 

njih naučiti poštenosti 

(17) 

 



 

 

14. Odzivnost 

15. Nekoruptivnost  

16. Zakonitost 

17. Poslušnost 

18. Trajnostni razvoj 

19. Uspešnost  

20. Dobičkonosnost  

 

Pri poučevanju se mi zdi 

pomembno, da si strokovnjak na 

svojem področju, da si suveren pri 

prenašanju znanja. Poučevanje je po 

eni strani zelo povezano z vzgojo in 

zato se mi zdi pomembno, da smo 

vedno pošteni do učencev in, da jih 

poštenost naučimo, ker potem tudi 

sami lažje ugotovimo, kje imajo 

težave in jih lažje rešimo. Čeprav 

sem dal to bolj proti koncu lestvice, 

je pomembno je, učence pripraviš do 

tega, da te poslušajo in da predvsem 

ti znaš poslušati njih. To so otroci, ki 

včasih ne zanjo direktno povedati, 

kaj jih muči in, če jih znaš poslušati, 

si naredil veliko. Zelo je tudi 

pomembno, da si odziven, ko so 

kakšne težave, da učenci in starši 

vedo, da se lahko obrnejo nate 

oziroma, da lahko zaupajo šoli. Ker 

delamo v šoli, je zelo pomembno, da 

je naše delovanje transparentno.  

 

Respondent 5: 

1.Odgovornost 

2.Strokovnost 

3.Zakonitost 

4.Zanesljivost 

5.Nekoruptivnost 

6.Nepristranskost 

7.Poštenost 

8.Kolegialnost 

9.Učinkovitost 

10.Odzivnost 

11.Uspešnost 

12.Poslušnost 

13.Inovativnost 

14.Pripadnost podjetju / Lojalnost 

15.Transparentnost 

16.Trajnostni razvoj 

17.Dostopnost za stranke 

18.Družbena pravičnost 

19.Samoizpolnitev 

20.Dobičkonosnost 

 

Pri svojem delu moramo biti 

odgovorni in strokovni povsod, v 

Znati poslušati otroke in 

pripraviti otroke, da te 

poslušajo (18) 

 

Odzivnost je pomembna 

za vzpostavljanje večjega 

zaupanja med šolo, 

učenci in starši (19) 

 

V šoli je transparentno 

delovanje pomembno 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost in 

strokovnost sta 

pomemebni v vseh 

organizacijah (21) 

 

Za svoje delo moraš biti 

pripravljen prevzeti 

odgovornost, da ti drugi 

lažje zaupajo (22) 

 

Zakonitost – pomembno 

se je držati predpisov in 

zakonov (23) 

 

Zanesljivost in 

kolegialnost vplivata na 

odnose v kolektivu 

oziroma uspešnost 

kolektiva (24) 

 



 

 

vseh ustanovah se to pričakuje od 

zaposlenih. Za to, kar narediš, moraš 

biti pripravljen tudi prevzeti 

odgovornost, če ne, ti ne more nihče 

v organizaciji zaupati. V naši 

organizaciji in sektorju, v katerem 

sem zaposlena, je zakonitost zelo 

pomembna. Pomembno je, da  

se držimo vseh zakonov in 

predpisov. Zanesljivost in 

kolegialnost pa se mi zdi, da nekako 

pašeta skupaj. Za dober kolektiv je 

dobro, če smo zanesljivi, da se lahko 

zanesemo na druge, s tem pride tudi 

kolegialnost. 

 
3. vprašanje: Kaj se vam zdi pri delu s strankami/deležniki najbolj pomembno? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Najboj pomembno pri 

mojem delu je medsebojno 

razumevanje med mano in 

stranko in pravilen pristop 

do stranke in njenih 

potreb. Pomembno je 

vedeti, s kakšnim 

problemom in potrebami 

stranka prihaja in kaj lahko 

jaz naredim. Pomembno je 

tudi stranki dati vedeti, da 

ji bom po najboljših 

močeh pomagala. 

 

Respondent 2:  

Najbolj pomembno se mi 

zdi, da smo učinkoviti in 

da znamo prisluhniti. Da 

imajo stranke občutek, da 

smo tukaj zaradi njih.   

 

 

Respondent 3:  

Da dobro razumem, 

kakšne so njihove želje. 

Da sem strokovna pri 

komunikaciji z njimi. Da 

jim skušam ustreči v 

največji možni meri. 

Trudim se, da so 

zadovoljni z mojim delom 

in, da še naprej ostanemo v 

dobrih odnosih. 

 

 

 

Respondent 4: 

Medsebojno razumevanje 

med njo in stranko (1) 

 

Pravilen pristop do potreb 

stranke (2) 

 

Razbrati težave strank in kaj 

lahko za njo naredi (3) 

 

Stranki dati vedeti, da ji bo 

po najboljših močeh 

pomagala (4) 

 

 

 

Učinkovitost in znati 

prisluhniti stranki (5) 

 

Dati stranki občutek, da so 

tam zaradi njih (6) 

 

 

 

 

Dobro razumevanje želja 

strank (7) 

 

Strokonost pri komunikaciji 

(8) 

 

Ustrežljivost v največji 

možni meri (9) 

 

Ohranjanje dobrih odnosov 

(10) 

 

 

 

 

Razumevanje med 

zaposlenim in stranko 

 

Ohranjanje dobrih 

odnosov s strankami 

 

Bonton 

 

 

 

 

Pravilen pristop do 

potreb strank 

 

Znati prisluhniti in 

razbrati potrebe in težave 

strank 

 

Vzpostaviti občutek pri 

strankah, da lahko 

organizaciji zaupajo 

 

Ustrežljivost 

 

 

 

Strokovno 

komuniciranje s 

strankami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnosi med strankami in 

zaposlenimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposobnost razbrati 

potrebe strank in odnos do 

reševanja potreb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuniciranje s strankami 



 

 

Vzdrževanje dobrega 

odnosa z učenci in starši 

ter bonton. Brez tega so 

učne ure mučne tako zame 

kot za učenca. Pomembno 

je, da starši že pri manjših 

otrocih doma razložijo, kaj 

se pri pouku sme delat in 

kaj ne. Včasih ni dovolj, 

če določene stvari zahteva 

samo učitelj, doma pa 

lahko počnejo razne stvari, 

kot je odgovarjane 

starejšim, nespoštovanje 

itd. 

 

 

Respondent 5: 

Sama nimam 

neposrednega stika s 

strankami. Lahko pa vidijo 

moje delo oz. berejo. 

Najbolj mi je pomembno 

to, da sem natančna in, da 

hitro opravim, kar se od 

mene zahteva, da so potem 

stvari, ki jih naredim, čim 

prej dostopne za ostale. 

 

Vzdrževanje dobrih odnosov 

(11) 

 

Bonton (12) 

 

Pomoč staršev pri učenju 

pravil obnašanja med 

poukom (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natančnost (14) 

 

Hitra odzivnost (15) 

 

 

4. vprašanje: Na kakšen način skrbite za zadovoljstvo strank? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Potrudim se, da jim 

ustrežem kolikor je v moji 

moči. Če jim ne morem 

ustreči, pa vsaj 

obrazložim, v čemu je 

problem. Včasih je dovolj 

da stranka vidi, da se 

trudim, da naredim, kar je 

za njo najboljše, kdaj pa je 

treba veliko potrpljenja, 

znanja in dobre volje, da 

se problem reši. 

 

Respondent 2:  

Trudim se delovati čim 

bolj strokovno. Pozorno 

jim prisluhnem, tako da 

lahko ugotovim, kaj točno 

potrebujejo. Če imajo 

občutek, da jim prislunem, 

potem mi bolj zaupajo. 

 

 

Ustreči, kolikor je možno 

(1) 

 

Stranka mora vedeti, da se 

trudi narediti, kar je za njo 

najboljše (2) 

 

Potrebno je veliko 

potrpljenja, znanja in dobre 

volje (3) 

 

 

 

 

Strokovno delovanje (4) 

 

Pozorno prisluhne strankam, 

da  ugotovi, kaj potrebujejo 

(5) 

 

S tem ji bolj zaupajo (6) 

 

 

Ustreči željam strank v 

največji možni meri 

 

Pozorno prisluhniti 

strankam 

 

Potrpljenje, znanje in 

dobra volja 

 

Strokovno delovanje 

 

Hitra odzivnost 

 

Doseči zaupanje in dobre 

odnose 

 

Vzpostaviti pozitivno 

vzdušje 

 

 

 

 

 

Aktivnosti namenjene 

zadovoljstvu strank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlivanje občutka zaupanja 

pi strankah 



 

 

 

Respondent 3:  

Skrbim tako, da skušam 

odgovoriti na njihove 

prošnje ali vprašanja čim 

hitreje in tako, da so na 

koncu zadovoljni. Včasih 

slednje ni možno in potem 

se potrudim, da razumejo 

to, in da mi še naprej 

zaupajo oz. naši ustanovi 

in tako ostanemo še naprej 

v dobrih odnosih. Nekateri 

so že vnaprej nastrojeni 

proti tebi, še preden 

vzpostavijo prvi stik s 

teboj, in takrat se potrudim 

najprej za to, da tak človek 

dobi občutek, da ni 

potrebe po nekem 

negativnem odnosu, saj se 

za vsakogar potrudiš 

enako in po najboljših 

močeh. 

 

Respondent 4: 

Tako, da je v razredu 

pozitivno vzdušje. 

Upoštevam kar se le da 

želje otrok (v okvirih 

šole). 

 

 

Respondent 5: 

Ker ne delam neposredno s 

strankami, je moj odgovor 

enak prejšnjemu. Pač, 

potrudim se, da svoje delo 

opravim hitro, zato da 

imajo stranke čim prej 

dostop. 

 

 

 

Hitra odzivnost pri njihovih 

prošnjah in vprašanjih (7) 

 

Dseči nadaljnje zaupanje in 

s tem dobre odnose (8) 

 

Negativno nastrojene strake 

prepričati, da ni potrebe po 

tem in da se za vse trudi 

enako (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpostaviti pozitivno 

vzdušje v razredu (10) 

 

Upoštevanje želja otrok 

kolikor se le da (11) 

 

 

 

Hitro opravljeno delo, da 

imajo stranke čim prej 

dostop do stvari, ki jih 

potrebujejo (12) 

 

 

5. vprašanje: Bi svoje delo opisali kot uspešno? Kaj vas ovira pri tem, da bi bili še boljši? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Mislim da je moje delo 

dostikrat uspešno. Ni pa 

vedno. Včasih je zaradi 

nepredvidenih dejavnikov 

delo moteno: preveč dela 

naenkrat, slabša 

organizacija tekočega dela, 

pomanjkanje kadra ali 

opreme, ...) Kdaj tudi same 

stranke pričakujejo preveč. 

 

Dostikrat uspešno (1) 

 

Moteno delo zaradi 

preobremenjenosti, slabe 

organizacije tekočega dela, 

pomanjkanja kadra ali 

opreme (2) 

 

Včasih stranke pričakujejo 

preveč (3) 

 

Svoje delo opravljajo 

uspešno 

 

Ovire so: 

 

preobremenjenost,  

 

slaba organizacija  

tekočega dela,  

 

 

Pozitivna ocena uspešnosti 

lastnega dela 

 

 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

količino in organiziranost 

dela 



 

 

 

 

 

Respondent 2:  

Svoje delo lahko opišem 

kot uspešno. Vendar bi 

včasih želela imeti več 

kompetenc za določene 

naloge. Mogoče več 

odgovornosti pri izbiri 

novega kadra, glede na 

moje delovno mesto – 

vodja kadrovske službe. 

 

 

Respondent 3:  

Svoje delo bi opisala kot 

uspešno, dokler so 

nadrejeni zadovoljni z 

menoj. Morda bi delo 

opravljala z nekoliko več 

motivacije, če ne bi bilo 

toliko “pravil”, ki nam 

včasih onemogočajo 

inovativnost ali kakšen 

drugačen pristop, ki bi 

nam kakšno stvar olajšal 

…. Seveda tako, da pri 

tem ne bi trpele stranke. 

Veliko se mi zdi 

nepotrebnega dela za 

katerega porabim preveč 

časa, saj bi ta čas lahko 

porabila za kaj bolj 

koristnega. 

 

 

Respondent 4: 

Svoje delo bi opisal kot 

uspešno, še bolj bi bil 

uspešen ob primernem 

plačilu. 

 

 

Respondent 5: 

Moje delo se mi zdi 

uspešno, zame oviro 

predstavlja dejstvo, da ni 

nobenih stimulativnih 

ukrepov za kar bi bila bolj 

motivirana za opravljeno 

delo. 

 

 

 

 

 

 

Uspešno (4) 

 

Premalo kompetenc za 

določene naloge (5) 

 

Več odgovornosti pri izbiri 

novih kadrov (6) 

 

 

 

 

 

Uspešno, če so nadrejeni 

zadovoljni (7) 

 

Preveč pravil, ki 

onemogočajo inovativnost 

(8) 

 

Preveč nepotrebnega dela, ki 

vzame preveč časa – tega bi 

lahko porabila za bolj 

koristno delo (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešno (10) 

 

Prenizko plačilo za delo (11) 

 

 

 

 

Uspešno (12) 

 

Pomanjkanje stimulativnih 

ukrepov za več motivacije 

(13 

pomanjkanje kadra ali 

opreme 

 

preveč pravil 

 

preveč nepotrebnega 

dela 

 

 

 

prevelika pričakovanja 

strank 

 

 

 

premalo kompetenc in 

odgovornosti 

 

 

premalo stimulativnih 

ukrepov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

delo s strankami 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

pristojnosti zaposlenega 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

motivacijo zaposlenega 

 

 

6. vprašanje: Na kakšen način pomagate sodelavcu, ko je v stiski? 



 

 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Odvisno od tega, za 

katerega sodelavca gre. Če 

je sodelavec kolegialen in 

pripravljen drugim 

priskočiti na  pomoč, bom 

naredila vse, kar lahko, da 

mu pomagam. Drugače pa 

bom naredila samo tisto, 

kar moram. 

 

Respondent 2:  

Povabila bi ga na 

razgovor, kjer bi predstavil 

svoje težave. Skupaj bi 

naredila načrt kako stiske 

odpraviti. Če bi ugotovila, 

da je sodelavec v takšni 

stiski, kjer strokovno 

nisem podkovana, bi ga 

napotila k strokovni osebi. 

 

 

Respondent 3:  

V naši ustanovi si 

sodelavci med seboj zelo 

pomagamo. Tudi ob 

vikendih, če je potrebno, 

lahko pokličeš koga, da ti 

pomaga pri reševanju 

določenega problema. Če 

je kdo preobremenjen, mu 

pomagam pri delu, če je le 

možno. Če je kdo v 

kakršnikoli drugi stiski, 

mu prisluhnem in 

poskušam pomagati, če 

lahko. 

 

Respondent 4: 

Zaenkrat ni bil še noben v 

stiski. Pomagal bi mu po 

svojih močeh.  

 

Respondent 5: 

Sodelavcu ali sodelavki 

pomagam s pogovorom, 

svetujem tudi, da si 

pomaga s kako tehniko 

premagovanja stresa – 

učenje praktičnih tehnik 

obvladovanja (npr. delitev 

večje, zahtevne naloge na 

več manjših, bolj 

dosegljivih nalog ... da si 

 

Če je sodelavec kolegialen, 

mu pomaga kakor lahko (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povabilo na pogovor (2) 

 

Pomoč pri iskanju rešitve 

(3) 

 

Če se ji zdi, da ni dovolj 

podkovana za rešitev 

težave,sodelavca umeri k 

strokovnjaku za to (4) 

 

 

 

Vsi v ustanovi si pomagajo 

(5) 

 

Pokličejo se lahko kadarkoli 

(6) 

 

Preobremenjenemu 

sodelavcu pomaga pri delu, 

če lahko (7) 

 

Za druge stiske, prisluhne 

sodelavcu in pomaga, če 

lahko (8) 

 

 

 

 

Sodelavcu bi pomagal po 

svojih močeh (9) 

 

 

 

 

Pomoč s pogovorom (10) 

 

Predlaga tehnike 

premagovanja stresa (11) 

 

Pomagajo po svojih 

močeh 

 

Pogovor 

 

Pomoč pri iskanju 

rešitev za težave 

 

V primeru večjih težav 

usmerijo sodelavca k 

strokovnjaku ali k 

drugim tehnikam 

reševanja težav 

 

Preobremenjenemu 

sodelavcu pomagajo pri 

delu 

 

 

 

Sodelavci so si vedno na 

razpolago 

 

 

 

 

 

 

Načini nudenja pomoči 

odelavcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas, ko so na razpolago 

sodelavcu 



 

 

zapiše vsak korak posebej 

in določi časovni rok za 

vsak korak) 

 

 

7. vprašanje: Se vam zdi, da so nekateri sodelavci v vaši organizaciji bolj obremenjeni kot drugi? Na kakšen 

način organizacija rešuje to težavo (če jo)?  

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Niso vsi v kolektivu enako 

obremenjeni.  Vse je 

odvisno od vodje oddelka. 

Na tistih oddelkih, kjer 

vodje oddelkov spoštujejo 

svoje delavce, je 

preobremenitev z delom 

redka, na tistih pa, kjer se 

vodje oddelkov bojijo za 

svoj položaj ali jim je 

vseeno za njihove delavce, 

delavci velikokrat, poleg 

svojega dela delajo še kaj, 

kar naj bi delali na prej 

omenjenih oddelkih. 

 

Respondent 2:  

Včasih se zgodi, da nismo 

vsi enako obremenjeni. 

Težave nadrejeni rešujejo 

z supervizijami in 

intervizijami ter s 

»teambuildingom«, včasih 

tudi s  srečanji izven 

delovnega časa. 

 

Respondent 3:  

Zdi se mi, da je delo kar 

enakomerno razporejeno 

med zaposlenimi. Če se 

kdaj zgodi, da je kakšen 

oddelek bolj obremenjen, 

že nadrejeni prosi druge 

oddelke, da pomagajo pri 

delu. Seveda se kdaj zgodi, 

da je neko obdobje nekdo 

obremenjen bolj kot drugi, 

ampak vsak je kdaj. Si pa 

med seboj kar veliko 

pomagamo.  

 

Respondent 4: 

Na naši šoli ravnatelj 

poskrbi, da so vsi enako 

obremenjeni. Če se izkaže 

da temu ni tako se ga 

opomni. 

 

Vsi niso enako obremenjeni 

(1) 

 

Kjer vodje spoštuštujejo 

delavce v svojem oddelku, 

je preobremenjenost manjša 

(2) 

 

Če se vodja boji za svoj 

položaj, je preobremenjenost 

večja (3) 

 

 

 

 

 

 

Včasih niso vsi enako 

obremenjeni (4) 

 

Preobremenjenost rešujejo z 

nadzori in neformalnimi 

družabnimi aktivnostmi za 

zaposlene (5) 

 

 

 

Delo je dokaj enakomerno 

razporejeno – včasih je kdo 

bolj obremenjen, drugič 

nekdo drug (6) 

 

Preobremenjenost nadrejeni 

rešujejo za razporeditvijo 

dela (7) 

 

 

 

 

 

 

Vodstvo poskrbi, da so vsi 

enako obremenjeni (8) 

 

 

 

 

 

Pri večini vsi zaposleni 

niso enako obremenjeni 

 

 

Preobremenjenost 

rešujejo za nadzori in 

sprostitvenimi 

aktivnostmi za zaposlene 

 

Vodje delo razporejajo v 

primeru 

preobremenjenosti 

 

 

Skrb vodje za svoj 

položaj 

 

Neprimerno razporejena 

organizacija dela 

 

Obstoj težave s 

preobremenjenostjo 

nekaterih zaposlenih 

 

 

 

 

 

Način, kako organizacija 

rešuje morebitno 

preobremenjenost 

 

 

 

 

 

 

 

Razlogi za 

preobremenjenost 



 

 

 

Respondent 5: 

V našem sektorju so eni 

sodelavci definitivno bolj 

obremenjeni kot drugi, 

sama organizacija dela ni 

pravilno razporejena. To 

pa odreja šef v našem 

sektorju. Trenutno se je 

šefica poslovila in odšla v 

pokoj, mogoče bo z novim 

šefom tudi sama 

organizacija dela 

drugačna, tako da bomo 

imeli med seboj enako 

razporejeno količino dela. 

 

 

Nekateri so bolj 

obremenjeni (9) 

 

Organizacija dela ni 

pravilno razporejena (10) 

 

 

 

 

8. vprašanje: Kako sami poskrbite za boljšo klimo med sodelavci? Kako za to skrbi vodstvo? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Kllima na delovnem mestu 

je največkrat odvisna od 

dneva, od trenutnega dela 

oz. situacije na delovnem 

mestu. Odvisna je tudi od 

razmer na delovnem 

mestu. Največkrat je 

dovolj malo dobre volje, 

kakšna šala (lahko tudi na 

svoj račun) ali pošten 

pogovor. Vodstvo se 

največkrat ne vtikuje v 

odnose med zaposlenimi, 

razen takrat, ko je zaradi 

kakšnega konflikta moteno 

delo. 

 

Respondent 2:  

Ker ima naša organizacija 

enote po celi Sloveniji smo 

s sodelavci v kontaktu po 

telefonu. Vedno jim 

prisluhnem ter jih 

povprašam po njihovem 

počutju. Ali pa jim po 

elektronski pošti pošljem 

kratko sporočilo, da se v 

primeru težav obrnejo 

name.  

Vodstvo poskrbi za boljšo 

klimo s srečanji, 

izobraževanji, pikniki, 

včasih tudi  s 

stimulacijami, ali pa 

denarnimi in nedenarnimi 

 

Klima med sodelavci je 

največkrat odvisna od 

trenutnih razmer na 

delovnem mestu (1) 

 

Dovolj je malo dobre volje, 

šala ali pošten pogovor (2) 

 

Vodstvo se ne vtika v 

odnose med zaposlenimi, 

razen ko je zaradi kakšnega 

konflikta oteženo delo (3) 

 

 

 

 

 

 

Sodelavcem prisluhne in jih 

vpraša po počutju (4) 

 

Da sodelavcem vedeti, da se 

lahko vedno obrnejo nanjo 

(5) 

 

Vodstvo za boljšo klimo 

organizira družabne 

dogodke, izobraževanja ali 

sodelavce dodatno nagradi 

za delo (6) 

 

 

 

 

 

 

Klima je odvisna od 

razmer na delovnem 

mestu 

Dobra volja, šale 

 

Pogovor s sodelavci 

 

Vedno na voljo 

sodelavcem 

 

Pomoč sodelavcem 

 

Sproščeno vzdušje  

 

Druženje s sodelavci 

 

Ohranjanje korektnega 

odnosa s sodelavci 

Pozitivna naravnanost 

 

 

 

Vodstvo se v nekaterih 

organizacijah vtika v 

odnose med zaposlenimi 

samo v primeru težav 

 

Za boljšo klimo vodstvo 

organizira različne 

družabne dogodke za 

zaposlene 

 

 

 

Vodstvo zaposlene 

 

 

 

 

 

 

 

Načini, kako skrbijo za 

boljšo klimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrb vodstva za boljšo 

klimo 

 

 

 

 



 

 

nagradami.  

 

Respondent 3:  

Najbolj se mi zdi 

pomembno to, da si 

pomagamo. Zaradi tega 

imaš boljši občutek, ko 

stopiš v stavbo, kjer si 

zaposlen. Zdi se mi tudi, 

da smo tu bolj sproščeni, 

kot pa so bili sodelavci na 

prejšnjih delovnih mestih. 

Včasih se pred službo 

vsedemo na kakšni kavici 

in malo poklepetamo. Pa 

tudi vodstvo poskrbi, 

kolikor pač lahko, za 

kakšno skupno zabavo – 

npr. enkrat na leto imamo 

piknik. Zdi se mi da so 

nadrejeni kar sproščeni in 

se trudijo biti kolegialni. 

 

Respondent 4: 

Trudim se imeti korekten 

odnos do vseh. To 

pričakujem tudi od drugih 

in od vodstva. Ravnatelj 

včasih organizira, po 

kakšnem večjem koncertu, 

kakšno srečanje z vsemi 

učitelji, na primer ob 

večerji ali pa zakuski. 

 

Oseba 5: 

Sama sem nasmejana in 

zgovorna oseba, se mi zdi, 

da moja pozitivna 

naravnanost veliko 

pripomore k boljši klimi. 

Samo vodstvo v našem 

podjetju ne poskrbi za 

boljšo klimo, si moramo 

sodelavke kar same 

ustvarit dobro klimo. 

 

 

 

 

 

Sodelavci si pomagajo (7) 

 

Sproščeno vzdušje (8) 

 

Skupna kava pred začetkom 

delavnika (9) 

 

Vodstvo organizira 

družabna srečanja (10) 

 

Vodstvo je sproščeno n 

kolegialno (11) 

 

 

 

 

 

 

 

Korekten odnos do vseh – 

enako pričakuje od drugih 

sodelavcev in vdstva (12) 

 

Vodstvo organizira 

družabna srečanja z 

zaposlenimi (13) 

 

 

 

 

Nasmejana in zgovorna (14) 

 

Pozitvna naravnanost (15) 

 

Vodstvo ne skrbi za boljšo 

klimo (16) 

dodatno nagradi za delo 

 

Vodstvo je sproščeno in 

kolegialno 

 

 

 

 

 

 

 

Načini, kako vodstvo skrbi 

za boljšo klimo 

 

 

9. vprašanje: Se vam zdi, da vaša organizacija uspešno opravlja svoje poslanstvo? Kaj jo po vašem mnenju 

pri tem, da bi bila še bolj uspešna, najbolj ovira? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Mislim, da naša ustanova 

zelo uspešno opravlja 

svoje poslanstvo. Če je 

kaj, kar bi pomagalo, da bi 

bila še bolj uspešna, je 

 

Uspešno opravljajo svoje 

poslanstvo (1) 

 

Ovira je premalo denarja za 

nove kadre in opremo (2) 

 

Organizacije opravljajo 

svoje delo uspešno 

 

 

 

 

Ocena uspešnosti 

opravljanja poslanstva 

organizacije 

 

 



 

 

denar. Z boljšo opremo in 

več zaposlenimi bi se še 

dvignila kvaliteta dela. 

 

Respondent 2:  

Naša organizacija dobro 

opravlja svoje poslanstvo, 

da pa bi bila bolj uspešna 

pri svojem poslanstvu bi 

potrebovali s strani 

financerjev več sredstev, 

kot nam jih namenijo. Saj 

bi s slednjimi lahko 

zagotovili večjo strokovno 

pomoč in podporo našim 

uporabnikom. 

 

Respondent 3:  

Zdi se mi, da je pri 

uspešnosti našega dela 

najbolj pomembno 

zadovoljstvo strank. Pri 

našem delu je nemogoče 

doseči, da bi bili vse 

stranke zadovoljne. Se pa 

vsi trudimo delati tako kot 

se od nas zahteva in pri 

tem ne iščemo bližnjic. Ne 

zdi se mi, da bi bilo kaj 

takega, da bi pri uspešnosti 

opravljanja poslanstva bile 

kakšne posebne ovire, 

mogoče bi tu omenila le to 

negativno nastrojenost 

strank, ki včasih sploh 

nočejo sprejeti tega, da je 

nekdo nekaj dobro naredil 

– morda zato, ker bi raje 

videli, da bi to stvar 

opravljal nekdo drug. 

 

Respondent 4: 

Opravlja jo dobro, težave 

so nepotrebna birokracija. 

Čas, ki ga doma porabim 

za vsakodnevno vnašanje 

vse več administrativnih 

podatkov o pouku, bi na 

primer lahko porabil za 

iskanje rešitev za še bolj 

zanimivo podajanje snovi. 

 

Respondent 5: 

Po mojem mnenju naša 

organizacija uspešno 

opravlja svoje poslanstvo 

 

 

 

 

 

Uspešno opravljajo svoje 

poslanstvo (3) 

 

Premalo finančnih sredstev 

za oljšo strokovno pomoč in 

podporo strankam (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uspešnost je najbolj 

pomembno zadovoljstvo 

strank – težko je doseči, da 

bi bile vse zadovoljne (5) 

 

Ni posebnih ovir a boljši 

uspeh, razen negativne 

nastrojenosti strank (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešno opravljajo svoje 

poslanstvo (7) 

 

Preveč birokracije, kar 

omejuje iskanje boljših idej 

za pouk (8) 

 

 

 

 

 

 

Uspešno opravljajo svoje 

Premalo finančnih 

sredstev 

 

 

 

Negativna nastrojenost 

strank 

 

 

 

Preveč birokracije 

 

 

 

Preslabo poznavanje 

zaposlenih in premalo 

dela na skupnih ciljih in 

vrednotah 

 

Ovire finančne narave 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

stranke 

 

 

 

Ovire, povezane z 

opravljanjem dela 

 

 

 

 

Ovire, ki so povezane z 

vodstvom organizacije 



 

 

saj zaposleni v njem 

razumejo namen njene 

celote. 

Da bi bila organizacija še 

bolj uspešna jo najbolj 

ovira v tem delu, da je 

potrebno dobro spoznati 

svoje ljudi in podsisteme, 

se pravi kaj jim je 

pomembno, kaj cenijo, 

katere so njihove temeljne 

vrednote, ki jih želijo 

uresničevati pri sovjem 

delu in kaj jim vzbuja 

odpor. 

 

poslanstvo (9) 

 

Vodstvo premalo pozna 

svoje zaposlene in premalo 

dela na skupnih ciljih in 

vrednotah (10) 

 

 

 

10. vprašanje: Kaj bi se moralo spremeniti na državnem nivoju, da bi vaša organizacija delovala bolj 

učinkovito in bi bile stranke/deležniki bolj zadovoljni? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 1:  

Država naj bi drugače 

financirala zdravstvene 

ustanove. Če eni ustanovi 

Zavod za zdravstveno 

zavarovanje določa, koliko 

operacij in drugih posegov 

na leto sme narediti, plača 

pa največ 90 % 

opravljenega dela, je 

ustanova prisiljena v 

čakalne vrste, v šparanje 

pri zdravilih, v nabito 

polne čakalnice, ...Večkrat 

bi morala kakšna komisija, 

vzpostavljena v ta namen, 

obiskati vsako ustanovo 

posebej in ugotoviti, kaj in 

kako dela in kako bi lahko 

pomagali, da bi bolje 

delala ali preprečili 

nepravilnosti. 

 

Respondent 2:  

Država bi morala končno 

»spregledati«, saj nevladne 

organizacije, kot je naša, 

vedno »pobere« najbolj 

ranljive ljudi, tiste pri 

katerih odpovejo vse 

državne institucije. Če bi 

država imela več posluha 

za tovrstne organizacije, bi 

bile lahko nevladne 

organizacije tiste, ki bi 

 

Država bi morala drugače 

financirati zdravstvene 

ustanove (1) 

 

Komisije, vzpostavljene za 

ta namen, bi morale  

pogosteje obiskovati 

ustanove in tako ugotoviti, 

kaj je potrebno (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država bi morala imeti več 

posluha za nevladne 

organizacije, da bi lažje 

priskočile na pomoč pomoči 

potrebnim (3) 

 

 

 

 

 

Sprememba načina 

financiranja zdravstvenih 

ustanov 

 

 

 

Premalo temeljita 

poglobitev v 

problematiko in vrsto 

ustanov 

 

V nadrejenih institucijah 

niso zaposlene dovolj 

strokovno podkovane 

osebe 

 

 

 

Preveč birokracije 

 

 

 

Nezaupanje strank 

 

 

 

Ovire finančne narave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovire, ki jih predstavljajo 

nadrejene organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

Ovire, povezane z delom v 

organizaciji 

 

 

Druge ovire 

 

 



 

 

lahko prve priskočile na 

pomoč osebam, ki so v 

stiski, ter jih kasneje 

napotile na ustrezne 

institucije. 

 

Respondent 3:  

Tu bi ponovila še enkrat 

to, kar sem povedala pri 

prejšnjem vprašanju. 

Nisem ne vam kakšen 

strokovnjak, vendar pa 

mislim, da včasih ljudje 

enostavno ne dajo 

priložnosti, da bi 

organizacija pri kakšnem 

dejanju izpadla “dobro”. 

Učinkovita je pa lahko, 

samo če so ljudje, za 

katere dela, zadovoljni. 

 

Respondent 4: 

Na ministrsvu bi morali 

odločati strokovno 

podkovani ljudje. Zgodi 

se, da je za celotno šolstvo 

preveč posplošen sistem. 

Priprave na pouk v 

osnovni šoli so drugačne 

kot v glasbeni šoli, 

pričakuje pa se isto. 

 

 

Respondent 5: 

O tem še nisem 

razmišljala. Mogoče je pri 

vsem preveč birokracije in 

zato delamo veliko dela po 

nepotrebnem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudje bi morali biti 

pripravljeni dati priložnost 

organizaciji, da se izkaže (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ministrstvu bi morali 

odločati strokovno 

podkovani ljudje (5) 

 

Ureditve za celotno šolstvo 

so preveč posplošene – 

enaka pričakovanja od šol, 

ne glede na to, da gre za 

različne vrste šol (6) 

 

 

 

 

Preveč birokracije (7) 

 

 

 

 

 

 

2.2. Vodilni delavci 
 

Vprašanje 1: Katere so tiste vrednote, ki jih morajo zaposleni v vaši organizaciji po vašem mnenju najbolj 

upoštevati pri svojem delu? (Naštejte 5 najbolj izpostavljenih vrednot)   

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Spoštljivost do ljudi, 

sposobnost poslušanja, 

timsko delo, inovativnost, 

prilagodljivost, … to bi 

bilo to. 

 

Respondent 7: 

spoštovanje (1) 

poslušanje (2) 

timsko delo (3) 

inovativnost (4) 

prilagodljivost (5) 

 

 

spoštovanje (6) 

inovativnost, 

ustvarjalnost 

 

sprejemanje novosti, 

prilagodljivost 

 

profesionalnost, 

strokovnost, 

 

 

 

 

 

 

Odnos do dela 

 



 

 

Spoštovanje, pripadnost, 

ustvarjalnost, 

pripravljenost za 

sprejemanje novosti, 

poštenost 

 

 

Respondent 8:  
Profesionalnost, 

spoštovanje, medosebni 

odnosi, motiviranost, 

zainteresiranost 

 

 

 

Respondent 9: 
Strokovnost, natančnost, 

komunikacija (to ne vem, 

če je ravno vrednota), 

timsko sodelovnje, 

spoštovanje, odgovornost, 

pa tudi nekaj 

organiziranosti 

 

 

Respondent 10: 
Ne bom jih naštela po 

vrstnem redu, po 

pomembnosti, vsekakor so 

to: sodelovanje, 

spoštovanje drug drugega, 

delo v skupno dobro, 

poštenost, delavnost, 

pripadnost. 

pripadnost (7) 

ustvarjalnost (8) 

sprejemnaje novosti (9) 

poštenost (10) 

 

 

 

profesionalnost (11) 

spoštovanje (12) 

medosebni odnosi (13) 

motiviranost (14) 

zainetesiranost (15) 

 

 

 

strokovnost(16) 

natančnost (17) 

komuniciranje (18) 

sodelovanje (19) 

spoštovanje (20) 

odgovornost (21) 

organiziranost (22) 

 

 

 

sodelovanje (23) 

spoštovanje (24) 

delovanje za skupno dobro 

(25) 

poštenost (26) 

delavnost (27) 

pripadnost (28) 

 

 

motiviranost, delavnost, 

zainteresiranost 

 

natančnost 

 

organiziranost 

 

 

timsko delo, medosebni 

odnosi, komuniciranje, 

sodelovanje, delovanje 

za skupno dobro 

 

pripadnost 

 

 

 

Spoštovanje 

 

Poštenost 

 

poslušanje 

 

odgovornost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do strank 

 

2. Vprašanje: Po pomembnosti razporedite spodaj naštete vrednote. Na 1. mesto postavite tisto, ki se vam zdi 

pri opravljanju vašega dela najbolj pomembna, in na zadnje mesto tisto, ki se vam zdi najmanj pomembna. 

Razložite na kratko, zakaj ste vrednote razporedili tako, kot ste jih. 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

1. Poštenost 

1. Nekoruptivnost 

2. Nepristranskost 

3. Odgovornost 

4. Učinkovitost 

5. Zakonitost 

6. Odzivnost 

6. Dostopnost za stranke 

7. Zanesljivost 

8. Trajnostni razvoj 

9. Transparentnost 

10. Kolegialnost 

11. Uspešnost 

12. Strokovnost 

13. Inovativnost 

14. Družbena pravičnost 

Med  javnim in 

zasebnim sektorjem 

se pomen različnih 

vrednot razlikuje (1) 

 

Poštenost (2) 

 

Nepristranskost (3) 

 

Odgovornost do 

zaposlenih in 

občanov (4) 

 

V zaposlenih vidi 

več kot samo 

izvajalce projektov 

(5) 

Poudarek na vrednotah, 

ki določajo odnose med 

sodelavci in odnos do 

dela 

 

Vrednote, ki se nanašajo 

na odnos do strank so 

manj pomembne oziroma 

pridejo z upoštevanjem 

ostalih vrednot 

 

Skupna lestvica vrednot: 

 

1. Odgovornost 

2. Strokovnost 

3. Poštenost 

4. Kolegialnost 

Odnos do dela 

 

 

Odnosi med sodelavci in 

odnos 

do organizacije 

 

 

Odnos do strank 



 

 

15. Dobičkonosnost 

16. samoizpolnitev 

17. Poslušnost 

18. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

 

V podjetju oziroma zasebnem 

sektorju bi te vrednote razporedila 

drugače. Poštenost in nepristranskost 

sta v javnem sektorju na prvem 

mestu. Na tretje mesto sem dala 

odgovornost do zaposlenih in 

občanov. Zaposleni niso samo 

izvajalci, ampak tudi sodelujejo pri 

odločitvah. Učinkovitost se mi zdi 

pomembna, ne v smislu zniževanja 

plač, ampak racionalizacije stroškov 

v vseh zavodih. Potrebno je biti 

ciljno naravnan in delovati tudi v 

smeri zaposlenih, oblikovati karierni 

plan za vsakega posebej. Zakonitost 

je v javni uprav tudi pomembna, 

vendar tu moram omeniti 

pomanjkljivosti v zvezi z javnimi 

razpisi, včasih ravno to omejuje 

določene postopke. Z odzivnostjo je 

bil včasih velik problem, danes pa je 

drugače. To se mi zdi pomembno. 

Zanesljivost je tudi visoko - kar 

obljubim, naredim in to pričakujem 

tudi od ostalih. 

 

Respondent 7:  

1. Odgovornost 

2. Kolegialnost 

3. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

4. Učinkovitost 

5. Uspešnost 

6. Strokovnost 

7. Poštenost 

8. Nepristranskost 

9. Nekoruptivnost 

10. Inovativnost 

11. Zakonitost 

12. Poslušnost 

13. Dobičkonosnost 

14. Zanesljivost 

15. Odzivnost 

16. samoizpolnitev 

17. Dostopnost za stranke 

18. Družbena pravičnost 

19. Trajnostni razvoj 

20. Transparentnost 

 

Težko je narediti lestvico, ker je 

veliko vrednot enakovrednih. Veliko 

jih je enako pomembnih. Meni 

 

Učinkovitost v 

smislu 

racionalizacije 

stroškov po zavodih 

in ne na račun plač 

(6) 

 

Ciljna naravnanost 

tudi v smislu 

razvoja kadrov (7) 

 

Zakonitost - vendar 

ta tudi omejuje 

delovne procese (8) 

 

Odzivnost (9) 

 

Zanesljivost (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko vrednot je 

enakovrednih,  prav 

tako jih je preveč, 

zato jih je težko 

razporediti v 

lestvico (11) 

 

Med vrednotami, 

kot so 

transparentnost, 

nekoruptivnost in 

poštenost, ne vidi 

razlik v pomenu 

(12) 

 

Z odgovornostjo in 

pripadnostjo 

organizaciji pride 

tudi upoštevanje 

ostalih vrednot (13) 

 

 

 

 

 

5. Učinkovitost 

6. Uspešnost 

7. Zakonitost 

8. Pripadnost podjetju / 

Lojalnost 

9. Zanesljivost 

10. Nepristranskost 

10. Nekoruptivnost 

12. Inovativnost 

13. Dostopnost za 

stranke 

14. Odzivnost 

15. Družbena pravičnost 

15. Poslušnost 

17. Trajnostni ravoj 

18. Samoizpolnitev 

19. Transparentnost 

20. Dobičkonosnost 



 

 

transparentnost, nekoruptivnost, 

poštenost in take pomenijo enako. 

Preveč jih je. Zdi se mi, da če si 

odgovoren in če si pripaden 

organizaciji, da so ti potem tudi 

ostale vrednote pomembne in jih 

upoštevaš pri delu. 

 

 

Respondent 8:  

1. Odgovornost 

2. Strokovnost 

3. Poštenost 

4. Učinkovitost 

5. Uspešnost 

6. Kolegialnost 

7. Inovativnost 

8. Zakonitost 

9. Poslušnost 

10. Zanesljivost 

11. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

12. Nepristranskost 

13. Nekoruptivnost 

14. Odzivnost 

15. Dostopnost za stranke 

16. Trajnostni razvoj 

17. Transparentnost 

18. Družbena pravičnost 

19. samoizpolnitev 

20. Dobičkonosnost 

 

Kot vodja moram stremeti k 

poštenosti in enakosti. Če bi na prvo 

mesto postavila samoizpolnitev, ne 

bi bila na tem položaju. Vrednote, 

kot so trajnostni razvoj in podobne, 

se pokažejo tudi, če slediš drugim 

naštetim vrednotam. Če hočeš biti 

dober vodja, moraš slediti sebi. Od 

tebe pričakujejo, da boš odgovoren 

in tako tudi pripeljal stvari do cilja. 

 

Respondent 9: 

1. Odgovornost 

    Strokovnost 

    Inovativnost 

    Zanesljivost 

    Pripadnost podjetju / Lojalnost 

2. Kolegialnost 

    Učinkovitost 

    Poštenost 

    Odzivnost 

    Samoizpolnitev 

3. Uspešnost 

    Nepristranskost 

    Poslušnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodje morajo 

stremeti k poštenosti 

in enakosti in ne k 

samoizpolnitvi (14) 

 

Če slediš naštetim 

vrednotam, se 

pokažeta tudi delo v 

smeri trajnostnega 

razvoja (15) 

 

Dober vodja sledi 

sebi (16) 

 

Zaposleni 

pričakujejo 

odgovornost od 

vodje, da bo zadeve 

zaključil, kot je 

treba (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave pri 

razporejanju vrednot 

v lestvico, zato so 

razporejene v 5 

sklopov po 

pomembnosti (18) 

 

 

Najbolj pomembne 

so vrednote, ki jih 

moramo upoštevati 

tudi v vsakdanjem 

življenju (19) 



 

 

    Dostopnost za stranke 

4. Nekoruptivnost 

    Dobičkonosnost 

    Transparentnost 

5. Družbena pravičnost 

    Trajnostni razvoj 

 

V prvo skupino sem dala take take 

vrednote, ki jih moramo upoštevati 

tudi v osebnem življenju. Pripadnost 

podjetju se mora čutiti. Inovativnost 

je pomembna pri postavljanju 

razstav, konec koncev rabimo tudi 

nekaj domišljije, drugačne pristope, 

da našo dediščino predstavimo tudi 

malo drugače. Zanesljivost je 

pomembna, da se lahko zanesemo en 

na drugega. Kolegialnost mi je 

pomembna, ker je dobro, če se ljudje 

med seboj razumejo. Težko je delati, 

če je kakšna skupina taka, ki 

„zavira“. Učinkovitost je pomembna 

pri letnih programih, potrebno je 

nekaj dat od sebe in stat za svojim 

programom. Poštenost se mi zdi že 

skoraj samoumevna. Dobro je biti 

hitro odziven, če pride kakšna stvar 

nenapovedano, da si pripravljen 

poprijeti tudi za nenačrtovano delo. 

Pri vseh vrednotah so glavni 

problemi karakterji, kot direktor 

moram to upoštevat in znati delati z 

različnimi karakterji. 

Samoizpolnitev – pomembno se mi 

zdi, da je človek sam s seboj 

zadovoljen, morda bi morala dat to 

celo v prvo skupino. Če se človek 

počuti, da je s svojim delom naredil 

nekaj koristnega, da ima tudi 

pozitivne ozive od zunaj, je dobro. V 

tretji skupini so vrednote, za katere 

skrbim predvsem sama v muzeju. 

Dobro je, če znaš z zelo malo 

denarja izpeljat kaj, da ne čakaš 

samo na to, koliko denarja boš dobil 

in potem to porabil. Nepristranskost, 

s tem nimamo težav v muzeju. 

Poslušnost se mi zdi taka vrednota, 

kot bolj za najstnike in vrednote, 

ampak vseeno tu nimam s tem težav. 

Dostopnost za stranke se mi zdi 

pomembna v muzeju, morda še bolj 

za kustose, ki imajo več stika z 

obiskovalci. V predzadnjo skupino 

sem dala vrednote, ki jih moram 

sama kot direktor najbolj upoštevat. 

 

Pripadnost podjetju 

(20) 

 

Inovativnost 

predvsem pri 

postavljanju razstav 

(21) 

 

Zanesljivost, da se 

lahko zanesejo en na 

drugega (22) 

 

Kolegialnost (23) 

 

Učinkovitost pri 

letnih programih 

(24) 

 

Poštenost mora biti 

samoumevna (25) 

 

Hitra odzivnost pri 

nenapovedanih 

zadevah (26) 

 

Vrednote določajo 

predvsem karakterji. 

Kot direktorica 

mora znati delati z 

vsemi (27) 

 

Samoizpolnitev bi 

lahko dala tudi v 

prvo skupino (28) 

 

Uspešnost, da z 

malo denarja 

izpelješ več (29) 

 

Nepristranskost (30) 

 

Poslušnost je nekaj, 

kar zahtevaš od 

otrok (31)  

 

Dostopnost za 

stranke je bolj 

pomembna pri 

kustosih  (32) 

 

Dužbena pravičnost 

in trajnostni razvoj 

sta vrednoti, ki sta 

del poslanstva in 

vizije. Kolektiv 



 

 

V zadnjo skupino pa sem dala dve 

vrednoti, ki sta del poslanstva, 

vizije. Naše delo gre v to smer. Da 

nekaj doprinesemo k trajnostnemu 

razvoju. En posameznik družbeno 

pravičnost in trajnostni razvoj težko 

doseže, ampak kot koletiv pa 

moramo stremet k tem ciljem. 

 

 

Respondent 10: 

1. Odgovornost 

2. Poštenost 

3. Pripadnost podjetju / Lojalnost 

4. Kolegialnost 

5. Družbena pravičnost 

6. Zanesljivost 

7. Dostopnost za stranke 

8. Strokovnost 

9. Uspešnost 

10. samoizpolnitev 

11. Zakonitost 

12. Učinkovitost 

13. Trajnostni razvoj 

14. Transparentnost 

15. Inovativnost 

16. Nekoruptivnost 

17. Odzivnost 

18. Nepristranskost 

19. Poslušnost 

20. Dobičkonosnost 

 

Ker so to moje osebne vrednote, 

tiste, ki jih najbolj cenim. Vodim 

gledališče v tej smeri, da so vrednote 

družbena odgovornost in poštenost 

na vrhu, so take, ki že počasi 

izginjajo, poudarjajo pa človeškost, 

tudi družba na to malo pozablja. 

Pomembna je tudi odgovornost do 

podjetja oziroma do gledališča, da ni 

denar tisti, ki je merilo razvoja. 

 

mora k temu 

stremeti. (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolj pomembne 

so tiste vrednote, ki 

jih tudi sama 

najbolje ceni v 

zasebnem življenju. 

(34) 

 

Družbena 

odgovornost in 

poštenost sta na 

vrhu tudi zato, ker 

izginjata v družbi, 

poudarjata pa 

človeškost. (35) 

 

Odgovornost do 

podjetja (36) 

 

Denar ne sme biti 

merilo razvoja (37) 

 
3. vprašanje: Kaj se vam zdi pri delu s strankami/deležniki najbolj pomembno? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Najbolj se mi zdi 

pomemben odnos do 

občanov, da jih znaš 

poslušati. Tudi sama se 

pogovarjam z njimi in jih 

sprejemem, če imajo 

kakšne težave, se z njimi 

pogovorim in jim skušam 

pomagati. Pomembni so 

Odnos do občanov (1) 

 

Znati poslušati (2) 

 

Osebni pogovor z občani o 

njihovih težavah (3) 

 

Nudenje pomoči (4) 

 

Poudarek na interesih 

Poudarek na odnosu do 

strank v smislu 

poslušanja in nudenju 

pomoči 

 

Pomoč strankam pri 

odločanju o nadaljnjih 

korakih v življenju 

(glede šolanja, 

pridobivanja nadaljnjih 

Poslušanje 

 

Nudenje pomoči 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

interesi skupine, ne moreš 

gledati na stvari s 

privatnimi interesi. 

 

 

Respondent 7:  

Da jim prisluhnem. Pri nas 

ne gre le za učenje igranja 

inštrumenta, temveč tudi 

za vzgojo. Da jim 

pomagaš pri tem, da jih 

usmeriš v pravo odločitev 

glede glasbenega šolanja. 

 

 

 

Respondent 8:  

Najbolj pomembne se mi 

zdijo vrednote, kot so 

odgovornost, čut dolžnosti, 

strokovnost, profesionalen 

odnos in dobra 

obojestranska 

komunikacija, da ima 

pacient občutek, da je 

vedno slišan. 

 

Respondent 9: 

Prijaznost in 

komunikativnost. Nekaj 

strokovnega znanja morajo 

zaposleni imeti, da znajo 

ljudi vzpodbudit, jim dati 

informacije, mogoče ne 

samo o naših zbirkah, tudi 

o Kranju – nekateri 

sprašujejo tudi za 

prenočišča – dobro je, da 

poznajo ne samo naše 

zbirke, ampak tudi Kranj, 

da znajo povezat stvari – 

na primer, jih usmeri tudi 

v Knjižnico ali kakšno 

drugo ustanovo, kjer bi 

dobili več informacij o 

tistem, kar jih zanima. Ne 

smejo biti pa zaposleni 

vsiljivi. Moraš imeti pravi 

občutek. Ljudem vedno ne 

paše, da kustos vedno hodi 

za njimi. Tukaj bi 

izpostavila tudi našo 

pedagoško-andragoško 

službo, kjer imamo delo 

tudi s šolskimi skupinami. 

Jih lahko pohvalim, se mi 

skupine, ne na 

posameznikovih interesih 

(5) 

 

 

 

Prisluhniti staršem in 

učencem (6) 

 

Ne gre le za učenje, ampak 

tudi za vzgojo (7) 

 

Pomagaš pri odločanju glede 

šolanja (8) 

 

 

 

Odgovornost, čut dolžnosti, 

strokovnost, dobra 

komunikacija (9) 

 

Pacient mora imeti vedno 

občutek, da je slišan (10) 

 

 

 

 

 

Prijaznost, komunikativnost, 

strokovno znanje (11) 

 

Znati vzpodbuditi stranke, 

jim dati širše informacije 

(tudi o mestu v katerem se 

nahaja muzej) (12) 

 

Za več informacij usmerjati 

stranke tud v druge, 

podobne organizacije (13) 

 

Zaposleni ne smejo biti 

vsiljivi, morajo znati oceniti, 

kaj stranki paše (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacij o tem, kar jih 

zanima, ozaveščanja o 

problemih družbe, ...) 

 

Strokovnost pri delu in 

odgovornost do strank 

Svetovanje 

 

 

 

 

 

Strokoven in odgovoren 

odnos do dela 



 

 

zdi, da na osnovi dobre 

komunikacije in 

strokovnih vodstev smo 

kar uspešni pri šolskih 

skupinah. 

 

Respondent 10: 

Smo gledališče in po eni 

strani je naš glavni cilj, da 

opozarjamo na probleme. 

Če vidimo, da je predstava 

na ljudih pustila neko 

globoko sled, je to tisto, 

kar je za nas pomembno, 

da jim damo nekaj v 

razmislek. Naša naloga je 

predvsem opozarjat in učit 

– v navednicah - ljudi 

razmišljat, opozarjat na 

probleme, pri katerih gre 

običajno družba mimo v 

tem hitrem razvoju, 

pozabimo pa na tiste 

osnovne probleme in se mi 

zdi, da mediji vse bolj 

silijo ljudi v to, da ne 

razmišljajo, ampak jih 

samo bombardirajo, ne 

dajo pa tega prostora 

lastnega razmisleka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje in opozarjanje na 

probleme, ki se jih družba 

morda ne zaveda več toliko 

(15) 

 

Dati gledalcem nekaj v 

razmislek (16) 

 

 

4. vprašanje: Na kakšen način skrbite za zadovoljstvo strank? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Na tem področju smo 

naredili kar veliko. Na 

primer, odprli smo pisarno 

za občane, tako da se 

lahko oglasijo pri nas 

kadarkoli, na voljo smo 

tudi preko elektronske 

pošte, telefona, ... Trudimo 

se, da bi imeli občutek, da 

se lahko obrnejo na nas. 

 

Respondent 7:  

Poskušam jim čim bolj 

prisluhnit. Če imajo 

kakšne težave, jih skupaj 

probamo rešit. To sem 

povedala v bistvu že v 

prejšnjem odgovoru. 

 

 

 

Pisarna za občane (1) 

 

Kadarkoli na voljo v pisarni, 

prek e-pošte, telefona (2) 

 

Vzpostaviti pri stranki 

občutek, da se laho obrne na 

njih (3) 

 

 

 

 

 

 

Čim bolj prisluhniti strašu 

ali učencu (4) 

 

Skupno reševanje težav (5) 

 

 

Prisluhniti strankam in 

jim čim bolj pomagati 

 

Podajanje čim več 

informacij 

 

Ohranjanje povezanosti s 

strakami 

 

Podarjanje ugodnosti 

zvestim strankam 

 

Strankam biti čim bolj na 

voljo 

 

Dati strankam občutek, 

da so pomembne in da se 

lahko obrnejo na 

organizacijo 

 

Strokovnost 

Aktivnosti, namenjene 

zadovoljstvu strank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas, namenjen strankam 

 

 

Vlivanje občutka varnosti 

pri strankah 

 



 

 

 

Respondent 8:  

Da jim prisluhnem. 

Pomemben je čas, ki si ga 

vzameš za pacienta (danes 

je to težko). Res je 

pomembno, da jim daš 

vedeti, da so res oni v 

središču pozornosti, da so 

vse naše aktivnosti 

namenjene v njihovo 

dobro. 

 

Respondent 9: 

Se mi zdi, da sem to že 

malo razložila v prejšnjem 

odgovoru. Da smo čim 

bolj strokovni, da jim 

podamo čim več 

informacij, mogoče, da jih 

nadalje obveščamo prek 

PR službe, da se vračajo 

nazaj. Da ohranimo 

povezanost z obiskovalci 

. 

 

Respondent 10: 

Predvsem damo veliko na 

našo zvesto publiko, to so 

abonenti, tako da jim 

damo vsako leto kakšne 

ugodnosti, na primer v 

času festival imajo 

prednost pri nakupu 

vstopnic, popuste. Vsake 

toliko časa jim poskušamo 

tudi poklonit kakšno 

predstavo. Skušamo tudi 

na dve do tri leta dati 

predstavo, ki je mogoče 

bolj lahkotna, ampak še 

vedno kvalitetna. 

Zavedamo se, da publika 

rabi tudi nekaj za dušo. 

 

 

 

Prisluhniti pacientom (6) 

 

Pomemben je čas, ki si ga 

vzamejo za paciente (7) 

 

Vzpostaviti občuetk pri 

pacientih, da vse delajo v 

njihovo dobro (8) 

 

 

 

 

Čim bolj strokovni (9) 

 

Podajanje čim več 

informacij (10) 

 

Obveščanje prek PR službe 

(11) 

 

Ohranjanje povezanosti z 

obiskovalci (12) 

 

 

 

Veliko dajo na zvesto 

publiko (abonente) – nudijo 

jim različne ugodnosti (13) 

 

Poklonijo kakšno predstavo, 

pri kateri se prav tako 

trudijo za kvaliteto (14) 

 

Publika potrebuje nekaj za 

dušo (15) 

 

 

 

 

 

 

5. vprašanje: Bi svoje delo opisali kot uspešno? Kaj vas ovira pri tem, da bi bili še boljši? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Tukaj sem šele pol leta, in 

zaenkrat lahko svoje delo 

opišem kot uspešno. Klima 

med zaposlenimi se je 

izboljšala. Omejitve pa 

vidim predvsem v 

zakonski ureditvi. Včasih 

 

Uspešno (1) 

 

Boljša klima med 

zaposlenimi (2) 

 

Omejitve so v zakonski 

ureditvi (3) 

 

Svoje delo opišejo kot 

uspešno 

 

Znaki za to so boljša 

klima med zaposlenimi, 

boljša storilnost, več 

pridobljenih sredstev, 

 

Pozitivna samoocena 

 

 

 

Znaki, ki kažejo na 

uspešno delo vodilnih 

 



 

 

bi lahko naredili kakšno 

dobro stvar, pa je zaradi 

določene zakonske 

ureditve ne moremo. Na 

primer, pred kratkim 

nismo mogli urediti, da bi 

nam cirkus, ki je gostoval 

v mestu, predal nekaj 

vstopnic, ki bi jih podarili 

otrokom iz socialno 

ogroženih družin.  

 

Respondent 7:  

Opisala bi ga kot uspešno. 

To mi povejo že nasmehi 

otrok, ki kažejo, da so 

veseli in zadovoljni v šoli. 

Ovira je ta, da ni nobenih 

vzgojnih instrumentov, 

zaposleni lahko počnejo 

marsikaj, pa jih ne moreš 

sankcionirati ali pa 

nagraditi (ne samo 

finančna nagrada, lahko 

tudi s kakšnim dnevom 

dopusta al kaj takega). 

Tudi delovni čas bi bilo 

treba bolj definirati in 

sistem napredovanja.  

 

 

Respondent 8:  

Lahko rečem, da uspešno. 

Osem let sem na tem 

položaju. Sodelujem z 

različnimi karakterji, kar 

vpliva na to, kako ti 

zaposleni sledijo in če te 

upoštevajo. Zaradi tega je 

moje delo tudi bolj 

zanimivo. Moraš biti 

uspešen v komuniciranju. 

 

 

Respondent 9: 

Recimo, da je uspešno. 

Malo se moram primerjati, 

ampak lahko rečem, da ja. 

Nisem še dolgo tukaj, 

ampak ogromno se je 

spremenilo na boljše. 

Odnosi v kolektivu so 

boljši, sorilnost je narasla, 

pridobili smo več 

finančnih sredstev, nisem 

pa še zadovoljna. So še 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešno (4) 

 

Nasmehi otrok, ki povejo, 

da so veseli in zadovoljni (5) 

 

Ovira so vzgojni ukrepi za 

zaposlene, ki jih ni – ni 

orodij za sankcioniranje ali 

nagrajevanje (6) 

 

Delovni čas in sistem 

napredovanja bi bilo 

potrebno bolj definirati (7) 

 

 

 

 

Uspešno (9) 

 

Ovira so različni karakterji, 

ki vplivajo na to, kako 

zaposleni sledijo navodilom 

(10) 

 

Zaradi upoštevanja 

karakterjev je delo bolj 

zanimivo – moraš znati 

uspešno komunicirati (11) 

 

 

 

Uspešno (12) 

 

Boljši odnosi v kolektivu, 

boljša storilnost, več 

pridobljenih finančnih 

sredstev (13) 

 

Lahko bi bila še boljša (14) 

 

Ovira so zaposleni, ki delajo 

zadovoljstvo strank 

 

Zakonske ovire – 

zakonska ureditev, 

sistem nagrajevanja in 

sankcioniranja 

zaposlenih, delovni čas, 

sistem napredovanja 

 

Nepripravljenost 

nekaterih zaposlenih za 

sodelovanje 

 

Delo z različnimi 

karakterji 

 

 

Kadrovska 

podhranjenost 

 

 

 

 

 

 

Ovire zakonske narave 

 

 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

odnose v kolektivu 

 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

zmošnost opravljanja 

nalog 

 



 

 

reserve. Pri tem, da bi bila 

še bolj uspešna me ovira 

tudi par ljudi, ki ne 

sodelujejo tako, kot bi bilo 

potrebno. Imajo svoje 

poglede in pravila, ki se 

tičejo dela v muzeju, ki 

niso povezana z nobenimi 

zakoni, ves čas drezajo v 

drugo skupino in v 

vodstvo. Takih je 10 % in 

jemljejo čas. Ponavadi je 

na direktorju, da to reši, se 

z njimi pogaja, dogovarja, 

gladi nesporazume, … in 

tako se ti poruši dan, ko si 

mislil kaj opraviti pa ne 

moreš. V glavnem je to. 

To mi največ energije 

pobere. 

 

Respondent 10: 

Jaz mislim, da ja. Še bolj 

uspešni smo že zelo težko, 

saj smo kadrovsko 

podhranjeni. Finančno – 

itak vemo, kakšna je kriza 

– smo tudi, ampak 

predvsem na primer 

kadrovsko imamo velik 

manjko. Če bi imeli več 

kadra, bi bili bolj odmevni, 

bolj odzivni, ker 

marketing, PR, to področje 

je tako široko, da bi rabili 

tukaj še nekoga, potem v 

tehnični službi imamo tudi 

en kup nezasedenih mest. 

Pri nas vsak dela dve 

različni službi in če bi bilo 

tukaj več možnosti, bi se 

dalo še več, še bolj 

uspešno delovat, imeti več 

predstav. Mi več predstav 

ne zmoremo. Tudi pri 

igralski zasedbi se pozna 

pomanjkanje kadra. Tako 

smo omejeni na devet 

predstav. Če en igralec 

zboli, igra v treh, štirih 

predstavah – to se nam je 

letos zgodilo, nam je padlo 

18 predstav. 

 

po svoje in pri tem drezajo v 

druge zaposlene in vodstvo 

(15) 

 

Veliko časa in energije 

porabi za reševanje težav s 

problematičnimi 

zaposlenimi (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešno (17) 

 

Ovira je predvsem 

kadrovska podhranjenost - 

Vsak dela dve različni službi 

(18)  

 

Ne zmorejo postaviti več 

predstav (19) 

 

 

 

 

 

 

 

6. vprašanje: Na kakšen način pomagate sodelavcu, ko je v stiski? 



 

 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Vedno jim prisluhnem. 

Vsak ve, da lahko pride 

kadarkoli. Če je stiska bolj 

privatne narave, potem 

bolj poslušam, če pa je kaj 

takega, kar je v zvezi z 

delom, pa naredim, kar 

lahko. Moja vrata so 

vedno odprta. 

 

Respondent 7:  

Če gre za 

preobremenjenost, potem 

razporedim delo še na 

druge. Če pa gre za kakšno 

osebno stisko, pa so moja 

vrata vedno odprta. Vsak 

lahko pride do mene tudi 

nenapovedano. Prisluhnem 

mu in pomagam, kakor se 

pač da. Če so to mlade 

družine, potem učtelju ni 

treba biti prisoten na 

kakšnih večernih 

dejavnostih, kot so 

nastopi, če imajo koga 

bolnega v družini, lahko 

tudi manjkajo pri kakšni 

dejavnosti ali pa 

reorganizirajo urnik in 

tako dalje. 

 

Respondent 8:  

Odvisno od stiske. 

Nekateri so tudi bolj 

introventirani. Moja vrata 

so vedno odprta. Ko 

začutijo potrebo po 

dogovoru, sem vedno na 

razpolago. Skušamo najti 

skupne rešitve. Iz takih 

situacij se vedno tudi vsi 

kaj naučimo. Če sama 

nisem sposobna rešit 

težave, poiščem pomoč. 

Če želimo biti uspešni kot 

organizacija, moramo 

nenehno gradititi na 

medosebnih odnosih. Pri 

mojem vodenju ni kulture 

strahu ali ustrahovanja. 

 

 

 

 

Vedno prisluhne (1) 

 

Na voljo je kadarkoli (2) 

 

Pri osebnih težavah 

prisluhne, pri tistih, 

povezanih z delom, pa 

pomaga, kakor lahko (3) 

 

 

 

Pri preobremenjenosti, 

razporedi delo še na druge 

(4) 

 

Za vse ostale težave je na 

voljo kadarkoli, vsak lahko 

pride nenapovedano (5) 

 

Prisluhne in pomaga, kakor 

se da (6) 

 

 

Pomaga tudi z 

reorganizacijo urnika, če 

zaposleni za to prosi (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedno je na razpolago (8) 

 

Skušajo poiskati skupne 

rešitve (9) 

 

Težavne situacije izkoristijo 

za učenje (10) 

 

Če sama ni sposobna 

pomagati, poišče pomoč 

(11) 

 

Za uspeh organizacije 

morajo vsi delati na 

medosebnih odnosih (12) 

 

Pri vodenju ne ustrahuje 

(13) 

 

 

 

Vedno so na razpolago 

 

 

 

Zaposleni v primeru 

težav lahko pridejo k 

njim osebno, lahko pa jih 

kontaktirajo prek 

telefona ali e-pošte 

 

 

Pomagajo s poslušanjem 

 

Prerazporeditev dela še 

na druge ali prilagajanje 

delavnika 

 

Skušajo skupaj poiskati 

rešitve 

 

Dnevno odpravljanje 

težav 

 

Če sami niso sposobni 

pomagati, poiščejo 

pomoč drugje 

 

 

Težavne situacije 

izkoristijo za lažje 

reševanje izzivov v 

prihodnosti 

 

Vsi morajo delati na 

dobrih odnosih za boljše 

delovanje organizacije 

 

 

 

 

 

Čas, ki ga vodilni nameni 

za pomoč zaposlenim 

 

 

Način, kako lahko 

zaposleni stopijo v stik z 

njimi v primeru težav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Način nudenja pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Pridobitve« za 

organizacijo pri reševanju 

težav 

 

 

 

 

Pomen dobrih odnosov 

med zaposlenimi 

 

 

 

 



 

 

Respondent 9: 

Mi se ogromno 

pogovarjamo. Imam tak 

način, da sem vedno 

dostopna za dogovor, 

nikogar ne zavračam, moja 

vrata so vedno odprta. 

Sem dosegljiva na 

telefonu, prek internetne 

pošte, kadarkoli. Stvari 

rešujemo dnevno. Če 

nastanejo problem, jih 

skušamo do konca 

delavnika zaključit. Tako 

se tudi sama najbolje 

počutim. O osebnih 

zadevah se vse pomenimo 

in potem skušamo 

prilagodit delovnik s 

kakšnimi dopusti, 

odobrim, da lahko pridejo 

med vikendom delat, da se 

delo popoldne doma 

naredi, če je recimo kaj 

takega, da je otrok zbolel 

ali kaj drugega nujnega 

med delovnim časom. Vse 

se pomenimo in se da rešit. 

 

Respondent 10: 

Predvsem se mi zdi, da 

imam čut, da začutim, če 

je kaj narobe in s 

pogovorom skušam rešiti 

stvar. Tudi, če je kar koli 

narobe, skušam, a ne 

odreagiram na prvo žogo, 

po domače rečeno se 

najprej ohladim in 

razmislim in se potem 

pomenim. Vedo pa svi, da 

so moja vrata vedno 

odprta, tudi dobesedno, 

tako da, če imam kdaj 

zaprta, vedo, da takrat pa 

ne smejo motit. Drugače 

pa kadarkoli. Mislim, da s 

tem nima nihče težav. 

 

 

Veliko pogovora (14) 

 

Vedno (osebno, prek 

telefona, e-pošte) in za vse 

je dostopna (15) 

 

Težave rešujejo do konca 

delavnika (16) 

 

Pomaga s prilagajanjem 

delavnika, če je to potrebno 

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začuti, če je kaj narobe (18) 

 

Težave rešuje s pogovorom 

(19) 

 

Ne reagira na prvo žogo, 

prej razmisli (20) 

 

Vedno je na razpolago, 

razen, če je kaj takega, da je 

zaposleni ne smejo motiti - 

zaposlenim tako ustreza (21) 

 

 

 

 

 

7. vprašanje: Se vam zdi, da so nekateri sodelavci v vaši organizaciji bolj obremenjeni kot drugi? Na kakšen 

način organizacija rešuje to težavo (če jo)?  

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Zdi se mi, da so. To je 

povsod. Vedno so „gnila 

 

Nekateri so bolj 

obremenjeni (1) 

 

V vseh organizacijah je 

del zaposlenih, ki je bolj 

 

Obstoj težave s 

preobremenjenostjo 



 

 

jabolka“, konfliktne osebe, 

ki so nespoštljive do 

sodelavcev. Imela sem 

razgovore z zaposlenimi in 

podala opozorila takim, ki 

povzročajo težave. Vsak se 

je sam odločil, da bo delal 

v javni ustanovi. V 

privatnem sektorju je tako, 

da konfliktne osebe ne bi 

prav dolgo gledali, tukaj 

pa s takimi zaposlenimi ne 

morem prav veliko 

narediti. Imeli smo tudi 

primer, ko smo podali 

prijavo za mobing na 

delovnem mestu. 

 

Respondent 7:  

Ja, definitivno so. Na 

žalost je tako, da imajo 

nekateri zaposleni “dve 

levi roki” in takim ne 

morem zaupati, da bodo 

kakšno dodatno delo 

opravili tako, kot je treba. 

Zato so pač drugi, ki so 

bolj sposobni tudi bolj 

obremenjeni. Mislim, da je 

tako tudi v drugih 

podjetjih. Na žalost, tako 

pač je. 

 

Respondent 8:  

Da, nekateri so. To je 

odvisno od sposobnosti 

osebja in njihove 

zainteresiranosti za 

dodatna opravila. Le-ta 

razporedimo na take ljudi, 

ki jim zaupamo, da bodo 

nalogo speljali tako, kot 

gre. Ne baziramo na 

hierarhiji. Vsi smo enaki 

in moramo vse naloge 

opraviti strokovno. Ne 

gledamo na to, kaj je moje 

delo in kaj ni. Seveda pa 

mora vsak opraviti delo, za 

katerega je postavljen. To 

mora biti v zavesti. 

 

Respondent 9: 

Nekateri so bolj 

obremenjeni, ampak ne 

bom rekla, da jih 

 

Obstajajo konfliktne osebe, 

ki ne spoštujejo sodelavcev 

in povzročajo težave – takim 

poda opozorila (2) 

 

V privatnem sektorju se take 

težave rešujejo lažje (3) 

 

To težavo so reševali tudi s 

prijavo mobinga na 

delovnem mestu (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekateri so bolj 

obremenjeni (5) 

 

Obremenjeni so bolj tudi 

zato, ker so bolj sposobni in 

jim lažje zaupa dodatne 

naloge (6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekateri so bolj 

obremenjeni (7) 

 

To je odvisno od 

sposobnosti in 

zaineteresiranosti zaposlenih 

za dodatna dela (8) 

 

Ddatna opravila razporedijo 

na take, ki jim bolj zaupajo 

(9) 

 

Vsak dela vse, vseeno pa 

mora najprej poskrbeti, da je 

njegovo delo opravljeno 

(10) 

 

 

 

Nekateri so bolj 

obremenjeni (11) 

obremenjen 

 

 

 

Nekateri zaposleni si 

sami poiščejo dodatne 

naloge 

 

Bolj so obremenjeni tisti, 

ki jim vodje zaupajo, da 

bodo nalogo izpeljali do 

konca 

 

Nekateri sodelavci 

obremenjujejo druge z 

nespoštljivim odnosom 

 

Na večjo obremenjenost 

oddelkov vplivajo tudi 

različna obdobja  

 

 

 

Preobremenjenost 

odpravljajo z najemom 

zunanjih sodelavcev 

 

Težave s 

problematičnimi delavci, 

ki storijo samo, kar je 

najbolj nujno in se 

morda tudi znašajo nad 

drugimi zaposlenimi, 

rešujejo z različnimi 

orodji, ki so na voljo – 

pisni zahtevki, opozorila, 

prijava mobinga, ... 

 

Pri preobremenjenosti 

pomagajo tudi s prostimi 

dnevi, ko je delo 

opravljeno 

nekaterih zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlogi za 

preobremenjenost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načini za odpravljanje 

preobremenjenosti 



 

 

obremenim jaz, da jim jaz 

dam nove naloge. Čutijo 

se toliko sposobne, da si 

poleg nalog, ki jih imajo v 

letnem programu, zadajo 

še dodatne in jih običajno 

tudi speljejo. Je pa čututi, 

da so bolj obremenjeni. 

Drugi pa samo minimalno 

postorijo. Dejansko sploh 

nimamo standardov, 

koliko je treba na primer 

imeti razstav, koliko je 

treba inventirati, 

fotografirati, ... teh 

standardov pri nas ni. Res 

je tudi, da tisti, ki so bolj 

obremenjeni – lažje bom 

takim rekla za kakšno 

nalogo, ker bom vedela, da 

bo tak delavec resnično 

opravil nalogo. So 

sposobni več naredit, 

čeprav imam pri tem slab 

občutek, ampak vem, da 

tak zna najti rešitev in da 

bo nalogo dobro opravil. 

Pride kdaj kaj takega 

nenapovedanega, kar je 

treba nujno narediti. Se 

zgodi, da kdo ni 

pripravljen in sem morala 

tudi kdaj pisno podati, da 

je delo določeni osebi 

zadano na podlagi 

določenega zakona, da se 

ni mogla več upirati. Če 

oseba noče na podlagi 

ustne prošnje, je potem 

tako napisano učinkovito. 

Se je tudi že zgodilo, da 

sem morala to „trdo 

metodo“ uporabit, ko sem 

se ustrašila, da nekatere 

osebe ne bodo izpeljale 

letnega programa. To je 

treba izpeljat. Tu ni 

debate. 

 

Respondent 10: 

So. Kadar pride prav do 

teh špic, potem najamemo 

tudi zunanje sodelavce. V 

vsakem delu sezone je 

kakšno delovno mesto bolj 

obremenjeno. V času 

 

Sami se obremenijo z 

dodatnimi nalogami in jih 

tudi speljejo (12) 

 

Nimajo standardov za 

količino dela, ki mora biti 

opravljeno (13) 

 

Dodatno delo bo lažje 

razporedila tistim, ki že tako 

več delajo, ker jim bolj 

zaupa (14) 

 

Pri nujnih nenapovedanih 

nalogah uporabi dodatne 

ukrepe, da tiste 

netainteresirane pripravi do 

tega, da jih opravijo (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekateri so bolj 

obremenjeni (16) 

 

V primeru prevelike 



 

 

festivala je to splošni 

oddelek, pozimi, 

decembra, je igralski 

ansambel bolj obremenjen, 

ampak takrat se ne da nič. 

Običajno ja tako, da tisti 

prvi teden v januraju, če se 

da, smo prosti. Se pravi, da 

koristimo vse tiste nadure, 

ki se naberejo skozi 

november in december; in 

za prvi maj smo prosti, je 

takrat kolektivni dopust. 

To vsi vejo, in zato tudi 

vsi stisnemo, ko je treba. 

Ko pridejo te špice, ne 

moremo gledat na 

sindikalna pravila, mislim 

počitek in tako, ne gre v 

gledališču, je specifično.  

 

obremenjenosti najamejo 

zunanje sodelavce (17) 

 

V vsakem delu sezone je 

kakšen oddelek bolj 

obremenjen, takrat se ne da 

nič (18) 

 

Problem prevelike 

obremenjenosti rešujejo s 

prostimi dnevi, ko to lahko 

organizirajo (19) 

 

 

8. vprašanje: Kako sami poskrbite za boljšo klimo med sodelavci?  

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Med drugim smo uvedli 

tudi jutranjo telovadbo, v 

avli se večkrat dobimo, če 

so kakšna praznovanja, ... 

Trudim se, da jim dam 

vedeti, da jih cenim, od 

njih pa pričakujem enak 

odziv. Pri meni so vse 

ideje dobrodošle. 

 

 

 

Respondent 7:  

Včeraj smo imeli športni 

dan. Organizirani so 

kakšni dogodki za 

zaposlene po koncertih ali 

podobno, pa vedno se 

potrudimo, da dobijo 

kakšno malo darilce ob 

novem letu in za 8. marec. 

Vendar obstajajo nekateri 

zaposleni, ki ne prenesejo 

dobro avtoritete in druge 

ščuvajo proti stvarem, ki 

so organizirane za 

zaposlene. Tako že par let 

ne hodimo več na izlete, 

ker so nekateri mnenja, da 

je to samo poraba denarja, 

vendar vemo, da so taki 

Jutranja telovadba (1) 

 

Srečanja s sodelavci v 

primeru praznovanj (2) 

 

Da sodelavcem vedeti, da jih 

ceni – od njih pričakuje enak 

odnos (3) 

 

Upošteva ideje sodelavcev 

(4) 

 

 

 

Športni dan za zaposlene (5) 

 

Različni dogodki za 

zaposlene (6) 

 

Darila (7) 

 

Izletov ne organizirajo več 

zaradi nekaterih sodelavcev, 

ki s tem niso zadovoljni ali 

ne prenesejo avtoritete (8) 

 

Izleti bi lahko bili dobri za 

boljšo povezanost med 

sodelaci, ki se zaradi narave 

dela ne srečujejo dovolj na 

delovnem mestu (9) 

 

Kratka neformalna 

srečanja s sodelavci, ki 

potekajo med delovnim 

časom 

 

 

 

Različni dogodki za 

zaposlene (športni dnevi, 

izleti, pikniki, večerje, 

...) 

 

 

 

Vzpostavljanje občutka 

med zaposlenimi, da so 

cenjeni 

 

Upoštevanje idej 

sodelavcev 

 

Pogovor  

 

Obdarovanje zaposlenih 

 

Ohranjanje sproščenega 

vzdušja  

 

Potrpežljivost  

 

Sprotno reševanje težav 

 

 

Družabne aktivnosti, ki jih 

lahko izvajajo med 

delovnim časom 

 

 

 

 

 

Družabne aktivnosti izven 

delovnega časa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti za ohranjanje 

dobrega odnosa s/med 

sodelavci 

 

 

 

 

 

 



 

 

izleti lahko tudi zelo 

pomembni za boljšo 

povezanost med 

zaposlenimi. Sploh pri nas 

v šoli, ko se zaposleni med 

seboj manj vidijo kot v 

drugih organizacijah. 

 

Respondent 8:  

S svojim zgledom. Trudim 

se, da ljudje ne opazijo, če 

imam slab dan, da sem 

vedra in nasmejana, tudi, 

ko mi je hudo. Ljudje to 

hitro opazijo, smo kot 

malo večja družina in 

pozna se, da se razumemo. 

Vse poznam po imenih in 

priimkih, kar nas razlikuje 

od večjih organizacij. 

 

 

Respondent 9: 

Veliko se pogovarjamo, 

pijemo skupne kave in se 

pogovarjamo tudi o 

kakšnih privatnih zadevah 

in se skupaj smejimo. 

Enkrat na leto imamo tudi 

izlet in se srečamo tudi z 

upokojenci za novo leto. 

Dovolim tudi praznovanja, 

na primer rojstnih dnevov, 

če kdo prinese kakšno 

pecivo ali organizira 

kakšno pogostitev. Trudim 

se, da so zaposleni 

zadovoljni in imam 

občutek, da so, razen tistih 

nekaj ... Trudim se, da je 

sproščeno vzdušje. Sem 

zelo potrpežljiva, ampak 

do ene mere. Ko pa gre 

čez prag, pa potem tudi jaz 

samo delam po črti 

zakona. Ne vpijem in ne 

kričim, ampak samo na 

pisno, po črti zakona. 

 

Respondent 10: 

Veliko se družimo. Tudi 

sama osebno hodim na 

vaje in se z njimi 

pogovarjamo po vajah. 

Pogovor, pogovor, 

pogovor. Da se sproti 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S svojim zgledom (10) 

 

Trudi se, da sodelavci ne 

opazijo, da ima slab dan 

(11) 

 

Ker je majhen kolektiv, 

pozna vse po imenih in 

priimkih in so zato kot malo 

večja družina (12) 

 

 

 

 

 

Veliko se pogovarjajo –  

tudi o osebnih zadevah (13) 

 

Izleti in srečanja z 

upokojenimi sodelavci (14) 

 

Praznovanja ob rojstnih 

dnevih (15) 

 

Trudi se, da so zaposleni 

zadovoljni, da vlada 

sproščeno vzdušje (16) 

 

Je zelo potrpežljiva, razen v 

primeru, ko gre kdo s 

svojimi dejanji predaleč (17) 

 

Ne vpije in ne kriči na 

sodelavce (18) 

 

 

 

 

 

 

Veliko se družijo (19) 

 

Sodelavce obiskuje na vajah 

(20) 

 

Veliko pogovora (21) 

 

 

Sodelavce spodbujajo k 

boljšim odnosom s 

svojim zgledom – ne 

pokažejo, da imajo slab 

dan 

 

Nekaterim sodelavcem 

neformalni dogodki 

izven delovnega časa ne 

ugajajo 

 

Neformalni dogodki za 

zaposlene povezujejo 

med sabo 

 

V majhnem kolektivu je 

lažje vzpostaviti dobre 

odnose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opažanja vprašanih pri 

skrbi za dobre odnose 



 

 

rešujejo težave, če so. 

Imamo piknik, novoletno 

večerjo, če ima kdo rojstni 

dan, se vsedemo in se 

malo podružimo. 

 

 

Sprotno reševanje težav (22) 

 

Pikniki, novoletne večerje, 

druženje ob rojstnih dnevih 

(23) 

 

9. vprašanje: Se vam zdi, da vaša organizacija uspešno opravlja svoje poslanstvo? Kaj jo po vašem mnenju 

pri tem, da bi bila še bolj uspešna, najbolj ovira? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Zdi se mi, da ga. Ovira je 

tudi to, da je količina 

zadev tako velika, da 

postane ta uradni jezik 

vsakdanjik zaposlenega. 

Premalo časa je za vse 

primere. 

 

 

 

Respondent 7:  

Ovira je na primer to, da je 

pri nas glasbeno šolstvo 

naravnano tako, kot da se 

bodo vsi učenci kasneje 

profesionalno ukvarjali z 

glasbo. Temu ni tako, 

takih je le peščica. Morala 

bi biti dva sistema, za tiste, 

ki šolanje želijo 

nadaljevati, ki želijo tudi 

ustvarjat, in za tiste, ki 

želijo samo znati 

inštrument. 

Tudi to bi bilo dobro, če bi 

bili starši bolj vključeni v 

glasbeno šolanje njihovih 

otrok. Da bi s starši bolj 

sodelovali. Veliko je takih, 

ki to želijo. Takih, ki 

jemljejo glasbeno šolo kot 

pač samo še en dodatni 

krožek njihovega otroka, 

je bolj malo. 

 

Respondent 8:  

Mislim, da opravljamo 

svoje poslanstvo zelo 

uspešno. Ovira je morda 

način financiranja, ki pa ni 

odvisen od našega top 

menedžmenta. 

 

Respondent 9: 

Mislim, da uspešno. Več 

Uspešno (1) 

 

Količina zadev vpliva na 

preveč uradno 

sporazumevanje med 

zaposlenimi (2) 

 

Pomanjkanje časa za vse 

zadeve (3) 

 

 

 

Izobraževanje v glasbenem 

šolstvu je namenjeno samo 

takim učencem, ki se želijo 

kasneje profesioanalno 

ukvarjati z glasbo, takih pa 

je samo peščica (4) 

 

Premajhna vključenost 

staršev v poučevanje otrok 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo uspešno (6) 

 

Neprimeren način 

financiranja (7) 

 

 

 

 

Uspešno (8) 

 

Uspešno opravljanje 

svojega poslanstva 

 

 

Neprimeren način 

financiranja 

 

Premalo finančnih 

sredstev 

 

 

Preveč dela 

 

Pomanjkanje časa 

 

Premalo zaposlenih 

 

 

Neprimerno organizirano 

glasbeno šolstvo 

 

Premajhna vključenost 

strašev 

 

 

 

 

Ocena uspešnosti 

opravljanja poslanstva 

organizacije 

 

 

 

Ovire finančne narave 

 

 

 

 

 

 

Ovire, povezane z 

opravljanjem dela 

 

 

 

 

 

Druge ovire 



 

 

bi mogoče lahko dobili 

finančnih sredstev za 

obnovo, za investcije. 

Tako bi lahko svojo 

drejavnost boljše 

predstavljali. Lahko bi več 

kvalitete zagotovili za 

hranjenje premične 

dediščine. To je zelo 

pomembno. Morali bi 

imeti zelo urejene prostore 

za hrambo tega gradiva, 

ampak to je povezano z 

investicijami. Morda bi 

bilo dobro, da bi uspel tudi 

kakšen mednarodni 

projekt. Sami ga zelo 

težko organiziramo, 

nimamo dovolj sredstev, to 

je problem pri vseh javnih 

zavodih, zato je lažje to 

delat s partnerji in tako, da 

nisi ti vodilni partner 

(drugi muzeji in 

inštitucije). Zaposleni so 

zelo v redu, tudi strokovno 

in po delu, tako da, če bi 

želela, da bi zaposleni še 

več delali, bi bilo krivično 

in nepošteno. 

 

Respondent 10: 

Smo uspešni. Ovira nas pa 

to, kar sem prej povedala – 

kadri. 

 

 

Premalo finančnih sredstev 

(9) 

 

Nezmožnost organiziranja 

mednarodnih projektov (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešno (11) 

 

Premalo kadra (12) 

 

10. vprašanje: Kaj bi se moralo spremeniti na državnem nivoju, da bi vaša organizacija delovala bolj 

učinkovito in bi bile stranke/deležniki bolj zadovoljni? 

Odgovori Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Respondent 6:  

Potrebno bi bilo razmejiti, 

kaj točno spada pod 

Munistrstvo za javno 

upravo. Bolj bi morali biti 

avtonomni pri odločanju, 

strategijah, projektih, … 

Nad tem lahko bdi tudi 

MJU. Mi ne delujemo 

politično, ampak v dobro 

Kranja. Druga stvar pa je, 

da so finančne omejitve 

previsoke in se zato ne 

moremo toliko ukvarjati z 

investicijami. 

 

 

Nenatančna razmejitev 

glede pristojnosti med 

občino in ministrstvom (1) 

 

Premajhna avtonomnost pri 

odločanju o strategijah in 

projektih (2) 

 

Previsoke finančne omejitve 

preprečujejo ukvarjanje z 

investicijami (3) 

 

 

 

 

 

Nenatančna rezmejitev 

pristojnosti med 

organizacijo in 

nadrejenim ministrstvom 

 

Premajhna avtonomnost 

vodilnih delavcev pri 

odločanju o strategijah in 

projektih 

 

Premajhna avtonomnost 

vodilnih delavcev pri 

odločanju o 

napredovanju in 

sankcioniranju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

avtonomnost in 

pristojnosti vodilnih 

delavcev 



 

 

Respondent 7:  

Kot sem že rekla, potrebno 

bi bilo spremeniti pravila 

za napredovanje in 

preoblikovati delovni čas 

(da niso to samo ure 

učenja inštrumenta in 

priprave). Tudi več 

avtonomnosti za 

ravnateljev pri 

sankcioniranju oziroma 

nagrajevanju. Zaposleni si 

lahko priviščijo marsikaj, 

pa jih ne morem takoj 

sankcionirati, mora biti že 

ne vem kaj, da je lahko 

kakšna sankcija. Nekatere 

šole imajo zelo ohlapna 

pravila in potem ti ne 

moreš imeti bolj urejenega 

načina delovanja, ker se 

potem zaposleni 

pritožujejo. Tudi glede 

napredovanja bi morali 

dati več pomena na delo, 

ki ga je zaposleni opravil v 

sklopu šole.  

 

Respondent 8:  

Smo v sistemu vodenja 

varnosti in kakovosti, kar 

za sabo potegne denar. 

Spremeniti bi se moral 

način financiranja v 

javnem sektorju. Naša hiša 

je stara in želimo, da bi jo 

lahko obnovili. Na primer, 

z energetsko sanacijo bi 

lahko že veliko 

privarčevali. 

 

Respondent 9: 

Da bi imeli morda več 

prostih rok pri 

razporejanju finančnih 

sredstev. Več 

fleksibilnosti, da bi lahko 

bolje denar razporejali. 

Recimo, da na eni postavki 

nekaj privarčuješ, pa da bi 

mogoče lahko s tsitim 

denarjem nekoga zaposlil, 

da bi pomagal, ali pa bi to 

porabili za kakšno 

investicijo, bi ga recimo 

hranili v ta namen in, ko bi 

 

 

Neprimerna pravila za 

napredovanje (4) 

 

Neprimerno organiziran 

delovni čas (5) 

 

 

 

Več avtonomnosti pri 

sankcioniranju in 

nagrajevanju (6) 

 

 

 

Preohlapna pravila podobnih 

organizacij, ki otežujejo 

delo v organizaciji, ki jo 

vodiš sam (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draga vključenost v sistem 

vodenja varnosti in 

kakovosti (8) 

 

Neprimeren način 

financiranja, ki ovira 

organizacijo, da bi vlagala v 

potrebne projekte, kot je 

energetska sanacija (9) 

 

 

 

 

Več avtonomnosti pri 

razporejanju finančnih 

sredstev (10) 

 

Več avtonomnosti pri 

razporejanju privarčevanih 

finančnih sredstev (11) 

 

Neprimerna pravila glede 

porabe sredstev (12) 

 

 

 

 

Premajhna avtonomnost 

vodilnih delavcev pri 

razporejanju finančnih 

sredstev 

 

 

 

Neprimeren sistem 

planiranja glede 

dodeljevanja sredstev 

oranizacijam 

 

Previsoke finančne 

omejitve 

 

Neprimeren način 

financiranja 

 

Neprimerna pravila 

glede porabe sredstev 

 

Draga vključenost v 

sistem vodenja varnosti 

in kakovosti 

 

 

 

 

Neprimerna pravila 

glede napredovanja 

 

Neprimerno organiziran 

delovni čas 

 

Možnost za preveč 

ohlapna pravila v 

podobnih organizacijah 

 

Preveč papirjev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančne ovire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovire, ki se nanašajo na 

pravila, oblikovana s strani 

nadrejenih organizacij 



 

 

dovolj privarčevali, da bi 

lahko vlagali v kakšne 

investicije. Zaenkrat lahko 

en določen znesek (do 

20.000 €) porabimo s 

sklepom zavoda, kakor 

želimo, tudi za investicije, 

ampak 20.000 je premalo. 

Z omejitvami, ki jih 

imamo ne moremo vzeti 

nobenega novega 

zaposlenega. Ta denar, o 

katerem odloča svet 

zavoda edino lahko 

porabimo za nakup 

opreme, za nakup kakšnih 

računalnikov, … Moraš se 

držati vseh teh postavk in 

ničesar ne smeš prekoračiti 

… to je skregano z logiko, 

da ne dovolijo, da bi 

zaposlili novo osebo, 

ampak prek avtorskih 

pogodb pa lahko porabimo 

denarja za 50.000 € (za to 

vrednost imamo lahko 

pogodbe za različne 

zadeve). Za ta denar bi 

lahko zaposlili svojega 

računalničarja, tako pa 

sproti plačujemo za 

njihove storitve. Niti za 4 

ure na dan ne smemo 

nikogar zaposlit, tega 

ministrstvo ne dovoli, 

odkar velja ZUJF. Ni 

toliko problem v tem, 

koliko imamo finančnih 

sredstev, kot pa v tem, 

kako jih lahko 

razporejamo. Za naš zavod 

lahko rečemo, da smo kar 

v redu, kar se tiče dotacij 

ali z ministrtsva ali pa s 

strani mestne občine, nam 

je kar naklonjena. 

 

Respondent 10: 

Predvsem bi morali ukinit 

tri četrtine papirjev. 

Birokracija, ker večinoma 

to, kar je, je papir zaradi 

papirjev. Mislim, da bi 

morali večjo odgovornost 

dati drektorju, da sam 

odloča o nekaterih stvareh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preveč papirjev (13) 

 

Več avtonomnosti 

direktorju, da lahko sam 



 

 

oziroma da se ne ukvarja 

toliko s papirji. To je samo 

izguba časa. In to, da bi 

bilo večletno planiranje 

vnaprej. Da bi direktor, ko 

pride, za cel petletni 

mandat vedel, koliko 

sredstev ima na voljo. 

Tako bi bilo lažje planirat. 

Tako smo pa letos izvedeli 

v začetku aprila, koliko 

sredstev bomo imeli to 

leto. Planiramo sicer 

oktobra, ampak dokler ni 

proračun sprejet, mi ne 

vemo, koliko sredstev 

bomo dejansko dobili, tako 

da je zelo „fajn“ potem 

delat festival, ko ne veš, 

koliko denarja boš imel. 

Potem pa pričakujejo, da 

boš še nekaj več kot 

lansko leto naredil, pa ne 

veš, koliko denarja imaš. 

Da bi bilo vsaj za dve, tri 

leta vnaprej jasno kakšen 

je budget. Potem je lažje 

znotraj tega nekaj planirat. 

Tako je zmeraj vse na pol 

v oblakih in ne veš do 

konca ali bo ali ne bo in je 

vedno treba imeti tri 

rezervne scenarije. 

 

odloča o nekaterih zadevah 

(14) 

 

Oteženo planiranje, ker ne 

vedo, koliko bodo imeli 

sredstev na voljo (15) 

 

Koliko sredstev bo 

namenjenih posamezni 

organizaciji, bi moralo biti 

določeno za več let in ne za 

vsako leti posebej (18) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


