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POVZETEK 

Organizacijska kultura lahko spodbuja ali ovira nastajanje novih pobud in doseganje skupnih 

ciljev. Organizacijske kulture ni mogoče razložiti, ne da bi bila pojasnjena povezava med 

kulturo organizacije in širšim okoljem, v katerem organizacija deluje. Menedžerji morajo 

razumeti, da poleg njihovega delovanja na razvoj organizacijske kulture vpliva tudi 

nacionalna kultura, v kateri deluje organizacija. Vse bolj aktualne postajajo tudi raziskave o 

povezavi med kulturo organizacij in uspešnostjo organizacij.  

Vodstvo se zaveda, da ljudje, ki vsakodnevno delajo skupaj in se medsebojno dobro 

razumejo, dosegajo boljše delovne rezultate kot v primeru slabih odnosov s sodelavci. 

Organizacijska kultura predstavlja konkurenčno prednost organizacije in zato je njeno 

proučevanje pomembno. Vpliva namreč na to, kako so znotraj organizacije zaznani, 

analizirani in rešeni problemi, vpliva na kvaliteto in kvantiteto inovacij, na to kako se 

organizacija odziva na spremembe in negotovost v okolju, ter tudi na motivacijo zaposlenih. 

V organizaciji je kultura pomembna zato, ker pripomore k enotnosti v organizaciji in k 

uspešnemu doseganju ciljev organizacije. Poleg tega zaposlenim v organizaciji daje občutek 

identitete in pripadnosti, poleg tega kultura zaposlene spodbuja, da so predani organizaciji.  

Zaposleni v območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje so na splošno 

zadovoljni s komunikacijo med sodelavci in vodstvom, z delovnimi odnosi s sodelavci, 

spodbudno je tudi, da jim delo pomeni izziv. Zaposleni usposabljanju za delo pripisujejo 

močno vrednost, poleg tega menijo, da so dobro seznanjeni z možnostmi za usposabljanje in 

osebnostno rast. Menijo še, da imajo vse potrebno znanje in izkušnje za opravljanje lastnega 

dela, se pa zavedajo, da se je treba po potrebi tudi dodatno usposabljati. Nekateri zaposleni 

nimajo občutka, da so del organizacije, njenih nazorov, poslanstva in vizije ter da organizacija 

na trgu nima ugleda odlične in priznane organizacije, del zaposlenih pa meni prav nasprotno, 

ob tem menijo še, da organizacija izvaja družini prijazno politiko. 

Ključne besede: organizacijska kultura, zaposleni, vodstvo, organizacija, družba 

  



ABSTRACT 

Organisational culture can either facilitate or impede the emergence of new initiatives and the 

achieving of common objectives. Organisational culture cannot be explained without 

explaining the connections between the culture of an organisation and the broader 

environment in which the organisation operates. Managers need to understand that in addition 

to their actions, the development of organisational culture is also affected by the national 

culture where the organisation is active. Research on the connections between the culture of 

an organisation and its performance is gaining in importance.  

The management is aware that people, who work together on a daily basis and get along, 

achieve better results than if relationships between employees are bad. Organisational culture 

is the organisation’s competitive advantage and it therefore needs to be researched. It affects 

how problems are perceived, analysed and solved within the organisation, it affects the quality 

and quantity of innovations, how an organisation reacts to changes and uncertainties in the 

environment but also employee motivation. Culture is important in an organisation, as it 

contributes to unity in the organisation and to successfully achieving its objectives. 

Furthermore, it gives the employees a feeling of identity and affiliation, while the culture also 

motivates employees to be committed to the organisation.  

In general, employees of the Nova Gorica regional office of the Employment Service of 

Slovenia are satisfied with the communication between colleagues and the management, with 

work relationships between colleagues and it is also encouraging that they see their work as a 

challenge. The employees attribute high value to work training and believe that they are well 

familiar with the opportunities for training and personal growth. They further believe that they 

have the required knowledge and experience to perform their work but are also aware that 

additional training is required if necessary. Some employees do not have the feeling that they 

are part of the organisation, its views, mission and vision and believe that the organisation is 

not considered an excellent and renowned organisation in the market. On the other hand, a 

part of the employees believes the contrary to be true and that the organisation is also 

implementing a family-friendly policy. 

Keywords: organisational culture, employees, management, organisation, society 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Vsaka organizacija ima svojo kulturo. Glede na to, da slovenski delavci na  delovnem mestu 

preživijo navadno 40 ur na teden ali v povprečju dobrih 170 ur na mesec, kultura organizacije 

brez dvoma vpliva tako na njihovo poslovno kot zasebno življenje. Organizacijska kultura 

zajema prepričanja, ideologije, načela in vrednote, vsi ti dejavniki so skupni tako organizaciji 

v celoti kot posameznemu zaposlenemu, naj bo to vodstveni ali nevodstveni kader. Prav ta 

kultura pa je lahko odločujoči dejavnik z vidika uspešnosti organizacije (Lowe 2015). 

Splošno znano je, da organizacijska kultura dejansko obstaja in da ima pomemben vpliv na 

obnašanje v organizacijah, vendar sočasno velja tudi, da obstaja veliko njenih teorij in razlag, 

ob tem pa je šibko soglasje, kaj organizacijska kultura dejansko sploh je, ne glede na to, kako 

vpliva na obnašanje zaposlenih in ali vodilni lahko vplivajo na njeno spremembo. Razumeti 

organizacijsko kulturo in/ali jo razumno opredeliti je pravzaprav nujno, da bi lahko bolje 

razumeli njene povezave z drugimi ključnimi dejavniki in elementi organizacije, na primer 

strukturo in sisteme spodbujanja zaposlenih. Brez te opredelitve tudi ni mogoče pripraviti 

dobrih ukrepov za pristop k analiziranju, ohranjanju ali spremembi kultur (Watkins 2013). 

Podobno pojasnjujeta tudi Desson in Clouthier (2010). Organizacijska kultura je nekakšna 

osebnost organizacije, ki zaposlene usmerja pri njihovem razmišljanju in ravnanju. Zajema 

vrednote, prepričanja, medosebne odnose in odnose do zunanjih deležnikov, na njeni podlagi 

pa se opredeljuje, kako uspešna je organizacija. Kot še dodajata v svojem strokovnem 

prispevku, kultura ni odločilni dejavnik le v smislu doseganja ciljev organizacije, ampak tudi 

za to, da ta v svoje vrste privabi zaposlene, za katere meni, da ustrezajo njenim ciljem, 

poslanstvu, viziji ipd., in jih tudi zadrži, s čimer lahko v javnosti ustvarja pozitivno podobo in 

vzpostavi spoštljiv odnos z deležniki. 

Vzpostaviti pravo kulturo na delovnem mestu, je ključni poslovni korak, trdi Walker (2013). 

Prav ta ključni poslovni korak pogosto ločuje dobre organizacije od odličnih. V delovnih 

timih z zelo slabo kulturo, za katero so značilni slabo sodelovanje, občutek nemoči in 

pomanjkanje delovne strasti, delovni procesi ne stečejo tako, kot bi morali za čim boljši uspeh 

organizacije. Nasprotno pa delo v tirnih z odlično kulturo navdihuje in daje nov zagon. 
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Tovrstna kultura je resnično pomembna, saj to, kako organizacija vodi svoj posel, pomeni 

ključno prednost v današnjem močno konkurenčnem svetu. Organizacijska kultura je najbolj 

značilna strateška spremenljivka, ki jo morajo izvršilni vodje učinkovito upravljati. 

Pomembno pa je predvsem razumeti pomen in vlogo sociološko-kulturnega konteksta v 

organizacijah (McCalman in Potter 2015). 

Magistrsko delo sledi zgoraj navedenim teoretičnim izhodiščem in raziskuje, kakšna je 

organizacijska kultura na Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer v Območni službi Nova 

Gorica. Poleg teoretičnega proučevanja so ključni tudi izsledki empiričnega raziskovanja, ki 

se je razširilo na ugotavljanje, kako zaposleni dojemajo kulturo organizacije, kako se 

poistovetijo s cilji, vrednotami, poslanstvom, vizijo organizacije, zlasti z vidika dela, ki ga 

opravljajo, ali zaposleni menijo, da kultura organizacije poleg poslovnega vpliva tudi na 

njihovo zasebno življenje ipd. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Za teoretično proučevanje je bilo treba pregledati tujo in domačo strokovno in znanstveno 

literaturo s področij, kot so menedžment, upravljanje človeških virov, poslovanje organizacij, 

v ožjem smislu pa virov s področja organizacijske kulture, izbrati raznovrstne vire, jih 

natančno proučiti ter zbrati, analizirati in primerjati tehtne izsledke, na podlagi katerih so se 

lahko pripravile sklepne ugotovitve. 

Empirično raziskovanje vključuje kvalitativno in kvantitativno raziskavo. V sklopu 

kvalitativne raziskave se je opravil poglobljeni intervju z vodstvom območne službe Nova 

Gorica, s kvantitativno raziskavo pa so se zbrala mnenja vseh zaposlenih, da smo tako dobili 

širšo podobo kulture v proučevani organizaciji. Izvesti je bilo treba intervju in raziskavo z 

anketnim vprašalnikom. 

Ključni cilj teoretičnega preučevanja je bilo zbiranje in predstavitev poglavitnih lastnosti in 

prednosti organizacijske kulture, cilj empirične raziskave pa je bil ugotoviti vlogo in vpliv 

organizacijske kulture na zaposlene, tako vodstvene kot druge delavce, ter ugotoviti, kako 

močno se zaposleni poistovetijo z elementi te kulture v območni službi Nova Gorica Zavoda 

RS za zaposlovanje. 

Raziskovalna vprašanja, ki so usmerjala teoretično proučevanje in empirično raziskovanje, so: 
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 Kakšna je po mnenju zaposlenih organizacijska kultura na Zavodu RS za zaposlovanje, in 

sicer v območni službi Nova Gorica? 

 Kako zaposleni zaznavajo kulturo organizacije: kako se poistovetijo s cilji, vrednotami, 

poslanstvom in vizijo organizacije? 

 Ali zaposleni menijo, da kultura organizacije poleg poslovnega vpliva tudi na njihovo 

zasebno življenje? 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj je bilo mogoče postaviti glavno hipotezo: 

Delovna doba, starost in položaj zaposlenih v organizaciji močno vplivajo na njihovo delovno 

zadovoljstvo in zaznavanje kulture organizacije. 

Hipoteza temelji na teoretični opredelitvi organizacijske kulture, preverjala pa se je s 

kvalitativno in kvantitativno raziskavo.  

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Glede na poznavanje temeljev organizacijske kulture je bilo mogoče pričakovati, da zaposleni 

vsaj okvirno vedo, katere so ključne prednosti dobre, če ne kar odlične kulture v organizaciji. 

Temu primerno je bilo mogoče sklepati, da to zaznavajo kot nekaj dobrega, pozitivnega in 

koristnega z vidika vpliva na njihovo delo. 

Glede na raznovrstno strukturo zaposlenih po starosti in delovni dobi je bilo mogoče 

pričakovati razlike v zaznavanju organizacijske kulture v območni službi Nova Gorica med 

mlajšimi in starejšimi zaposlenimi ter tistimi zaposlenimi, ki so razmeroma novi v 

organizaciji, in tistimi, ki so v organizaciji že dolga leta. Predvidevali smo lahko, da zaposleni 

na splošno dobro sprejemajo cilje, vrednote, poslanstvo, vizijo ipd. organizacije, jim radi 

sledijo in predlagajo morebitne izboljšave. Večjih odklonov pri zaznavanju kulture zadevne 

organizacije nismo pričakovali, kar pa ne pomeni, da niso mogoči. Rezultate je bilo mogoče 

ugotavljati po končani kvalitativni in kvantitativni raziskavi. 

Z vidika proučevanja vpliva delovne dobe na zaznavanje organizacijske kulture v proučevani 

organizaciji je bilo smiselno proučevati le, kako dolgo so zaposleni v zadevni organizaciji, ne 

pa, koliko delovne dobe imajo na splošno. Le tako se je lahko ugotavljala razlika med novinci 

in tistimi z daljšo delovno dobo v organizaciji. 
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1.4 Metode raziskovanja 

Za teoretično raziskovanje so uporabljene predvsem deskriptivna metoda, za opisovanje 

ključnih pojmov in izhodišč, metodi analize in sinteze za zbiranje poglavitnih dejstev in 

sklepanje na njihovi podlagi, primerjalna metoda za primerjanje ugotovitev različnih avtorjev 

iz raznovrstnih virov ter metoda sklepanja, s katero so se povzele ključne sklepne ugotovitve, 

na njihovi podlagi pa so se oblikovali predlogi za morebitne izboljšave ali odpravo morebitnih 

ugotovljenih pomanjkljivosti.  

Za empirično raziskovanje sta uporabljeni metodi intervjuja kot sredstvo kvalitativne 

raziskave in metoda anketiranja kot sredstvo kvantitativne raziskave. Intervjuja sta bila 

izvedena z direktorico območne službe Nova Gorica in njeno namestnico, anketni vprašalniki 

pa so bili razdeljeni med vse zaposlene, tj. 30 zaposlenih. Intervju in izpolnjeni vprašalniki so 

bili analizirani, ugotovljeni izsledki pa so predstavljeni grafično in tabelarično. Grafični 

prikazi so narejeni s programskim orodjem Excel. 

2 KLJUČNE ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJSKE KULTURE 

Organizacija je racionalno in vnaprej premišljeno povezovanje in usklajevanje ljudi in 

njihovih aktivnosti v neki skupni sistem, da bi bil s tem dosežen namen, zaradi katerega so se 

ti ljudje združili. Pojem organizacija opredeljuje njihove medsebojne odnose, način 

sodelovanja in koordiniranja ter naloge in odgovornosti posameznih členov, da bi bili 

doseženi zastavljeni cilji (Bauer in drugi 2009). Brez ljudi in njihove interakcije organizacije 

ne bi nikoli obstajale. Ne glede na to, kako je delo plačano, ali so zaposleni pogodbeni delavci 

ali prostovoljci, ti člani organizacije vplivajo drug na drugega (Keyton 2011). 

V družbi je vse povezano in prepleteno ter med seboj soodvisno, saj kultura vsakega 

posameznika vpliva na kulturo skupine (Bauer in drugi 2009). Načina življenja v preteklosti 

in danes sta si, kar se tiče hitrosti sprememb, precej različna. Glede na življenjsko dobo so se 

spremembe odvijale počasi, izkušnje enega rodu so se prenesle na naslednji rod in življenje je 

teklo po utečenih tirnicah. Danes je ritem življenja hiter in neizprosen, spremembe so hitre in 

zato se tako od posameznikov kot od organizacij zahtevajo učenje, prilagodljivost in 

organiziranost. Le tako je lahko delovanje učinkovito in doseženi cilji (Huselja 2016). 
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V sodobnih zahodnih državah je hiter razvoj znanosti, medicine in tehnologije v zadnjem 

stoletju vodil do velikih socialnih, kulturnih in ekonomskih sprememb. Področja industrije in 

naložb so zelo narasla in svetovni trg je postal zelo zahteven in konkurenčen. Nedavna 

svetovna finančna kriza je povzročila nepričakovana nihanja in moteno ravnotežje globalnega 

trga. Kot rezultat so se zmanjšale plače delavcev, delovni čas je bil razširjen in delovna sila 

oslabljena. Zaradi takšnih pretresov so zaposleni bolj dovzetni za anksioznost, razočaranja in 

agresivna vedenja. Zaposleni gojijo negativen odnos do njihovega delovnega mesta, 

nadrejenih, sodelavcev ter se počutijo manj zavezani svojemu delu. V želji, da bi v zaposlenih 

spodbudili občutek zadovoljstva pri delu, se je zanimanje strokovnjakov in menedžerjev 

obrnilo k študiju upravljanja človeških virov in k ukvarjanju z izkušnjami zaposlenih pri delu 

(Belias in Koustelios 2014).  

Spremembe v današnjem času so globoke in daljnosežne, koncepti menedžmenta, ki so do 

sedaj veljali za temeljne se hitro spreminjajo in postajajo manj pomembni. V primeru, da je 

danes govora o uspešnosti poslovanja, je govor predvsem o pomenu organizacijske kulture, 

smislu dela, predanosti organizaciji, delu z ljudmi, kadrovanju in izobraževanju ter zaupanju 

med posamezniki. Zaradi vsega tega organizacijska kultura pridobiva svoj pomen, potrebne so 

spremembe vse do temeljev poslovanja, globalni dostop do informacij, v ospredje se vse bolj 

postavlja človeški kapital in njegova ustvarjalnost in inovativnost (Huselja in Petrovič 2015). 

Sodobne organizacije so ustvarjalne. Za njihov nastanek in razvoj je pomemben prenos 

odgovornosti iz menedžerjev na posameznika, kar povzroči samoorganizacijo posameznih 

enot znotraj organizacije. Analitiki morajo razmisliti o posamezniku ter ugotoviti, kako se 

lahko poveča njegova produktivnost, ne da bi se s tem zmanjšala njegova individualnost. 

Predstavniki sodobnih organizacij se namreč želijo sami odločati o tem, kako jih bo 

organizacija spremenila, v kolikšni meri, in kako bodo oni vplivali na organizacijo. S tem se 

bodo morali sprijazniti tudi menedžerji (Labović, Mayer in Zupan, 2011). 

V zadnjih letih skoraj vsa dela na področju menedžmenta obravnavajo ali vsaj omenjajo 

organizacijsko kulturo. Zanimanje za področje organizacijske kulture potrjuje tudi veliko 

število člankov in raziskav, čeprav raziskovanje tega pojma ni novo. V začetku osemdesetih 

let prejšnjega stoletja je organizacijska kultura menedžerje in strokovnjake zanimala zaradi 

več razlogov (Rozman in Kovač 2012): 
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1. na področju poslovne organiziranosti in uspešnosti je izšlo nekaj pomembnih del: Peters 

in Waterman sta leta 1982 objavila uspešnico In Search of Excellence (V iskanju 

odličnosti), ki danes velja za klasično delo na področju menedžmenta. Avtorja sta izvedla 

raziskavo velikih in uspešnih organizacij v ZDA, s katero sta želela ugotoviti, kateri 

dejavniki so ključni pri doseganju uspešnosti organizacij. Ugotovila sta, da na uspešnost 

organizacije vpliva pomemben dejavnik – lasten sistem vrednot v organizaciji ali kultura 

organizacije;  

2. »japonski gospodarski čudež« na Zahodu ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja: ta 

je sprožil veliko primerjalnih analiz na področju organizacijskega raziskovanja kajti 

številni znanstveniki so se trudili, da bi odkrili vzroke za hiter vzpon japonskega 

gospodarstva. Mnogi izmed teh znanstvenikov so povezovali in preučevali zunanje 

kulturo okolje (nacionalno kulturo) z notranjo kulturo organizacije in na osnovi te 

povezave skušali najti odgovor na vprašanje o japonski gospodarski uspešnosti; 

3. intenzivno preučevanje spreminjanja vrednot posameznika v razvitem svetu: raziskovanje 

vrednot je potekalo že dalj časa, vendar pa se je okrepilo na prehodu v osemdeseta leta, ko 

so menedžerji ugotovili, da podrejenih ni mogoče več motivirati s klasičnimi pristopi. 

Iskali so načine, kako pritegniti zaposlene, da bodo cilje organizacije sprejeli za svoje cilje 

in dosegali boljše poslovne rezultate. Rešitev je bila oblikovanje organizacijske kulture, s 

katero se lahko zaposleni poistovetijo.  

Kultura sama po sebi je izdelek, ki ga sestavlja skupina ljudi, ki živijo na istem področju in 

imajo podobna stališča in vedenje. Ljudje, ki pripadajo določeni kulturi, delijo podobne 

norme, zgodovino, vero, vrednote in predmete, kar jih razlikuje od drugih ljudi. Zaradi tega 

obstajajo številne nacionalne kulture in še več subkultur, ki opravljajo določene vrste 

organizacij in aktivnosti. V sodobni družbi kultura šteje za opredmeteno ali neopredmeteno 

okolje, v katerem skupaj živi in dela skupina ljudi. 

Kultura in vrednote, za katere nam je mar, so vsepovsod (Schein 2017). V organizacijah 

kultura opisuje vpliv in interakcijo med zaposlenimi ter med zaposlenimi in konkretno 

institucijo, v kateri delajo. Zato so sodobne organizacije in podjetja šteti kot socialne oziroma 

družbene skupine in v to smer naj bi tudi funkcionirala in se spodbujala. Študija specifične 

kulture neke organizacije je bistvena za opis in analizo organizacijskih pojavov (Belias in 

Koustelios 2014). Kultura znotraj organizacij se oblikuje skozi komuniciranje, reševanje 
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konfliktov, timsko delo in skozi medsebojno povezovanje (Skinder Savić in Skela - Savič, 

2014). 

Z različnimi kulturami se ljudje srečujemo povsod, kjer živijo in delujejo ljudje. Menedžerji 

se s kulturami srečujejo v organizacijah in okoljih, kjer delujejo organizacije. Kulture 

temeljijo na vrednotah, ki so pomembne za ljudi, in zato se kultura organizacije začenja pri 

posamezniku in v ozadjih, od koder posameznik izvira (družina, narod, stroka, ipd.), ter se 

nadaljuje v skupinah znotraj organizacij – formalnih ali neformalnih (Klemenčič 2009). 

Znotraj organizacij se organizacijske kulture prekrivajo z drugimi kulturami – predvsem 

širšimi kulturami, ki delujejo v družbi, kjer organizacija deluje. Zato se organizacije pri 

svojem delu srečujejo z izzivom vzpostavljanja in ohranjanja enotne kulture, medtem, ko 

deluje v okviru različnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih kultur (Watking 2013). 

Organizacijska kultura nastaja v procesih skupnega reševanja problemov, ob prilagajanju 

organizacije okolju, ter pri reševanju problemov notranje integracije organizacije. 

Organizacija in njej obstoj sta odvisna od tega, kako uspešno se organizacija prilagaja okolju. 

Pojav kulture organizacije se lahko strukturira v tri ravni: proizvode, vrednote (želeno stanje) 

in temeljne predpostavke (odnos do okolja, delovanja, medsebojnih odnosov ipd.) (Černetič 

2007): 

1. proizvodi so najvidnejša sestavina organizacijske kulture. Predstavljajo fizično in 

družbeno realnost, vidne vedenjske obrazce in besednjak, ki ga uporabljajo člani te 

organizacije. Raziskovalec v organizaciji lahko opazuje te elemente in o njih postavlja 

vprašanja. Če jih želi bolje razumeti mora centralne vrednote, ki predstavljajo osnovo na 

kateri člani organizacije usmerjajo svoje obnašanje, analizirati. 

2. vrednote, sprejete v skladu s temeljnimi predpostavkami, imajo pomembno vlogo pri 

združevanju skupine, ter predstavljajo vir identifikacije in občutka pripadnosti. Sprejete 

vrednote ne morejo biti podlaga za sojenje o organizacijski kulturi, saj vrednote 

predstavljajo samo del kulture organizacije. Za celostno poznavanje kulture organizacije 

je treba spoznati temeljne predpostavke.  

3. temeljne predpostavke so splošno sprejeta samoumevna prepričanja, v katera se ne dvomi 

in katera je težko spreminjati. Določajo mišljenje, čutenje in zaznavo članov organizacije. 

So izrednega pomena za organizacijo in njeno kulturo saj določajo odnos do zunanjega 

okolja, naravo časa in prostora, odnos do človeka in njegovih aktivnosti in odnose med 

ljudmi.  
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Ključni dejavniki kulture organizacije so (Bauer in drugi 2009): 

1. osebnostni profil vodilnih ljudi:  

 življenjepisi: delovna doba, poklicni dosežki, socialno poreklo ipd., 

 vrednote in mentaliteta: ideali, vizije, inovativnost; 

2. rituali in simboli: 

 rituali vodilnih: kadrovska selekcija, obnašanje na sejah, 

 rituali sodelavcev: telefonsko pozdravljanje, odnos do reklamacij, 

 institucionalizirani rituali: sprejemni rituali gostov, pravila oblačenja; 

3. komunikacija: 

 slog komuniciranja: razpoložljivost informacij in komunikacij, načini informiranja in 

komuniciranja, 

 notranje in zunanje komuniciranje: predlogi, komunikacijski krog, poslovna 

potovanja. 

V razvoju poslovnih sistemov, ki vplivajo tudi na organizacijsko kulturo organizacije, 

obstajajo štiri faze, ključne za evolucijo (Bulc 2006): 

 delovno okolje: ob koncu 19. in 20. stoletja se je vrednost organizacij ustvarjala z 

delavnostjo, pridnostjo in marljivostjo delovne sile. V tem obdobju se je začela pojavljati 

avtomatizacija proizvodnih procesov – glavna vrednota je bila delavnost, pozornost pa 

usmerjena na produktivnost in povečanje le-te;  

 učeče okolje: širjenje znanja, gibljivost delovne sile in razvoj informacijsko – 

komunikacijskih tehnologij se je produktivnost povečevala, v ospredju je bilo znanje, 

medtem ko je bila pozornost usmerjena na kakovost; 

 misleče okolje: pomembna postaneta ustvarjalnost in inovativnost, ki se tako pridružita 

sistemu vrednot učečih okolij. To je opazno tudi v današnjem poslovnem okolju, v 

katerem ima zaposleni vse večjo vrednost;  

 ozaveščeno okolje: uspešnost poslovanja je vse bolj vezana na človeka in zato poleg 

finančnega kapitala vse pomembnejšo vlogo prevzema intelektualni kapital. V ospredju je 

celovitost, ki je usmerjena na trajnost. 

Tako kot poslovni sistemi se torej spreminja tudi organizacijska kultura. In medtem, ko za 

tradicionalni organizacijsko kulturo velja, da je to organizacijska kultura, ki je prisotna že 

nekaj časa in ima uveljavljeno obliko, za sodobno organizacijsko kulturo velja, da predstavlja 
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nekaj aktualnega in sodobnega. Glavne razlike med tradicionalno in sodobno organizacijsko 

kulturo so razvodne iz tabele 2.1.  

Tabela 2.1: Glavne razlike med tradicionalno in sodobno organizacijsko kulturo 

Tradicionalna organizacijska kultura Sodobna organizacijska kultura 

Stroga hierarhija Sploščena organizacija 

Zaposlenim se ne da zaupati  Med zaposlenimi je spoštovanje in zaupanje 

Vertikalna komunikacija Komunikacija med sodelavci 

Strogost in natančnost usmerjanja in vodenja 

pri delu 

Zaposleni so pripravljeni, da delajo sami, 

brez natančnega vodenja 

Zaposlene je treba nadzorovati  Velja prepričanje, da nadzor ni potreben 

Skrivanje znanja Delitev znanja 

Usmerjenost na procese Usmerjenost na zaposlene 

Usmerjenost vase Usmerjenost na stranke 

Pomemben je individualni prispevek Timsko delo 

Kratkoročnost Dolgoročnost 

Vir: Huselja (2015, 82) 

Huselja v Zborniku organizacijske kulture policije natančno opiše razlike med tradicionalno 

in moderno organizacijsko kulturo (Huselja 2015): 

1. Hierarhičnost: za tradicionalno organizacijsko kulturo je značilno avtokratsko vodenje, ki 

temelji na verigi ukazov. Posamezniki, ki imajo višji hierarhični položaj imajo višjo avtoritet 

in formalno moč. Komunikacija je pomanjkljiva, mnenja niso enakopravna, pač pa so mnenja 

nekaterih bolj cenjena, medtem ko se mnenja drugih kar preslišijo. Tisti zaposlenih na nižjem 

hierarhičnem položaju ne čutijo toliko odgovornosti za delo, pač pa le izvršujejo ukaze in 

čutijo strahospoštovanje do nadrejenih. Moderna organizacijska kultura je bolj demokratična, 

vsi zaposleni sodelujejo pri odločanju in so za svoje odločitve odgovorni. Med zaposlenimi je 

več zaupanja kot pri tradicionalni organizacijski kulturi, poleg tega vodstvo bolj sodeluje s 

podrejenimi in je pripravljeno priznati svoje napake.  

2. Individualizem in timsko delo: v organizacijah s tradicionalno organizacijsko kulturo so 

naloge razdeljene med posameznike, od katerih se pričakuje, da opravijo tisto, kar jim je 
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odrejeno. Posameznik se spozna le na svoje področje dela, nepoznavanje drugih področij dela 

lahko privede do slabših odnosov in konfliktov. Za moderno organizacijsko kulturo je 

značilno timsko delo, kjer naloge niso natančno razdeljene posameznikom, saj so kompleksne 

in zahtevajo sodelovanje. Sodelavci se med seboj poznajo, prav tako poznajo tudi več 

področij dela, med seboj si izmenjujejo znanja in informacije.  

3. Usmerjenost na procese in usmerjenost na zaposlene: organizacije s tradicionalno 

organizacijsko kulturo so bolj kot na zaposlene usmerjene na procese organizacije, potek dela, 

birokracijo. Zaposleni so obravnavani kot lahko zamenljivi in njihovo počutje ni pomembno. 

Za razliko od organizacij s tradicionalno organizacijsko kulturo postanejo v organizacijah z 

moderno organizacijsko kulturo pomembni zaposleni, ki so obravnavani kot ključni kapital 

organizacije. Zato se v teh organizacijah več vlaga v razvoj, motivacijo in zadovoljstvo 

zaposlenih.  

4. Reaktivnost in proaktivnost: v organizacijah s tradicionalno organizacijsko kulturo vlada 

prepričanje, da je treba biti na spremembe dobro pripravljen, vendar pa se, kljub temu, da 

vedo, da bodo v prihodnosti spremembe, s tem prej ne ukvarjajo, saj imajo preveč dela z 

reševanjem trenutnih težav. V organizacijah z moderno organizacijsko kulturo razmišljajo 

vnaprej, glede na aktualne kazalce predvidevajo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti in se tako 

odzivajo aktualnim potrebam in prihajajočim okoliščinam delovanja. Tako se ne le odzivajo 

na spremembe, temveč ustvarjajo spremembe.  

5. Trudi in ciljna usmerjenost: tradicionalna organizacijska kultura ceni trud, vloženo energijo 

ter količino časa in dela, ki ga zaposleni porabi za svoje delo. Mnenje tistih, ki so dlje časa v 

organizaciji je pomembnejše in tako včasih ni pomemben dosežek, ampak bolj to, koliko časa 

je nekdo na delovnem mestu. Moderna organizacijska kultura temelji najprej na postavitvi 

ciljev in šele nato na njihovem doseganju. Tako se uspešnost posameznika meri glede na 

dosežene cilje, uspešnejši pa je tisti posameznik, ki je za delo porabil manj sredstev.  

6. Usmerjenost vase – usmerjenost na stranke: organizacije s tradicionalno organizacijsko 

kulturo se bolj ukvarjajo same s sabo, s svojimi proizvodnimi in organizacijskimi procesi, kot 

s strankami, medtem ko so v organizacijah z moderno organizacijsko kulturo pomembne 

stranke, ki predstavljajo ključni vir prihodkov.  
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7. Vodstveni nadzor – delitev moči: v tradicionalno organiziranih organizacijah ima vodja 

nadzor nad zaposlenimi, nad odločitvami, saj mora vsako odločitev odobriti vodja. Pri tem 

včasih pride do tega, da vodja nima vseh informacij ali znanja. V organizacijah z moderno 

organizacijsko kulturo se moč pri odločanju deli, samostojne odločitve pa se spodbujajo.  

8. Skrivanje znanja – delitev znanja: v organizacijah s tradicionalno organizacijsko kulturo 

zaposleni strokovno znanje ohranjajo zase in si tako zvišujejo (tržno) vrednost. Znotraj 

organizacije se točno ve, kdo je najboljši strokovnjak za neko področje, vsi novo zaposleni 

predstavljajo tekmece, ki jih mnogokrat poizkušajo onemogočiti. Mentorji novo zaposlene 

učijo nepomembnih reči, medtem ko do ključnega znanja nimajo dostopa oziroma skušajo 

mentoriranca čim dlje zadržati v odvisnem položaju. Značilna je kultura nenadomestljivih, ki 

ključne procese sami obvladujejo. Medtem ko so v organizacijah z moderno organizacijsko 

kulturo prenosi znanja dobrodošli v primeru tradicionalne organizacijske kulture temu ni tako, 

saj bi si zaposleni s tem ogrozili delovno mesto. V organizacijah z moderno organizacijsko 

kulturo se trudijo, da bi se informacije čim hitreje razpršile med zaposlene, poudarja se 

skupno učenje, saj s tem nastaja učeča se organizacija, ki se na spremembe hitreje prilagaja, 

ter spodbuja inovacije in kreativno mišljenje. V organizacijah z moderno organizacijsko 

kulturo imajo zaposleni dobre mentorje, poleg tega pa imajo organizirana tudi interna 

izobraževanja.  

9. Zaščita delovnega mesta – partnerski odnosi: kot je bilo že omenjeno, je v organizacijah s 

tradicionalno organizacijsko kulturo pomembno zaščititi svoje delovno mesto. Kadrovanje 

poteka po negativni selekciji, kar pomeni, da vodje raje zaposlujejo tiste, za katere se jim zdi, 

da so manj sposobni, kot so oni. Tako si zagotovijo svoj položaj tudi v prihodnje. V primeru 

moderne organizacijske kulture se oblikujejo partnerski odnosi in zavezništvo pri reševanju 

problemov. Sodelavci so dojeti kot partnerji, zaželen je razvoj posameznika, zaposlovanje 

novih sodelavcev je usmerjeno k iskanju talentov in sposobnih posameznikov.  

10. Vertikalna komunikacija – komunikacija med sodelavci: v tradicionalni organizacijski 

kulturi poteka komunikacija od zgoraj navzdol, gre bolj za podajanje informacij in navodil od 

zgoraj navzdol in poročanja o rezultatih navzgor. Neprijetna poročanja niso zaželena. 

Komunikacija med zaposlenimi je pomanjkljiva, saj imajo nadrejeni tudi svoje ovaduhe. 

Zaposleni se zato zapirajo vase in sami rešujejo poslovne probleme. Za moderno 

organizacijsko kulturo je značilna odprta komunikacija, ki spodbuja sodelovanje med 
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zaposlenimi. Zaželene so povratne informacije v vse smeri, vodje argumente zaposlenih 

upoštevajo in jih spodbujajo pri izražanju mnenj.  

11. Kratkoročnost – dolgoročnost: v organizacijah s tradicionalno organizacijsko kulturo so 

usmerjeni bolj kratkoročno, kar pomeni, k bližnji prihodnosti, medtem ko se z vprašanji, 

kakšno bo stanje čez nekaj let ne ukvarjajo. Vizija prihodnosti za tovrstne organizacije ni 

pomembna, medtem ko ima v organizacijah z moderno organizacijsko kulturo vizija 

prihodnosti pomembno mesto. Organizaciji je pomembno razmišljanje o tem, kakšna želi 

postati čez nekaj let. Vizija organizacije je poznana tudi zaposlenim, zato se razvijajo talenti 

in potenciali zaposlenih, ki skrbijo za ključne kadre v prihodnosti.  

12. Izogibanje tveganja – upravljanje tveganja: organizacije s tradicionalno organizacijsko se 

izogibajo poslovnim in ostalim tveganjem, zato jim je pomembna stabilnost in predvidljivost. 

V organizacijah z moderno organizacijsko strukturo se tveganja zavedajo. Tudi če se neka 

odločitev, sprejeta na podlagi zbranih informacij, kasneje izkaže kot poslovno manj uspešna, 

se to sprejme kot del tveganja in učenja za prihodnost. 

Organizacijska kultura je eno izmed glavnih vprašanj v akademskih raziskavah in 

izobraževanju, v teoriji organizacije in prav tako v praksi upravljanja. Za to obstaja dober 

razlog, saj je kulturna razsežnost bistvena pri vseh vidikih organizacijskega življenja 

(Alvesson 2013). Dejstvo, da obstajajo razlike med vrednotami in pričakovanji zaposlenih z 

različnih kulturnih okolij, je bilo vedno jasno, težave se verjetno pojavljajo zaradi zaposlenih, 

ki so nezmožni priznavati ideje in stališča drugih ljudi in se prilagajati tujim strategijam. Zato 

je temeljni izziv organizacije, da njihovi zaposleni znova kategorizirajo demografsko neenake 

ljudi kot njihove člane, z namenom povečevanja sodelovanja in medsebojnega zaupanja in 

koristi (Belias in Koustelios 2014). 

Proučevanja organizacijske kulture upoštevajo predvsem naslednje sestavine organizacijske 

kulture (Černetič 2007): 

 vrednote: vplivajo na obnašanje članov organizacije in zato so vzete kot temeljna 

sestavina organizacijske kulture, 

 proizvodi in storitve: nekatera preučevanja enačijo organizacijsko kulturo s proizvodnim 

programom. Prehod na nov proizvodni program marsikdaj zahteva tudi korenite 

spremembe v obnašanju, vrednotah, normah itd.,  



Pahor, Zdenka. 2017. Organizacijska kultura na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 

Območna služba Nova Gorica. Magistrska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

13 

 komunikacije: proučujeta se predvsem neformalno komuniciranje in odnos neformalnega 

komuniciranja do formalnega komuniciranja. Obstoj in vrsta govoric sta v tem pogledu 

značilnost organizacijske kulture in neformalne organizacije, 

 tipični obrazci vedenja: odkriti jih je možno v posamezni skupini in organizaciji,  

 vzorniki: v nekaterih organizacijah obstajajo nekakšni modeli idealnih voditeljev in 

delavcev. Pogosto so to ustanovitelji ali obstoječi vodje, predvsem, kadar gre za 

dolgoletno uspešne vodje, 

 običaji in obredi: način proslavljanja večjih uspehov, vrsta dogodkov, ki so deležni 

posebne obravnave, proslavljanje različnih obletnih, ipd. spadajo med običaje in obrede 

organizacije. Analiza takšnih dogajanj v organizaciji poda pomembne dejavnike 

organizacijske kulture.  

Vse bolj aktualne postajajo tudi raziskave o povezavi med kulturo organizacij in uspešnostjo 

organizacij (Ivanko 2007). Vodstvo organizacij vse bolj ceni organizacijsko kulturo in vse več 

časa in sredstev namenja preučevanju kulture v svoji organizaciji. Vodstvo se zaveda, da 

ljudje, ki vsakodnevno delajo skupaj in se medsebojno dobro razumejo, dosegajo boljše 

delovne rezultate kot v primeru slabih odnosov s sodelavci. Organizacijska kultura predstavlja 

konkurenčno prednost organizacije in zato je njeno preučevanje pomembno. Vpliva namreč 

na to, kako so znotraj organizacije zaznani, analizirani in rešeni problemi, vpliva na kvaliteto 

in kvantiteto inovacij, na to kako se organizacija odziva na spremembe in negotovost v 

okolju, ter tudi na motivacijo zaposlenih (Klemenčič 2009). 

Organizacijska kultura lahko spodbuja ali ovira nastajanje novih pobud in doseganje skupnih 

ciljev. »Prava vrsta kulture«, tj. kultura, ki je primerna za določeno vrsto organizacije, je eden 

izmed najbolj pomembnih dejavnikov učinkovitosti in uspešnost organizacije, ker kultura 

oblikuje (Desson in Clouthier 2010): 

 Kaj organizacija meni, da so »prave rešitve«; 

 Kaj zaposleni menijo, da je primerno vedenje in kako se obnašajo drug do drugega v 

organizaciji; 

 Kako se posamezniki, delovne skupine in organizacije kot celote ukvarjajo z nalogami, ki 

so jim dodeljene; 

 Hitrost in učinkovitost, s katerima so opravljene stvari; 

 Sposobnost in dovzetnost organizacije za spremembe; 
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 Odnose zunanjih zainteresiranih strani z organizacijo. 

Vedenje zaposlenih na delovnem mestu je pod vplivom treh različnih kultur (Belias in 

Koustelios 2014): 

 njihove nacionalne kulture – natančnejša prepričanja in stališča v smeri posameznikovega 

poklicnega vpliva so nastala predvsem na podlagi njegovih osebnih vrednot in idealov, ki 

so bili doseženi znotraj družine v okviru posameznikovega razvoja; 

 njihove poklicne kulture – posebni pogledi, dojemanja in ambicije posameznika nastanejo 

med šolskim in poklicnim življenjem in sodijo med poklicno kulturo; 

 njihove organizacijske kulture – organizacijska kultura je produkt poklicnih odnosov med 

zaposlenimi in med zaposlenimi in strankami, zato je možno reformirati in prilagoditi cilje 

in strategije organizacije. Zato naj bi se notranja organizacijska kultura preučevala in 

merila kot del nacionalne kulture zaposlenih, demografskih značilnosti in posameznih 

funkcij. 

Organizacijska kultura zajema širok spekter socialnih pojavov, kot so npr. tipično oblačenje v 

organizaciji, jezik, vedenje, prepričanja, vrednote, statusne simbole, ipd. (Gorenak 2015). 

Pojem organizacijska kultura je možno definirati na več načinov. Različne definicije so 

prikazane v tabeli 2.2: Definicije organizacijske kulture. 

Tabela 2.2: Definicije organizacijske kulture 

Avtorji Definicija 

Deshpande in Webster, 1989; Ravasi in 

Schultz, 2006; Xiao Ming in Junchen, 2012 

Sistem vrednot, prepričanj in vedenja v 

skupni rabi med zaposlenimi. 

Schein, 2004 Vzorec (večplastni tristopenjski pojav) 

temeljnih predpostavk, ki so skupne članom 

organizacije in ki delujejo na nezavedni 

ravni, ter so temeljni samoumevni način 

percepcije samega sebe in svojega okolja. 

Te predpostavke so naučeni odgovori na 

problem preživetja skupine v zunanjem 

okolju in na probleme notranje integracije.  

Claver et al., 2001 Skupek vrednot, simbolov in ritualov, ki si 
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jih delijo člani neke organizacije, kateri 

opisujejo kako morajo biti stvari v 

organizaciji opravljene, da bi bile rešene 

notranje težave z upravljanjem in tiste 

težave, povezane s strankami, dobavitelji in 

okoljem.  

Belia in Koustelios, 2014 Zveza med zaposlenimi in nadrejenimi, 

izdelki, procesi in vodenje. Vključuje 

izkušnje organizacije, splošna pričakovanja, 

notranjo filozofijo in vrednote, da delovna 

sila ostaja skupaj. Organizacijska kultura se 

odraža v podobi organizacije, zunanjih 

interakcijah in načrtih za prihodnost. 

Vir: prirejeno po Belias in Koustelios (2014, 133, 136) 

 

Scheinovo tristopenjsko razumevanje organizacijske kulture je prikazano na sliki 2.1: 

Scheinovo tristopenjsko razumevanje organizacijske kulture. 

 

Slika 2.1: Scheinovo tristopenjsko razumevanje organizacijske kulture 

 

Vir: prirejeno po Rozman in Kovač (2012, 288) 
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Organizacijska kultura je določena s prevladujočimi vrednostmi v organizaciji, ki so sprejete 

med večino zaposlenih, tako kot skupne norme in prepričanja članov organizacije. V nekem 

smislu gre za filozofijo, ki določa organizacijsko politiko proti zunanjim in notranjim okoljem 

(Vukojanski in Nikolić 2013). Pümpin in soavtorja (1985) so oblikovane kulture organizacije 

imenovali simptomi organizacijske kulture, ki so jih razdelili na tri ravni (Rozman in Kovač 

2012): 

 dejavniki okolja (tehnološke in ekonomske determinante okolja na eni, ter  družbene in 

kulturne determinante na drugi strani; 

 dejavniki menedžmenta (strategije in cilji, sistem vodenja, ter strukture in procesi); 

 osebnostne značilnosti menedžerjev, običaji in simboli.  

Bauer in drugi (2009) predstavijo opredelitev organizacijske kulture na primeru ledene gore, 

ki ima formalni in neformalni del (slika 2.2: Organizacijska kultura kot ledena gora). 

Formalni del predstavlja vrh ledene gore, ki je viden in znaša okoli 10 odstotkov. To so tisti 

elementi organizacije, ki so vsem jasno vidni in prepoznavni. Neformalni del predstavlja 90 

odstotkov ledene gore, ki je skrit pod gladino oziroma v notranjosti organizacije. Teh 90 

odstotkov sestavljajo nevidni elementi, ki jih je možno spoznati šele ob daljšem sodelovanju z 

neko organizacijo. Formalni del organizacijske kulture sestavljajo strategije, procesi, javno 

dostopni podatki o organizaciji, vsi javni pisni materiali ter organizacijska struktura 

organizacije. Neformalni del organizacijske kulture predstavljajo skrita pravila, dogme, norme 

obnašanja, medsebojni odnosi, status, občutki, motivacija, razmerje moči, vrednote, tabuji, 

ipd.  
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Slika 2.2: Organizacijska kultura kot ledena gora 

Vir: Bauer in drugi (2009, 42) 

Kultura organizacije je zastopana z notranjimi in zunanjimi korespondencami, strategijami in 

odločanji, ter dnevnih delovnih praks organizacije. Vsebina glasil organizacije, udeležba na 

sponzorirane prireditve delodajalca in interakcija zaposlenih na sestankih in pri izmenjavi 

e-pošte predstavlja in ustvarja kulturo na delovnem mestu (Medina 2012). 

Organizacijske kulture ni mogoče razložiti, ne da bi bila pojasnjena povezava med kulturo 

organizacije in širšim okoljem, v katerem organizacija deluje. Menedžerji morajo razumeti, da 

poleg njihovega delovanja na razvoj organizacijske kulture vpliva tudi nacionalna kultura, v 

kateri deluje organizacija. Da sta kultura okolja in kultura podjetja med seboj povezana, sta 

nazorno pokazala dva globalna raziskovalna projekta. Prvega je razvil Geert Hofstede. 

Proučeval je elemente nacionalnih organizacijskih kultur. V raziskavo je bilo vključenih prek 

110.000 posameznikov iz 50 držav, na podlagi raziskave pa je Hofstede oblikoval model 

merjenja značilnosti kulture s štirimi dimenzijami: razmerje med individualizmom in 

kolektivizmom, pripravljenostjo prenašati velike razlike v moči ljudi, stopnjo izogibanja 

negotovosti in ženskosti. Kasneje je bila tem štirim dimenzijam dodana še temeljna usmeritev 

v dolgoročnost ali kratkoročnost (Rozman in Kovač 2012). Primer razlik med nacionalnimi 

kulturami je prikazan v tabeli 2.3: Primer Hofstedejevega raziskovanja kulturnih dimenzij.  
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Tabela 2.3: Primer Hofstedejevega raziskovanja kulturnih dimenzij 

Značilnosti Visoka Srednja Nizka 

Individualizem ZDA Avstrija Indonezija 

Razlike v moči Malezija Italija Izrael 

Izogibanje negotovosti Argentina Avstralija Hongkong 

Možatost Japonska Brazilija Švedska 

Dolgoročna usmeritev Kitajska Nizozemska Filipini 

Vir: Rozman in Kovač (2012, 290) 

Drugi pomembni raziskovalni projekt, ki povezuje kulturno okolje in organizacijsko kulturo, 

je projekt Globe (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research 

Project), ki ga je zasnova Roberta House s pensilvanijske univerze. V njegovi raziskavi je 

sodelovalo 150 raziskovalcev, ki so zbrali podatke od 17.000 menedžerjev in 62 držav. 

Značilnosti nacionalnih kultur  v njegovem projektu opisuje devet dimenzij: prenašanje razlik 

v moči, človečnost, oblastnost, ciljna usmeritev, enakost med spoloma,  usmeritev v 

prihodnost, stopnja izogibanja nevarnosti, institucionalni kolektivizem in skupinski 

kolektivizem. V tabeli 2.4: Primer primerjalnega prikaza treh kulturnih skupin v projektu 

Globe je prikazana primerjava treh kulturnih skupin. Namen projekta Globe je primerjanje 

nacionalne kulture in v primerjavi med državami pojasniti njihove značilnosti, ki vplivajo na 

proces v organizacijah. Raziskave še vedno potekajo in rezultati se nenehno dopolnjujejo s 

podatki iz novih držav.  

Tabela 2.4: Primer primerjalnega prikaza treh kulturnih skupin v projektu Globe 

Značilnosti Anglo-ameriška 

skupina 

Konfucijska 

skupina 

Latinsko-evropska 

skupina 

Strinjanje z razlikami v 

moči 

srednje visoka visoka visoka 

Skupinski kolektivizem srednja visoka srednje visoka 

Institucionalni 

kolektivizem 

srednja srednje visoka srednja 

Stopnja izogibanja 

nevarnosti 

srednja srednja srednja 
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Usmeritev v prihodnost srednja srednja srednja 

Enakost med spoloma srednje nizka srednje nizka srednje nizka 

Oblastnost srednja srednja srednja 

Človečnost srednja srednja srednja 

Ciljna usmerjenost srednja srednje visoka srednja 

Vir: Rozman in Kovač (2012, str. 291) 

Razlogi, da se organizacijski kulturi pripisuje tolikšen pomen so (Černetič 2007): 

 kultura vpliva na kakovost in kvantiteto inovacij, ki jih razvijajo znotraj organizacij; 

 kultura vpliva na analiziranje in reševanje problemov znotraj organizacij; 

 kultura vpliva na motivacijo zaposlenih; 

 kultura vpliva na to, kako se organizacije odzivajo na spremembe in negotovosti v okolju 

organizacije. 

Pojem organizacijska kultura lahko temelji na več jasno prepoznavnih značilnosti, ki 

vključujejo (Desson in Clouthier 2010): 

 skupno razumevanje poslanstva organizacije; to se lahko kaže v stvareh, kot so formalne 

listine ali izjave o poslanstvu, eksplicitnih strategijah, ciljih in načelih, v prepričanju 

zaposlenih in domnevah o tem, zakaj organizacija počne kar počne; 

 vrednote, ki usmerjajo odločanje in delovanje na vseh ravneh organizacije: lahko se kaže 

npr. s politiko organizacije, javnimi izjavami in dejavnostmi, ki jih cenijo: 

‒ varnost: fizična varnost zaposlenih in javnosti, 

‒ varstvo: varovanje podatkov in drugih sredstev, 

‒ uglednost: ugled organizacije za poštenost, visoke etične standarde, zanesljivost 

rezultatov in brezhibno metodologijo, 

‒ stalno izboljševanje: napake razumeti kot priložnostno učenje, 

‒ stalno učenje: ustvarjati bogate možnosti, da zaposleni pridobijo nova znanja in 

spretnosti. 

 osredotočenost in upravljanje visokih uradnikov: ta značilnost se pogosto kaže v izjavah, 

da vrhovni menedžment odloča o prioritetah organizacije; 

 mnenje zaposlenih o odnosih z vodstvom, eden z drugim, partnerskimi organizacijami in 

strankami: so odnosi konkurenčni, nezaupljivi ali kolegialni in medsebojno podpiralni? 
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 kako organizacija posluje iz dneva v dan: veliko se je možno naučiti od organizacij z 

opazovanje stvari, kot so: opravljanje rutinskih postopkov, način kako se sprejemajo 

odločitve, koliko odgovornosti je dano vsakemu člani/zaposlenemu v organizaciji in kako 

fleksibilna je organizacija pri opravljanju nalog. 

V organizaciji je kultura pomembna zato, ker pripomore k enotnosti znotraj organizacije in k 

uspešnemu doseganju ciljev organizacije. Najprej ima kultura vlogo nekoga, ki ločuje, saj loči 

eno organizacijo od druge. Poleg tega zaposlenim v organizaciji daje občutek identitete in 

pripadnosti, poleg tega kultura zaposlene spodbuja, da gredo prek lastnih interesov in so 

predani organizaciji. Kultura tudi stabilizira družbeni sistem znotraj organizacije in poleg tega 

deluje tudi kot nadzorni mehanizem, ki je odgovoren za vodenje in oblikovanje stališč 

zaposlenih (Klemenčič 2009). 

 

Kultura organizacije temelji na vrednotah, ki so skupne ljudem znotraj organizacije. 

Podmene, ki se v prostoru, času in različnih okoliščinah vedno znova pokažejo kot ugodne za 

obstanek in razvoj postanejo vrednote. Te se nato prenašajo z nasveti, dejanji in zgledi iz roda 

v rod (Tavčar in Zabukovec 2008). 

Kako uspešen je menedžer pri obvladovanju organizacije kot interesne združbe, je odvisno od 

prepoznavanja, zbujanja, podpiranja, povezovanja in usklajevanja interesov udeležencev. Za 

kratkoročen uspeh lahko zadošča obvladovanje interesov, ki temeljijo na potrebah in se kažejo 

v razpoloženju znotraj organizacije. Za dolgoročen uspeh organizacije pa je treba upoštevati 

in povezovati trajne in trdne interese, ki izhajajo iz vrednot. Ti interesi sestavljajo kulturo 

organizacije ali okolja in ker so ti interesi trajni in trdni, to pomeni, da je trajna in trdna tudi 

kultura organizacije (Klemenčič 2009). 

Organizacijska kultura je pomemben dejavnik uspešnosti poslovanja organizacije. Vsaka 

organizacija je nekaj svojega, ima svoje značilnosti in načela. Zaposleni s svojim delovanjem 

vplivajo na ugled organizacije in blagovne znamke in zato je za organizacijo pomembno, da 

posveča čas upravljanju organizacijske kulture (Klemenčič 2009). Mnogi zaposleni na svojem 

delovnem mestu preživijo 40 ali več ur na teden in kultura njihove organizacije močno vpliva 

na njih in njihovo osebno življenje. Organizacijska kultura znotraj organizacije prispeva k 

(Lowe 2015): 
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 združitvi – skupna organizacijska kultura pomaga, da se združijo delavci različnih 

demografij. Številni zaposleni prihajajo iz različnih okolij znotraj katerih imajo družine in 

tradicije svojo lastno kulturo. Ob enotni kulturi na delovnem mestu pridobijo občutek 

enotnosti in soglasja drug z drugim, kar spodbuja komunikacijo in zmanjšuje konflikte. 

Poleg tega enotna organizacijska kultura spodbuja enakost med zaposlenimi, tako da 

noben zaposlen ni zanemarjen na delovnem mestu, pač pa so vsi obravnavani enako; 

 zvestobi – organizacijska kultura pomaga ohranjati zaposlene motivirane in lojalne do 

vodstva organizacije. Zaposleni, ki sami sebe vidijo kot del organizacijske kulture 

organizacije si bolj želijo prispevati k uspehu organizacije, saj čutijo, da so del 

organizacije, za katero se čutijo odgovorne in za katero skrbijo, brez, da bi bili k temu 

prisiljeni; 

 tekmovanju – zdrava konkurenca med zaposlenimi je eden izmed rezultatov skupne 

organizacijske kulture. Zaposleni si prizadevajo in delajo po svojih najboljših močeh, da 

zaslužijo priznanje in spoštovanje nadrejenih. To povečuje kakovost njihovega dela, kar 

pripomore k uspešnosti in učinkovitosti organizacije; 

 usmerjanju – smernice prispevajo k organizacijski kulturi. Zagotavljajo, da zaposleni vedo 

v kateri smeri delati, ter da vsak zaposleni razume, kakšna je njegova vloga in 

odgovornost in kako izpolniti nalogo pred določenim rokom;  

 identiteti – kultura organizacije opredeljuje svojo identiteto. Način, kako organizacije 

dojemajo poslovanje je odvisno od njene kulture. Vrednote in prepričanja organizacije 

prispevajo k podobi blagovne znamke s kateri postane organizacija znana in spoštovana.  

Kultura organizacije je resnično pomembna. Način, kako organizacije počne stvari, ustvari 

razliko v tekmovalnem in konkurenčnem okolju. Kultura organizacije je najbolj pomembna 

strateška spremenljivka, ki jo morajo izvršilni vodje znati učinkovito upravljati (Mccalman in 

Potter 2015). Področje organizacijske kulture danes predstavlja nepogrešljiv del izobraževanja 

na področju menedžmenta. Menedžerji v organizacijah morajo organizacijsko kulturo 

razumeti in jo znati uporabljati. Zavedati se morajo, da je to pripomoček s katerim lahko 

dosežejo višjo stopnjo poenotenja zaposlenih pri skupnih vrednotah in ciljih, ter povečajo 

uspešnost poslovanja (Rozman in Kovač 2012). 
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2.1 Vrste organizacijskih kultur 

V želji, da bi opisali obliko in funkcijo organizacij, so raziskovalci raziskali veliko različnih 

vrst kultur. Leta 1979 je Ansoff razvil tipologijo, ki razlikuje pet različnih tipov 

organizacijskih kultur, katere se med seboj ločijo po usmerjenosti članov navznoter ali 

navzven, po odnosu članov do sprememb in po cilju organizacije (Černetič 2007): 

 stabilna oziroma usklajena kultura: člani organizacij s tovrstno organizacijsko kulturo so 

usmerjeni v preteklost in imajo velik odpor do sprememb. Njihov cilj je, da ohranjajo 

trenuten status, usmerjeni so v obstoječe proizvode in trge; 

 odzivna organizacijska kultura: zaposleni znotraj organizacij s tovrstno organizacijsko 

kulturo so usmerjeni v sedanjost, pripravljeni na minimalna tveganja pri spremembah, pri 

čemer je njihovo delovanje usmerjeno v širjenje trgov in nove proizvode;  

 anticipativna organizacijska kultura: zaposleni v organizaciji so lahko usmerjeni navznoter 

ali navzven. Sprejemajo tveganje, ko imajo polno zaupanje in poudarjajo načrtovanje. 

Delovanje znotraj organizacij z anticipativno organizacijsko kulturo je usmerjeno v 

širjenje na trge in v inovacije z znanimi tehnologijami; 

 eksploativna (raziskujoča) organizacijska kultura: zaposleni znotraj organizacije nenehno 

iščejo spremembe v želji, da bi s spremembami zmanjšali nepričakovane nevarnosti. 

Usmerjeni so na nove trge in nove tehnologije;  

 usklajevalna organizacijska kultura: usmerjenost zaposlenih znotraj organizacije je 

prihodnost in pripravljenost nanjo oziroma želja, da sami oblikujejo prihodnost. 

Organizacija razvija nove proizvode, se širi na nove trge in uvaja novo tehnologijo.  

Handy je leta 1979 predlagal štiri vrste organizacijskih kultur: kulturo moči, kulturo vlog, 

kulturo nalog in kulturo osebnosti. Kultura moči je prikazana kot pajčevina, pri kateri vse niti 

izhajajo iz centra. To je avtokratska organizacijska struktura s centralizirano oblastjo in 

močnim osrednjim oblastnikom. V organizacijah s tovrstno organizacijsko strukturo ni 

skupinskega dela in skupinskega odločanja, saj vse temelji na posamezniku. V primeru 

menjave tega posameznika lahko celotna organizacija doživi pretres ali propade. Zato je 

tovrstna organizacijska kultura primerna za majhne organizacije.  

Kulturo vlog je mogoče ponazoriti kot grški tempelj, kjer je streha (vrh) na močnih stebrih, ki 

predstavljajo posamezne poslovne funkcije. Tovrstna organizacijska kultura je značilna za 

birokratski tip organizacij. Gre za brezosebno sestavo hierarhičnih položajev, kjer moč temelji 
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na položaju, ki ga ima posameznik znotraj organizacije, na racionalnosti ter ne toliko na 

znanju in osebnostnih lastnostih. Takšna organizacijska kultura je slabo prilagodljiva 

spremembam v okolju in uspešno deluje le v stabilnem okolju, ki ga je možno predvideti. 

Kultura nalog poudarja opravljene delovne naloge. Zanjo je značilno timsko delo in velika 

prilagodljivost spremembam okolja. Njen glavni vir moči je strokovno znanje, glavni cilj pa 

rast organizacije.  

Kultura osebnosti je podrejena posamezniku, njen namen je ustvariti okolje, znotraj katerega 

lahko posameznik uresničuje svoje interese. Prednost organizacij s tovrstno organizacijsko 

kulturo je, da so njeni zaposleni zelo motivirani, vendar pa imajo vodilne osebe znotraj teh 

organizacij zelo majhen vpliv. Takšne organizacije so npr. odvetniške pisarne, majhni 

projektantski biroji, ipd. Njihov cilj so ugodni delovni pogoji in dolgoročnost zaposlitve 

(Černetič 2007). 

Deal in Kennedy sta leta 1982 predlagala štiri vrste organizacijskih kultur, ki se nanašajo na 

strategijo organizacije in pričakovanja zaposlenih (Belias in Koustelios 2014): 

 tekmovalno kulturo; zaposleni, ki pripadajo tej vrsti organizacijske kulture običajno delajo 

pod velikim pritiskom in želijo izpolniti svoje osebne ambiciji in cilje svoje organizacije. 

V ospredju je veliko tveganja in hitre povratne informacije; 

 delovno kulturo; v organizacijah, ki imajo to vrsto kulture, se obnašanje zaposlenih vrti 

okoli potreb strank, značilna je hitra akcija, da bi hitro dobili rezultate, medtem ko je 

tveganje majhno; 

 hazardersko kulturo; ta tip kulture se nanaša predvsem na naravo organizacije, ki je 

verjetno skrbno načrtovan, vendar tvegan in naložben. Značilno je veliko tveganje in 

počasnost povratnih informacij, ki pa so temeljite;  

 procesno kulturo; ta tip organizacijske kulture temelji na natančnosti, podrobnosti in 

tehnični dovršenosti, majhnem tveganju v investicije in nizki ravni strahu med 

zaposlenimi. V tej organizacijski kulturi hitra povratna informacija ni posebej cenjena.  

Deal-Kennedyjeva tipologija še danes spada med najbolj priljubljene tipologije 

organizacijskih kultur. Tipologija temelji na dveh sodilih: dejavniku tveganja (predvsem 

poslovnega) na trgu in hitrosti povratnih informacij o uspehih in neuspehih na trgu. Vsakemu 

dejavniku sta dodala skrajnost. Tveganju veliko in majhno tveganje, pri povratnih 
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informacijah hitre in počasne. Sodili sta matrično povezala in tako razvila zgoraj naštete tipe 

organizacijskih kultur (Rozman in Kovač 2012). 

Glede na vir kulture (to je lahko menedžerjeva karizmatična osebnost ali tradicija) in 

usmerjenost v vrednost Reiman in Wiener ločita štiri vrste organizacijskih kultur: podjetniško, 

strateško – poslovno, elitistično in šovinistično organizacijsko kulturo. Za organizacije s 

podjetniško organizacijsko kulturo so značilne karizmatična osebnosti in navzven usmerjene 

vrednote. Z razvojem tradicije se tovrstna organizacijska kultura pogosto razvije v strateško – 

poslovno organizacijsko kulturo. Karizmatična osebnost in vrednote, usmerjene navznoter so 

osnova elitistični organizacijski kulturi, s tradicijo pa lahko slednja preide v šovinistično 

kulturo, ko le še sama organizacija verjame, da je najboljša in se trudi ta sloves obdržati z 

etično spornimi odločitvami (Černetič 2007). 

Leta 1994 je svojo tipologijo organizacijske kulture razvil Schneider. Opredelil je štiri tipe 

organizacijske kulture (Rozman in Kovač 2012): 

 kulturo kontrole; ta vrsta organizacijske kulture temelji na standardizaciji in formatizaciji. 

V ospredju je učinkovitost izvajanja nalog, predvidljivost in organizacijska urejenost 

organizacije; 

 kulturo sodelovanja; znotraj te vrste organizacijske kulture so zaposleni in sodelavci 

vključeni v procese odločanja in skupaj oblikujejo strategijo poslovanja organizacije in 

njeno izvedbo. Organizacija je s poslovnimi partnerji močno povezana ter išče 

medsebojno sodelovanje in pragmatičnost; 

 kulturo zmožnosti; na vseh področjih je v ospredju profesionalnost saj menedžerji znotraj 

organizacij s tovrstno organizacijsko kulturo želijo, da njihovi izdelki in storitve dosegajo 

najvišje standarde kakovosti in cenovni razred. Znotraj organizacij so zelo cenjeni 

posamezniki, ki imajo veliko znanja. Organizacije se ne zadovoljijo z doseženimi 

rezultati, pač pa jih doseženi uspehi predstavljajo spodbudo za novo načrtovanje in 

doseganje izjemnih rezultatov;  

 uglajeno kulturo; za ta tip organizacijske kulture je značilna ustvarjalnost, zaupanje, 

vrednote in predanost. Menedžerji stremijo k ustvarjanju razmer, ki vsem zaposlenim 

omogočajo razvoj osebnih potencialov in zato so v ospredju utrjevanje skupnih vrednot in 

predanost organizaciji.  



Pahor, Zdenka. 2017. Organizacijska kultura na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 

Območna služba Nova Gorica. Magistrska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

25 

Tipologija, ki sta jo leta 1995 razvila Denison in Mishra temelji na usklajenosti med strategijo 

organizacije in zahtevami okolja. Prikazana je kot kvadrat, ki vsebuje dve sodili in sicer 

zahteve okolja in strateško usmerjenost organizacije v okolje ali navznoter (Slika 2.3: Denison 

– Mishrova tipologija organizacijskih kultur). Znotraj tega kvadrata obstajajo štirje tipi 

organizacijskih kultur (Rozman in Kovač 2012): 

 prilagodljiva ali podjetniška kultura; organizacije s tovrstno organizacijsko kulturo se 

hitro prilagajajo zahtevam okolja, zaposleni so pri sprejemanju odločitev samostojni in se 

na zahteve poslovnih partnerjev hitro odzovejo. Ustvarjalnost in nov način delovanja in 

vedenja v organizaciji kot odgovor na hitre spremembe v okolju spodbuja menedžment 

organizacije; 

 vključujoča kultura; vključujoči tip organizacijske kulture je osredotočen na vključitev in 

sodelovanja zaposlenih v procese odločanja v organizaciji. Menedžerji organizacije se 

zavedajo, da se je treba spreminjajočemu okolju in poslovnim partnerjem nenehno 

prilagajati. Menedžerji podpirajo zaposlene, spodbujajo razvijanje njihovih zmožnosti in 

tako izboljšujejo možnosti organizacije za doseganje uspešnosti in učinkovitosti; 

 izvedbena kultura; izvedbeni tip organizacijske kulture je usmerjen na zahteve okolja 

vendar pa si ne prizadeva za spremembe. Znotraj organizacije so pomembne napadalnost, 

usmerjenost k tekmovanju, pripravljenost zaposlenih, da delajo trdo in tako dosegajo 

postavljene cilje, ter iniciativnost zaposlenih. Osrednja vrednota organizacij z izvedbeno 

organizacijsko kulturo je ciljno usmerjeno delovanje;  

 birokratska kultura; v tovrstnih organizacijah je prisotna težnja po notranji stabilnosti in 

urejenosti, posledično je znotraj teh organizacij največja vrednota spoštovanje 

postavljenih pravil. Tisti posamezniki, ki naloge izvajajo analitično in formalistično so 

nagrajeni. Birokratski tip organizacijske kulture je bolj prisoten v nepridobitnih združbah, 

saj v današnjem, spremenljivem poslovnem okolju vse manj organizacij posluje stabilno. 
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Slika 2.3: Denison-Michrova tipologija organizacijskih kultur 

Vir: Rozman in Kovač (2012, 295) 

Xenikou in Furnham sta predlagala še štiri vrste organizacijskih kultur, ki se nanašajo na cilje 

organizacije in sprejemanje odločitev (Belias in Koustelios 2014): 

 kulturo, odprto za spremembe in inovacije: ta vrsta organizacijske kulture je usmerjena na 

ljudi in spodbuja povezanost, dosežke in inovacije; 

 kultura, usmerjena v naloge: organizacije, ki imajo ta tip kulture, se osredotočajo na 

podrobnosti in kakovost proizvodov in storitev, medtem ko so za nadrejene značilne 

visoke ambicije in lov na uspeh;  

 birokratska kultura: ta tip organizacijske kulture je precej konservativen, značilno je 

centralizirano odločanje; 

 kultura konkurence/soočenja: za ta tip organizacijske kulture so značilne organizacije, ki 

so zelo konkurenčne, ciljno usmerjene, medtem ko nadrejeni iščejo popolnost in dosežek.  

Chatman et al. (1998) je omenil dva tipa organizacijske kulture – individualizem in 

kolektivizem, ki lahko vplivata na proces socialne kategorizacije zaposlenih. Individualna 

organizacijska kultura se osredotoča in nagrajuje osebne dosežke zaposlenih, njihove 

individualne značilnosti in sposobnosti. Ta tip organizacijske kulture je precej prilagodljiv, saj 

je zaposlenim dovoljeno in se jih spodbuja, da se obnašajo po svoje. Za kolektivistično 

organizacijsko kulturo na drugi strani pa so značilni splošni sporazumi sprejemljivih dejanj in 

vedenj, ki zagotavljajo skupne cilje, zamenljive interese in podobnosti med zaposlenimi. 

Prilagodljiva ali 

podjetniška kultura 
Izvedbena kultura 

Vključujoča kultura Birokratska kultura 

S
tr

a
te

šk
a
 u

sm
er

je
n

o
st

 

v
 p

o
d
je

tj
e 

  
  
  
  
  
 v

 o
k
o
lj

e 

prilagodljivost                           stabilnost  

Zahteve okolja 

 



Pahor, Zdenka. 2017. Organizacijska kultura na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 

Območna služba Nova Gorica. Magistrska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

27 

Glavna prioriteta kolektivistične kulture je neodvisnost in sodelovanje, č zaposleni odstopajo 

od norm organizacije pa so lahko deležni ostrih kritik (Belias in Koustelios 2014).  

Goffee in Jones sta za diagnosticiranje organizacijske kulture predlagala sistem dvojnega S, ki 

opredeljuje kulturo z dvema dimenzijama: s solidarnostjo (Solidarity) in z družabnostjo 

(Sociability). Obe dimenziji imata lahko nizke ali visoke vrednosti. Kombinacija nizkih in 

visokih vrednosti posamezne dimenzije privede do štirih tipov organizacijskih kultur: mrežne 

kulture, skupne kulture, razdrobljene kulture in koristoljubne kulture (tabela 2.5). (Černetič 

2007).  

Tabela 2.5: Kocka dvojnega S 

  Solidarnost 

  Nizka Visoka 

Družabnost 
Visoka Mrežna kultura Skupna kultura 

Nizka Razdrobljena kultura Koristoljubna kultura 

Vir: Prirejeno po Černetič (2007, 284) 

Solidarnost je razumska kategorija, ki temelji na skupnih nalogah, interesih in ciljih, katere 

skušajo doseči vsi posamezniki, ki so vpleteni. Prednost visoke solidarnosti je, da so vsi člani 

organizacije usmerjeni v uresničevanje skupnih ciljev, vendar pa prevelika solidarnost zavira 

posameznike, ki ne delijo skupnih pogledov na reševanje problemov. Družabnost predstavlja 

mero prijaznosti med člani organizacije in pozitivno vpliva na poslovanje organizacije. Med 

zaposlenimi spodbuja timsko delo, delitev informacij in odprtost za nove ideje, negativna 

stran prevelike družabnosti pa je lahko nastanek neformalnih klik, ki lahko onemogočajo 

normalno odločanje. Kombinacija družabnosti in solidarnosti privede do (Černetič 2007): 

 mrežne organizacijske kulture (visoka stopnja družabnosti, nizka stopnja solidarnosti), ki 

deluje v visoko konkurenčnem okolju in zahteva iznajdljivost in prilagodljivost. Zaposleni 

znotraj organizacij s tovrstno organizacijsko kulturo veliko časa namenijo druženju, 

značilno je neformalno komuniciranje in prijateljski odnosi, ki pa v preveliki meri lahko 

pripeljejo do slabših rezultatov poslovanja in do političnih klik.  

 skupne organizacijske kulture (visoka stopnja solidarnosti, visoka stopnja družabnosti), ki 

med člani organizacije privede do spoštovanja in prijaznosti. Komunikacija znotraj 

organizacije poteka lahkotno. Zaposleni se močno identificirajo z vrednotami in 
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poslanstvom organizacije in na prvo mesto postavijo cilje organizacije ter zanemarijo 

svoje individualne potrebe in želje.  

 razdrobljene organizacijske kulture (nizka stopnja družabnosti, nizka stopnja solidarnosti), 

ki je primerna za organizacije, v katerih so delovne aktivnosti med seboj malo odvisne. 

Zaposleni imajo malo medsebojnih stikov, se ne identificirajo z organizacijo, ampak samo 

s poklicem, ki ga opravljajo in so pogosto odsotni z dela.  

 koristoljubne organizacijske kulture (visoka stopnja solidarnosti, nizka stopnja 

družabnosti), ki je primerna za panoge, kjer so hitre spremembe in odločitve. Znotraj 

organizacij s tovrstno organizacijsko kulturo sta delovni in prosti čas strogo ločena, 

nekoristno klepetanje pa se pojmuje kot izguba časa. Komunikacije so hitre, neposredne in 

usmerjene v delo, pomembni so cilji, strategije, produktivnost, delo in uresničevanje 

nalog.  

Daft (2001) je predlagal še štiri vrste organizacijskih kultur, ki temeljijo na okoljskih zahtevah 

(Belias in Koustelios 2014): 

 podjetniška kultura: organizacija je strateško usmerjena navzven, tako da deluje na 

zadovoljevanje potreb in zahtev strank v dinamičnem in spremenljivem okolju. To 

ustvarja spremembe in inovacije, ter tudi tveganje;  

 kultura vključevanja: ta organizacijska kultura je osredotočena na sodelovanje in 

vključevanje organizacijskih članov in okoljskih pričakovanj in takoj razlikuje in ustvarja 

občutek odgovornosti, lastništva in nadaljnje zavezanosti osebja organizaciji; 

 kultura misije: to je storitev za stranke v zunanjem okolju. Tu ni potrebe, da so 

spremembe hitre in osebje je za izvedbo odgovorno le do določene ravni;  

 birokratska kultura: organizacijska kultura je usmerjena navznoter. Udeležba kadrovske 

ne nizka, nadzor nad okolje pa visok. V tej kulturi so nekateri dejavniki, kot so 

organizacijske disciplina, naziv, položaj in spoštovanje hierarhije zelo pomembni. 

Rosenthal in Masarechova (2003) sta kot rezultat iskanja ravnotežja med usmeritvijo 

menedžmenta organizacije v razvoj skupnih vrednot in usmeritvijo v poslovno uspešnost in 

učinkovitost na drugi strani razvila tip organizacijske kulture, ki je razpet med poslovno 

uspešnostjo in učinkovitostjo ter razvojem vrednot v organizaciji (Slika 2.4: Rosenthal-

Masarechova tipologija organizacijske kulture) (Rozman in Kovač 2012). 
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Slika 2.4: Rosenthal-Masarechova tipologija organizacijske kulture 

 

Vir: Rozman in Kovač (2012, 297) 

 

Organizacije, uvrščene v kvadrat A, nimajo želje po dolgoročni uspešnosti, temveč so 

usmerjene predvsem h kratkoročnim ciljem in uspehom. V organizacijah, uvrščenih v kvadrat 

B, menedžerji razvijajo skupne vrednote, vendar pa slednje premalo povezujejo s poslovnimi 

cilji organizacije. V kvadratu C so organizacije, usmerjene na doseganje poslovne uspešnosti, 

medtem ko menedžerji manj časa namenjajo razvoju skupnih vrednot. V kvadratu D so 

organizacije, za katere je značilno uravnoteženje med usmerjenostjo na doseganje dolgoročne 

poslovne uspešnosti in razvijanjem skupnih vrednot, ki podpirajo dolgoročno uspešnost 

organizacije (Rozman in Kovač 2012). 

Denilson et al. (2004) razlikujejo štiri lastnosti – vrste subkultur organizacije: prilagodljivost 

– ustvarjanje sprememb, osredotočenost kupcev, organizacijsko učenje; misija – strateško 

smer, namene, cilje in vizije organizacije; skladnost – temeljne vrednote organizacije, 

dogovori, koordinacije in integracije; vključevanje – opolnomočenje in razvoj zmogljivosti 

(Belias in Koustelios 2014).  

Še en model tipov organizacijskih kultur sta razvila Cameron in Quinn (2006). Predlagala sta 

štiri vrste organizacijskih kultur, ki se nanašajo predvsem na odnose med zaposlenimi (Belias 

in Koustelios 2014): 

 hierarhična kultura; ta tip organizacijske kulture naj bi bil dobro usklajen, značilna so 

formalna pravila in politika; 
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 tržna kultura; cilj tovrstne organizacijske kulture je konkurenčnost, medtem ko je zmaga 

lepilo, ki drži organizacijo in zaposlene skupaj;  

 klan kultura; ta tip kulture se nanaša na prijazno in udobno delovno okolje, kjer se delovna 

sila dojema kot razširjena družina, nadrejeni se dojemajo kot mentorji, za zaposlene so 

značilna visoka zavezanost organizaciji in prijazni odnosi; 

 adhokracija; fleksibilna, prilagodljiva in neformalna organizacijska struktura brez 

birokratskih politik ali postopkov); za ta tip organizacijske kulture so značilne inovacije in 

sprejemanje tveganja, ki je zagotovljeno z izjemno ustvarjalnim in dinamičnim delovnim 

okolje.  

Prava organizacijska kultura je kot recept za poslovni uspeh. Gre za čarobno sestavino, ki 

ločuje dobre organizacije od odličnih, vodilnih organizacij. V organizacijah z neprimerno, 

»strupeno« kulturo je mogoče opaziti pomanjkanje sodelovanja, nemoči in pomanjkanje 

strasti, medtem ko je v organizacijah z odlično organizacijsko kulturo mogoče opaziti 

navdušenje in energijo med zaposlenimi. Ustvarjanje in spodbujanje prave organizacijske 

kulture je ena izmed najpomembnejših nalog vodstva. Izziv predstavlja nezmožnost 

vsiljevanja kulture od zgoraj navzdol, saj organizacijska kultura prihaja iz celotne 

organizacije. Vodstvo mora negovati in vzpostavljati okolje, kjer se lahko razvijajo kulture 

znotraj skupnosti ljudi. Vodstvo mora modelirati vedenje, ki si ga želi od drugih, biti mora 

dosledno in verodostojno (Walker 2013). 

2.2 Vloga in vpliv organizacijske kulture 

V raziskavi Organizacijska kultura in zadovoljstvo na delovnem mestu sta raziskovalca Belias 

in Koustelios raziskovala vpliv organizacijske kulture na zadovoljstvo na delovnem mestu. 

Namen študije je bil podati kritično oceno razmerja med organizacijsko kulturo in 

zadovoljstvom ne delovnem mestu. Organizacijska kultura se nanaša na vrsto stališč in 

vedenj, ki so sprejeta v neki organizaciji in vplivajo ne delovanje te organizacije in skupno 

blaginjo. Zadovoljstvo pri delu se nanaša na percepcijo zaposlenih o njihovem delovnem 

okolju, odnose med zaposlenimi, plače in možnosti napredovanja. Njuna raziskava je 

pokazala, da je zadovoljstvo na delovnem mestu odvisno od tega, kako zaposleni dojemajo 

svoje delovno okolje, odnose s sodelavci, cilje in strategije organizacije ter kriterije uspešnosti 

(Belias in Koustelios 2014).  



Pahor, Zdenka. 2017. Organizacijska kultura na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 

Območna služba Nova Gorica. Magistrska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

31 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu zaseda pomembno mesto na seznamu 

skrbi oddelkov za upravljanje človeških virov. Za to obstajata dva razloga. Prvi je, da 

zadovoljstvo pomaga pri ohranjanju zaposlenih, drugi razlog je, da zadovoljstvo zaposlenih 

vpliva na njihovo učinkovitost pri delu (Sabri in drugi 2011). Zadovoljstvo pri delu je 

povezano s splošnim odnosom posameznika na svojem delovnem mestu. Opredeljeno je kot 

izpolnjujoče ali pozitivno čustveno stanje, ki izhaja iz presojanja delovnega mesta ali delovne 

izkušnje. Nezadovoljstvo z delovnim mestom lahko bistveno vpliva na vedenje zaposlenih, 

kot posledica tega se lahko pojavlja odsotnost z dela, pritožbe in prenehanje delovnega 

razmerja (Vukojanski in Nikolić 2013). 

Večje število raziskovalcev je že raziskovalo odnos med zadovoljstvom na delovnem mestu in 

organizacijsko kulturo, med njimi so Spector 1997, Judgev in ostali 2001, Sempane in ostali 

2002, Meyer in ostali 2002, Lund 2003, Silverthorne 2004, Moynihan in Pandey 2007, 

Fargher in ostali 2008, Amos in Weathington 2008 in Bellou 2010 (Vukojanski in Nikolić 

2013). Njuno povezavo sta raziskovala tudi Vukojanski in Nikolić in ugotovila, da obstaja 

povezava med organizacijsko kulturo in nekaterimi vidiki zaposlitvenega zadovoljstva. 

Podobno ugotavljajo tudi Sabri in ostali (2011), ki obenem priporočajo, da se morajo 

oblikovalci politik znotraj organizacij osredotočiti na organizacijsko kulturo v zvezi z 

zaposlenimi in izvajati takšno politiko, ki lahko poveča raven sodelovanja, medsebojnega 

zaupanja, spoštovanja mnenj in misli sodelavcev.  

Na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu naj bi vplivali dve kategoriji: demografske 

značilnosti in organizacijske kulture. Demografske značilnosti so spol, starost, izobrazba, 

dohodek, ipd., medtem ko je organizacijska kultura, kot smo že omenili, najsplošneje 

opredeljena kot misli, vedenja in občutki v skupini (Medina 2012). 

Tako kot obstaja več različnih definicij in opisov, ter tipov organizacijske kulture obstaja tudi 

precej instrumentov, s katerimi se lahko organizacijska kultura meri. V zadnjih nekaj 

desetletjih so se tako akademiki kot praktiki osredotočili na preučevanje možnih načinov 

merjenja dimenzij organizacijske kulture ter kako se ukrepi slednje nanašajo na učinkovitost 

in konkurenčnost organizacije (Belias in Koustelios 2014). 

Avtorji, ki kulturo razumejo kot lastnost organizacije, menijo, da je kulturo mogoče meriti. 

Dimenzije, ki se merijo, so predvsem vrednote (spraševanje, analiza lastnosti vzornikov, 
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analiza pomembnih izrekov in gesel, analiza organograma organizacije), rituali, vzorniki, 

simboli, proizvodi in storitve, miti, ki se nanašajo na organizacijo. Avtorji, ki razumejo 

organizacijsko kulturo kot proces so mnenja, da je njeno merjenje oteženo. Ti za preučevanje 

organizacijske kulture predlagajo analize procesov in vsebine socializacije novih članov, 

analiziranje reakcij na kritične dogodke v organizaciji, preučevanje in analiziranje anomalij v 

organizaciji, analiziranje prepričanj, vrednot, ocen ustvarjalcev in nosilcev kulture (Černetič 

2007). 

Močna organizacijska kultura pomeni, da člani organizacije nekatera načela, vrednote, ki so 

del njihove organizacijske kulture zelo trdo zastopajo. Temeljna načela določene 

organizacijske kulture so lahko zapisana v poslanstvu organizacije (Grintal 2011). 

2.3 Upravljanje organizacijske kulture 

Ker organizacijska kultura organizacije vpliva na poslovanje organizacije se, vsaj v začetku 

karizmatični menedžerji trudijo, da bi ustvarili kulturo, ki bo organizaciji zagotovila 

uspešnost. K oblikovanju organizacijske kulture obstajajo različni pristopi. Nekateri avtorji 

(npr. Staehle 1999) so kot izhodišče pri oblikovanju organizacijske kulture uporabili 

primerjavo med zahtevami okolja, strategijo organizacije in obstoječo kulturo organizacije. Ta 

proces se poenostavljeno lahko razdeli na fazo analize, vrednotenja in oblikovanja ukrepov za 

spremembe organizacijske kulture. Znotraj analize se ugotavljajo različne izrazne oblike 

trenutne organizacijske kulture. V drugi fazi se trenutna organizacijska kultura vrednoti – 

glede na situacijske spremenljivke organizacije se ugotavlja ustreznost ali neustreznost 

obstoječe organizacijske kulture. V zadnji fazi se vpeljuje nova kultura organizacije, katere 

namen je spremeniti in utrditi organizacijsko kulturo tako, da bo skladna s strategijo 

organizacije, drugimi situacijskimi dejavniki in organizacijsko strukturo (Rozman in Kovač 

2012). 

Kultura organizacije je sestavljena iz različnih subkultur. Subkulture nastanejo, ko člani 

posamezne skupine sodelujejo in komunicirajo in se sami identificirajo kot posebna skupina. 

V primeru, da je organizacija velika, starejša in notranje diferencirana obstaja večja verjetnost 

za oblikovanje subkultur. Odnos med organizacijo in subkulturami je različen, pri čemer so 

možne naslednje variante (Bauer in drugi 2009): 
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 okrepljujoč odnos, če so vrednote celotnega sistema znotraj podsistemov zastopane 

poudarjeno in uveljavljeno; 

 podporni odnos, v primeru, da vrednote podsistemov podpirajo vrednote sistema, obenem 

pa razvijajo svoje vrednote, katerim kultura sistema ne ustreza; 

 harmoničen odnos, v primeru, da se vrednote in norme podsistemov in organizacije v 

celoti skladajo; 

 nasprotujoč odnos, če so vrednote podsistema v odkritem ali prikritem nasprotju z 

vrednotami celotnega sistema in postopoma oblikujejo nasprotno kulturo. 

Določenim vrstam organizacijskih struktur in procesov ustrezajo določeni tipi organizacijskih 

kultur. Organizacijska kultura je odvisna od okolja, tehnologije, ciljev in strategij, velikosti 

organizacije in od zaposlenih. Poleg tega na kulturo organizacije vplivajo tudi menedžerji 

organizacije in nacionalna kultura. Zaposleni se prilagajajo načinu dela in svojim nadrejenim, 

saj tako najustrezneje preživijo čas v organizaciji in delujejo uspešno (Rozman in Kovač 

2012). S fazo vrednotenja organizacijske kulture se ugotavlja, ali je organizacijska kultura 

organizacije ustrezna. Prvi korak pri vrednotenju organizacijske kulture je sistematično 

preučevanje situacijskih spremenljivk in formalne organizacije na osnovi vprašanja katere 

zahteve postavljajo strategije in cilji v povezavi z ugotovljenimi normami in vrednotami v 

organizaciji. V drugem koraku se ugotavlja ujemanje ali razhajanje med zahtevami, ki jih 

postavljajo situacijske spremenljivke organizacijski kulturi in obstoječo organizacijsko 

kulturo. Lahko, da so situacijske spremenljivke usklajene ali neusklajene z organizacijsko 

kulturo, možno pa je tudi, da v organizaciji ni izrazite organizacijske kulture. Ko je z 

vrednotenjem organizacijske kulture prepoznana razlika med obstoječo in glede na delovanje 

organizacije želeno organizacijsko kulturo lahko sledi oblikovanje želene organizacijske 

kulture (Rozman in Kovač 2012). 

Na organizacijsko kulturo vplivajo tudi združitve in prevzemi. Pomembni so naslednji 

dejavniki in situacije (Bauer in drugi 2009): 

 učinek »kaj se bo zgodilo z mano«: v primeru združitve ali prevzema je zaposlene strah, 

kakšen vpliv bo to imelo na njihovo zaposlitev;  

 učinek »zmagovalcev in poražencev«: čeprav se vodstvo trudi, da bi prikrilo ta fenomen s 

terminom združitev enakovrednih se pogosto razvije razmišljanje, da je ena organizacija 

zmagovalec, druga pa poraženec. To se lahko kaže v odnosi med pripadniki t.i. 
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zmagovalne organizacije in poražene organizacije, ti odnosi pa so lahko razlog, da se 

poruši sistem vrednot v novi organizaciji; 

 učinek »kulturne organizacije«: zaradi kulturnih razlik npr. pri procesih odločanja, se 

izoblikujejo posamezniki in skupine, ki se izolirajo oziroma jih izolirajo drugi;  

 časovni element: najbolj kritični naj bi bili faza integracije in predprevzemna faza. 

Predprevzemna faza zato, ker se potencialni partner šele analizira in preverja, integracija 

pa zato, ker se začnejo organizacije prepozno ukvarjati z vprašanjem organizacijske 

kulture nove organizacije;  

 izvajanje premoči in »okupacija«: prevečkrat zmaga napačna stran in včasih organizacija 

prevzemnika vloži res veliko napora v nakup cilje organizacije, nato pa z nadvlado lastne 

kulture uniči vse odlike, ki si jih je želela s prevzemom te organizacije;  

 izguba človeškega kapitala oziroma beg strokovnjakov: rezultat »okupacije« 

organizacijske kulture prevzete šibkejše organizacije v združevalnem procesu se kaže tudi 

v odtujevanju zaposlenih od lastne organizacije in iskanju nove zaposlitve; 

 napad konkurence: v organizacijah, ki so konkurenčne se zavedajo, za zaposleni v 

prevzeti organizaciji ne vedo, če bodo obdržali službe, kakšna bo njihova plača ipd. 

Konkurenčne organizacije lahko poleg zaposlenih pridobivajo tudi stranke, saj se 

organizacije v fazi združevanja osredotočene predvsem na proces združitve ali prevzema, 

vse običajne aktivnosti pa so šele na drugem mestu;  

 stres in drugi psihološki dejavniki: ugotovitve kažejo, da se besede prevzem, združitev in 

nakup organizacije v vidika organizacijske kulture razumejo kot sprememba, ki se 

zaključi v novih procedurah, sistemih, navodilih in ljudeh. Med zaposlenimi v ciljni 

organizaciji nastanejo največje motnje, saj jih preplavijo strah, kaos in zmeda.  

Za oblikovanje in upravljanje, ter tudi spreminjanje kulture organizacije so značilni trije 

mehanizmi (Bauer in drugi 2009): 

 sistemi vrednotenja sodelovanja, ki posameznikom pošiljajo ocene o njihovem delu. 

Namen tega sistema je stimulirati zaposlene skozi formalne in neformalne spodbude z 

namenom oblikovanja zavesti o odgovornosti do skupine; 

 vodstvo kot simbol, ki s svojimi dejanji jasno in skladno podpira vzorce obnašanja, katere 

opredeljuje organizacijska kultura. Vodstvo mora biti pri tem s svojimi dejanji vzor tega, 

kar organizaciji predstavlja načela. Vodstvo se mora zavedati, da so njegova dejanja pod 

stalnim nadzorom zaposlenih; 
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 interno komuniciranje, saj informacije kot mehanizem oblikovanja in spreminjanja kulture 

niso pomembne samo od zgoraj navzdol, temveč je pomembno tudi vodoravno pretakanje 

informacij – komunikacija med zaposlenimi.  

2.4 Spreminjanje organizacijske kulture 

V mnogih primerih pride do sprememb v organizacijah kot posledica neposrednih zunanjih ali 

notranjih sprememb. Pogosto je med njima težko razlikovati. Med notranje sprememb spadajo 

nova tehnologija in novi ljudje na vodilih mestih, medtem ko med zunanje spremembe 

spadajo predvsem (Alvesson in Sveningsson, 2016): 

 politika – politične sile se lahko nanašajo na deregulacijo in liberalizacijo zakonodaje 

v mednarodni trgovini potrošniških izdelkov in storitev.  

 tehnologija – tehnologija vpliva na organizacijo na različne načine. Razvoj bolj 

sofisticirane informacijske in komunikacijske tehnologije omogoča nove delovne 

prakse in globalizacijo, razvoj digitalnega komuniciranja pa omogoča nove izdelke in 

storitve npr. ljudem ni več potrebno hoditi na banko, da bi upravljali transakcije.  

 kultura – družbene in kulturne norme o tem, kaj je politično in moralno sprejemljivo 

vplivajo na organizacijo in jo usmerjajo v določeni smeri.  

 demografija – demografske sile lahko vplivajo na možnost zaposlovanja v organizaciji 

in profil usposobljenosti delovne sile.  

 gospodarstvo – večina organizacij je občutljivih na dogodke v svojem širšem 

gospodarstvu. Ekonomski dejavniki vključujejo vzroke in učinke poslovnih ciklov in 

kaj v mednarodnem svetu vodi k rasti in stagnaciji. Spremembe v bruto domačih 

proizvodih vodijo v spremembe stopnje rasti prodaje in proizvodnje organizacije.  

 trg – vse naštete sile, se pomešajo še s tržnimi silami, ki so sestavljene iz želja 

obstoječih in potencialnih strank.  

 

Spoznavanje organizacijske kulture je prvi korak v spreminjanju le-te. V začetku poteka 

opazovanje, zbiranje dejstev in primerjanje s primerljivimi podatki. Rezultati teh opazovanj so 

znaki ali simptomi, ki kažejo vrednote kulture ali kulturo. Ker se vrednote in zunanji znaki 

kulture izražajo v kvalitativnih razsežnostih, se kot metodologija raziskovanja organizacijske 

kulture uporabljajo kvalitativne metode. Opazuje se navzven vidna raven organizacijske 

kulture (Rozman in Kovač 2012): 
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 običaji in ceremonije – dogodki (izdelani in planirani), ki želijo temeljito prikazati pomen 

določenih vrednot; 

 zgodbe – krožijo po organizaciji, običajno opisujejo resnične dogodke, s katerimi se 

seznani novo zaposlene, da bi spoznali, kaj je v organizaciji pomembno; 

 slogani – izreki, s katerimi se zaposlene opozarja na tiste vrednote, ki so pomembne; 

 simboli – vsi pojavi in dogodki, artefakti, stvari, ki jih je izdelal človek, ter zgradbe, 

pisarne, sedežni red ipd. so vse simboli, iz katerih je možno sklepati o vrednotah; 

 vedenje zaposlenih – poseben znak kulture znotraj organizacije.  

Ko so ugotovljeni navzven vidni znaki organizacijske kulture sledi razvrščanje ugotovljenih 

znakov v skupine, na osnovi česar je mogoče ugotoviti, kateri notranji ali zunanji dejavniki so 

oblikovali kulturo organizacije. Na podlagi navedenih tipologij organizacijskih kultur so 

mogoče predvsem usmeritve kulture h kupcu, v okolje (na podlagi poznavanja kupcev, 

pogostosti stikov s kupci in stikov s kupci), k sodelavcem, navznoter (timsko delo, 

komunikacija med sodelavci, ki je dobro razvita), v tehnologijo (stopnja tehnološke 

opremljenosti, prevladujoči način razmišljanja), k spremembam in inovacijam (sprejemanje 

sprememb, želja po spremembah) ter usmeritve k rezultatom (cilji, ki so jasno opredeljeni, 

intenziteta dela). Opazovanje vidnih znakov kulture organizacije poda podatke o značilnostih 

organizacijske kulture glede na različne dejavnike (Rozman in Kovač 2012). 

Ko se organizacija sooča s spreminjajočim se trgom in okoljem mora prepoznati potrebo po 

premiku v strateški usmeritvi, izvajanju nove tehnologije ali uvajanju novih postopkov. Če se 

organizacijska kultura organizacije ne spremeni, lahko to ovira napredek organizacije in 

zaradi tega je uspeh pomembnih organizacijskih sprememb skoraj vedno odvisen od notranjih 

kulturnih sprememb. Glavni razlogi, zaradi katerih bi se morala v organizaciji spodbuditi 

kulturna sprememba, so (Desson in Clouthier 2010): 

 okoliščine sprememb – npr. organizacija ugotovi, da srečuje več primerov napačnih ali 

nepopolnih izjav, ki zahtevajo drugačen odnos pri izvajanju inšpekcijskih pregledov; 

 spremembe pričakovanj zainteresiranih strani – npr. organizacija naleti na skepticizem o 

sklepih, ki zadevajo kulturo organizacije; 

 demografske spremembe organizacije – npr. raste delež mlade delovne sile ali se poviša 

odstotek novo zaposlenih, ki prispejo na delovno mesto s pomanjkljivim ozadjem znanja, 

kar zahteva nove pristope pri prenosu znanja; 
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 cilji organizacije se spremenijo – to zahteva nove spretnosti, procese in odnose za dosego 

ciljev; 

 razporejene so nove tehnologije – za uresničitev koristi so zahtevani novi kulturni odnosi; 

 zakoreninjena stališča proizvajajo negativne rezultate. 

Organizacijska kultura se oblikuje skozi čas in tako na novo oblikovana skupina še nima 

kulture. Le zrela organizacija je imela čas, da se je skupno razumevanje in vedenje 

ukoreninilo. Iz tega sledi, da uveljavljene kulture ni mogoče spremeniti čez noč. V primeru, 

da so zaposleni usposobljeni in opremljeni tako, da stvari delajo na nov način, jim je vgrajena 

kultura, v kateri spremembe jemljejo kot samoumevne (Desson in Clouthier 2010).  

Med najpomembnejšimi ukrepi, ki so povezani s spreminjanjem obstoječe organizacijske 

kulture in oblikovanjem nove organizacijske kulture, so (Rozman in Kovač 2012): 

 nagrajevanje in motiviranje – menedžerji morajo svoje zaposlene motivirati tako, da pri 

njih uveljavijo želene vrednote; 

 ravnanje z zaposlenimi – zaposlene je treba obvestiti in seznaniti o razlogih za spremembe 

organizacijske kulture, obstoječim in želenim stanjem; 

 zgledi menedžerjev – kar želijo menedžerji od svojih zaposlenih morajo v delo vlagati tudi 

sami; 

 simbolni menedžment – simbolni menedžment ima pomembno posebno mesto v 

spreminjanju, saj z uvajanjem ustreznih simbolov in simbolnih dejanj vpliva na 

spremembe.  

Sprememba organizacijske kulture je zahtevna in kompleksna naloga, ki je odvisna od 

situacij, spletov okoliščin in akcij, katere mora začeti vodstvo organizacije. Najenostavneje je 

to v primeru, ko se organizacija znajde v krizi, pri spremembah vodstvenega kadra, pri 

prehodu iz enega v drug življenjski cikel organizacije, ipd. (Bauer in drugi 2009). Upravljanje 

sprememb pomeni načrtovanje, izvajanje, spremljanje in poročanje o vrsti nalog in 

dejavnostih, ki so potrebne za dosego ciljev sprememb. Pomembno je, da se organizacijske 

spremembe dosegajo s pomočjo usklajenih aktivnosti postopno, korak za korakom. Proces 

načrtovanja sprememb vsebuje naslednje korake (Desson in Clouthier 2010): 

 načrtovanje in analiza; 

 oblikovanje; 

 gradnjo; 



Pahor, Zdenka. 2017. Organizacijska kultura na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 

Območna služba Nova Gorica. Magistrska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

38 

 dostavo; 

 delovanje. 

Aktivnosti, značilne za prvi korak, vključujejo: poročanja o napredovanju, spremembe ocen 

pripravljenosti, spremembo vodstvenega načrta, komunikacijski načrt, načrt usposabljanja za 

člane ekipe, spremembe usposabljanja vodstva, uskladitev vodstva, ustvarjalne delavnice. 

V času oblikovanja in faze gradnje se izvajajo naslednje tipične dejavnosti: posvetovanje z 

zainteresiranimi stranmi, ocena sprememb pripravljenosti, prenova ekipe, spremembe sredstev 

usposabljanj, identifikacija in vpis agentov sprememb v organizaciji, komunikacija s širšo 

skupnostjo zainteresiranih strani, delavnice zaposlenih. 

Faza dostave in delovanja vključuje naslednje dejavnosti: usposabljanje, oceno uspešnosti, 

nadomestila, nagrade in priznanja, razvoj kariere in načrtovanja, analizo spretnosti, končnega 

uporabnika – netehnično usposabljanje. 

Tehnike spreminjanja organizacijske kulture so lahko različne, vendar pa v praksi velja 

največja vloga ustanovitelju organizacije, ki uveljavlja svojo vizijo in filozofijo delovanja 

organizacije (Bauer in drugi 2009): 

 obredi: so ponavljajoče se aktivnosti, ki odsevajo in potrjujejo vrednote organizacije, 

njene cilje in pokažejo ljudi, ki pomembno prispevajo k uspešnosti organizacije npr. 

praznovanje dneva organizacije, praznovanje dosežkov in prireditve, v okviru katerih 

podeljujejo nagrade najboljšim: 

 zgodbice o preteklosti ali o pomembnih dosežkih in junakih sedanjosti prav tako 

predstavljajo način širjenja in utrjevanja organizacijske kulture. Običajno te zgodbice 

opisujejo dogodke, ki so povezani z ustanovitvijo organizacije ali z izjemnimi dogodki; 

 jezik in simboli: organizacije jezik in simbole uporabljajo za utrjevanje in prenos svojih 

sloganov, zapisanih načel in podjetniškega kodeksa na zaposlene; 

 aktivnosti v okviru ravnanja s človeškimi viri: slednje so prav tako pomembne, če želi 

organizacija utrjevati svojo kulturo. Tako organizacije že pri izboru kadra zaposlujejo 

tiste, ki imajo v osnovi vrednote podobne kot organizacija.  

Najpreprosteje je organizacijsko kulturo spremeniti (Grintal 2011): 

 ko je organizacija v krizi; 
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 pri prehodu organizacije iz ene v drugo življenjsko dobo – predvsem v fazi upadanja; 

 pri majhnih organizacijah; 

 pri spremembah vodstvenega kadra; 

 pri mladih organizacijah, saj tam navade in običaji še niso tako močno zakoreninjeni; 

 kadar ukoreninjenost organizacijske kulture pri zaposlenih ni velika.  

Značilno je, da je pri mladih organizacijah organizacijsko kulturo dosti lažje spreminjati kot 

pri starih. Spremembe je treba izpeljati v majhnih korakih in počasi ter z veliko mero 

potrpežljivosti (Bauer in drugi 2009). Kljub spodbudi se lahko zgodi, da pride do neuspeha 

pobude organizacijskih sprememb. Ti vključujejo pomanjkanje lastništva pri upravljanju, 

razlike med mnenji in pristopi med višjimi vodilnimi, nerealen čas, predviden za spremembe, 

pomanjkanje priznanj in nagrad za napredek v smeri sprememb. V želji po spremembah 

morajo imeti organizacije dober načrt za spremembe. Organizacije morajo vztrajati pri 

programu sprememb, stalno komunicirati, si zagotoviti dostop do strokovnih virov in 

nadaljnje podpore ter se nenehno prilagajati spremembam (Desson in Clouthier 2010). 

Ko poteka uresničevanja plana spreminjanja organizacijske kulture sledi kontrola, s katero se 

ugotavlja kako poteka uresničevanje plana sprememb, ugotavljanje odstopanj od želenega 

stanja, iskanje vzrokov, zakaj pride do odstopanj ipd. (Rozman in Kovač 2012). Uspeh vsake 

organizacije je danes odvisen od zmožnosti za preživetje in skladnosti strateških teženj z 

okoljem, ki postaja vse bolj kompleksno, dinamično in nepredvidljivo. Zmožnost 

organizacije, da se prilagaja okolju, je odvisna od (Černetič 2007): 

 strateške kulture organizacije. Kadar želijo znotraj organizacije nekomu spremeniti 

nalogo, se srečajo z vprašanjem: »Kako to narediti?« Prevod v sodobno terminologijo bi 

bil: »Ali je obstoječa organizacijska kultura naklonjena tem spremembam?«; 

 razpoložljivosti virov. Organizacije imajo na voljo le omejene vire, ki niso neposredno 

dani. Zato si mora prizadevati za identificiranje in asimiliranje virov, saj je očitno, da v 

okolju, kjer ni na razpolago kritične mase določenih resursov ne more poslovati;  

 sposobnosti vodstvene strukture. Vodstvo znotraj organizacije mora prispevati okolje in 

na podlagi spoznanih informacij zaznati ugodne priložnosti ter se na osnovi tega odločiti 

za določeno strateško obnašanje.  
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2.5 Organizacijska kultura in organizacijska klima 

Med seboj tesno povezana pojma, ki pa ju je treba ločevati, saj imata različen pomen sta 

organizacijska kultura in organizacijska klima. Organizacijska kultura je način razmišljanja in 

delovanja, ki je značilen za neko organizacijo in skupen vsem zaposlenim, medtem ko je 

organizacijska klima opredeljena kot način obnašanja ljudi v organizaciji in se kaže v 

medsebojnih odnosih (Grintal 2011, 59). 

Organizacijska klima je sestavni del organizacijske kulture. Razmerje med organizacijsko 

kulturo in organizacijsko klimo je prikazano na sliki 2.5: Organizacijska kultura in 

organizacijska klima. 

Slika 2.5: Organizacijska kultura in organizacijska klima 

 

Vir: Grintal (2011, 54) 

Organizacijska klima in organizacijska kultura sta med seboj tesno povezani, vendar pa se 

glede na pomen razlikujeta. Organizacijska kultura rešuje probleme v organizaciji in je vezana 

na preteklost, ter usmerjena na prihodnost. Za razliko od organizacijske klime je 

organizacijska kultura znotraj organizacije slabo vidna in težje razpoznavna. Poleg tega je 

organizacijska kultura težje merljiva, medtem ko je organizacijsko klimo relativno enostavno 

meriti. Organizacijska klima pa kaže kako zaposleni občutijo stanje v organizaciji (Grintal 

2011).  
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Glede na različne dimenzije so v tabeli 2.6: Razlike v pojmovanju organizacijske klime in 

kulture glede na različne dimenzije prikazane razlike med organizacijsko klimo in 

organizacijsko kulturo. 

Tabela 2.6: Razlike v pojmovanju organizacijske klime in kulture glede na dimenzije  

Dimenzije Organizacijska kultura Organizacijska klima 

Vsebina Usmerjenost na vrednote Usmerjenost za postopke 

Raven preučevanja Vidno in nevidno Vidno 

Orientacija Opis in razumevanje ene 

organizacije 

Primerjava med 

organizacijami ali oddelki 

Izvor pojma Iz antropologije in 

sociologije 

Iz psihologije 

Izhodišče Socialni konstruktivizem Lewinova teorija 

Časovna perspektiva Preteklost in prihodnost Sedanjost 

Metodologija Kvalitativne metode Kvantitativne metode 

Namen merjenja Strateško načrtovanje, izbor 

strategij 

Vpliv na zaposlene in 

njihovo počutje 

Vir: Musek Lešnik (2006a) 

Čeprav sta si organizacijska klima in organizacijska kultura med seboj različni, pa sta si med 

seboj tudi podobni, saj obe (Musek Lešnik 2006a): 

 proučujeta vpliv organizacije na vedenje njenih ljudi; 

 iščeta razloge za vedenje posameznikov v organizaciji; 

 proučujeta psihološke in subjektivne dejavnike delovnega okolja; 

 proučujeta vpliv na razumevanje in zaznavanje dogodkov v organizaciji; 

 vplivata na način delovanja in odzivanje na dejavnike zunanjega okolja; 

 predvidevata, da si ljudje delijo nekatere vidike, mnenja, prepričanja, zaznave; 

 delujeta na zagotavljanje doslednosti in reda v vedenju uslužbencev; 

 zmanjšujeta vedenjsko nejasnost ljudi; 

 sta mehanizem za ustvarjanje vedenja.  
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Organizacijska klima ima naslednje lastnosti (Černetič 2007): 

 nagrajuje dosežke – oblikovanje klime predstavlja močno motivacijo kajti posamezniki so 

usmerjeni k oblikovanju pravil in standardov vedenja, ki predstavljajo okvir za presojo 

njihovega delovanja; 

 oblikujejo jo zaposleni – posamezniki z njeno pomočjo krepijo ideje, občutenja in 

informacije, ki so podobni njihovim prepričanjem; 

 teži k samoizpolnitvi – ko se posamezniki združujejo okrog določenih verovanj in ciljev, 

lažje dosežejo njihovo izpolnitev; 

 je niz potrditev – je dokaz, da vsaka skupina razvije svoje norme, vrednote, postopke in 

namen; 

 daje kontinuiteto in identiteto – brez skupne klime ne bi bilo prepoznavne različnosti in 

posamezniki se ne bi mogli identificirati s celoto; 

 daje smisel in skladnost pogledov – če posamezniki razumejo vrednote in izročila kulture 

se jim sledenje primeru pravih predstavnikov te klime zdi logično ne glede na to, ali se z 

vrednotami in izročili klime lahko identificirajo ali ne; 

 je kibernetski sistem – usmerja in ohranja se v predvideni smeri ne glede na ovire in 

prekinitve; 

 je ravnovesje med nasprotujočimi si vrednotami – klima je ravnovesje med nihanjem in 

stabilnostjo, v organizaciji je namreč cela vrsta nasprotujočih si vlog, ki morajo doseči 

neki nivo ravnovesja; 

 je vzorec – ta vzorec se ponavlja časovno in se pojavlja na nekaterih mestih v organizaciji; 

 veže se na komunikacijo – ista kultura olajšuje komunikacijo zaradi podobnih izkušenj in 

informacij. 

Ob predpostavljanju, da je težko govoriti o idealni, dobri ali slabi klimi je bolj smiselno 

govoriti o učinku, ki ga ima klima na zaposlene in druge, ter v povezavi s tem govoriti o 

podporni klimi. Takšna klima vključuje vrednote, kot so harmonija, odprtost, prijateljstvo, 

dajanje poguma drugim, zaupanje in osebna svoboda. Zelo verjetno je, da se ob takšni 

podporni klimi spodbuja tudi timsko delo in komunikacija (Mikek 2014). 

V strokovni literaturi obstaja več kot 80 opredelitev osnovnih dimenzije organizacijske klime, 

ki so organizacijam lahko v pomoč pri merjenju slednje. Vse te različne dimenzije 

organizacijske klime je mogoče razdeliti v osem skupin, ki so organizacijam in menedžerjem 
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v pomoč pri prizadevanjih za izboljšanje organizacijske klime in počutja ljudi v organizaciji 

(Musek Lešnik 2006b): 

 avtonomija – zaznava stopnjo lastne odgovornosti pri delovnih postopkih, ciljih in 

prioritetah; 

 povezanost – zaznava povezanosti in pripravljenosti za deljenje (izkušenj) znotraj 

organizacije; 

 zaupanje – zaznavanje stopnje možnosti za prosto komuniciranje o občutljivih temah in 

stopnja zaupanja v to, da ne bo kršena integriteta takšne komunikacije; 

 pritisk – zaznava časovnih in drugih omejitev glede opravljanja in zaključitve delovnih 

nalog; 

 podpora – zaznava strpnosti do zaposlenih s strani nadrejenih; 

 priznanje – zaznava stopnje opaženosti in priznanja za prispevke posameznikov k 

uresničevanju ciljev organizacije; 

 pravičnost – zaznava stopnje pravičnosti in doslednosti organizacijskih postopkov in 

pravil: 

 inovacije – zaznava stopnje spodbujanja sprememb in ustvarjalnosti v organizaciji, kar 

vključuje tudi tveganje pri uvajanju v nova področja dela, kjer zaposleni in organizacija še 

nimajo izkušenj.  

Proučevanje organizacijske klime pomeni, da se ugotavljajo njene glavne značilnosti ter 

vzroki za njen nastanek in posledice, ki jih ima dotična organizacijska klima na vedenje ljudi. 

Pri tem se je treba zavedati, da se ne ugotavlja, katere dimenzije organizacijske klime so 

prisotne in katere ne, saj so vedno vse prisotne (primer: ne da se ugotoviti, ali si ljudje v 

organizaciji medsebojno zaupajo ali ne). Poleg tega se organizacijska klima ne sme proučevati 

z vidika lastne presoje, saj je to subjektivno mnenje, ki je poda objektivnih rezultatov. Za 

proučevanje oziroma merjenje organizacijske klime so se oblikovali trije pristopi (Draškovič 

in Erjavšek 2009): 

 merjenje z neformalnimi opisi, ki vsebujejo osebne sodbe o delovanju organizacije in 

sodbe o reakcijah zaposlenih. Ti podatki so subjektivne narave in omogočajo osnovno 

informacijo o organizacijski kulturi; 

 sistematično zbiranje opažanj ljudi znotraj organizacije – ti rezultati lahko povedo, kaj se 

dogaja, vendar pa ne tudi zakaj se nekaj dogaja. Poleg tega so rezultati odraz tega, kar je 

moč opazovati, medtem ko je v organizacijah veliko stvari očem skritih; 
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 ugotavljanje klime z vprašalniki – ta način merjenja organizacijske klime velja za 

najprimernejši. Sestavijo se vprašalniki, anketirane osebe pa izražajo svoje strinjanje s 

podanimi trditvami tako, da obkrožijo stopnjo strinjanja ali nestrinjanja s podanimi 

trditvami.  

Glede na ostale države so začeli organizacijsko klimo v Sloveniji dokaj pozno preučevati. 

Eden izmed prvih zapisov o merjenju organizacijske klime je članek Edvarda Konrada, ki 

organizacijsko klimo omenja v kontekstu vodenja in motivacije za delo in poskuša opredeliti 

vlogo organizacijske klime in kulture pri obojem. To je bilo leta 1987. Drugi avtor, ki se je 

ukvarjal s preučevanjem organizacijske klime v Sloveniji je bil Bogdan Lipičnik (1998), leta 

2001, ko je pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije začel delovati projekt SiOK 

(Slovenska organizacijska klima), pa je raziskovanje organizacijske klime v Sloveniji 

doživelo razcvet (Černetič 2007). 

Vodilna ideja projekta SiOK, za katerega so dale pobudo nekatere vidne organizacije v 

Sloveniji, je primerjalno raziskovanje organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih v 

slovenskih organizacijah. Projekt SiOK temelji na primerljivosti, periodičnosti in 

kvantitativnosti in je usklajen na eni strani s potrebami organizacije in na drugi strani s 

standardi stroke. Raziskava se izvaja vsakoletno in je podlaga velikemu številu dodatnih 

raziskav v organizacijah (Biro Proxis.si, 18. april 2017). 

Od leta 2003 je bil v raziskavah organizacijske klime in zadovoljstva pri delu uporabljen isti 

vprašalnik, kar omogoča primerjavo povprečne organizacijske klime v slovenskih 

organizacijah. Ko je projekt SiOK beležil deset let delovanja, je praksa pokazala, da je 

vredno, da se projekt razvija še naprej in uporablja v organizacijah. To je razvidno predvsem 

iz podatkov o sodelujočih organizacijah, številu izvedenih raziskav in številu vključenih 

zaposlenih. Poleg tega je so sodelujoči jasno izrazili, da si želijo, da se projekt razvija še 

naprej (Biro Proxis.si, 18. april 2017). 

Merjenje organizacijske klime prinaša organizaciji naslednje prednosti (Draškovič in Erjavšek 

2009): 

 višjo delovno učinkovitost; več raziskav v zadnjih 30 letih je potrdilo pomembnost 

povezanosti delovnega okolja in delovne uspešnosti. Dokazan je pozitivne vpliv na 

zadovoljstvo z delom, motivacijo zaposlenih, učinkovitost pri delu in na produktivnost. 
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Poleg tega so z raziskavami ugotovili tudi, da lahko organizacijska klima vpliva na to 

kako stranke ali kupci zaznavajo kvaliteto produktov ali storitev, ki jih organizacija 

ponuja;  

 vpletenost zaposlenih; zaposlenim se omogoči, da so v organizacijo vpleteni na drugačne 

način, kot jim je to običajno in opisano v njihovih delovnih nalogah. Z raziskavami je bilo 

dokazano, da so zaposleni, ki so v svojih organizacijah bolj vpleteni, bolj zadovoljni s 

svojim delom, dalj časa ostanejo v organizaciji, so manjkrat odsotni zaradi bolniške 

odsotnosti in svoje delo bolj opravljajo;  

 način komunikacije; v nekaterih organizacijah komunikacija predstavlja problem, saj 

gredo novejši trendi organizacijskega organiziranja v smer, da vodje vodijo čedalje več 

ljudi. Posledično prihaja do tega, da se vodje s svojimi zaposlenimi pogovarjajo le o 

delovnih aktivnostih, medtem ko so pogovori o počutju in zaznavah zanemarjeni ali pa jih 

sploh ni. Merjenje organizacijske klime omogoči, da vodje zberejo pomembne informacije 

in se o njih tudi pogovarjajo;  

 primerjava med organizacijami in tudi znotraj organizacij; merjenje organizacijske klime 

organizacijam omogoči medsebojno primerjavo delovnega okolja, kar je pri določanju 

politike in usmeritev organizacije zelo pomembno; 

 proaktivni menedžment; meritve organizacijske klime vodjem omogočajo identifikacijo 

ključnih problemskih delovnih področij, še preden ta prerastejo v krizo. 

V primeru neugodne organizacijske klime je treba slednjo spremeniti. Neugodnost ali 

ugodnost organizacijske klime se ugotavlja glede na cilje, ki jih organizacije želijo doseči. 

Spreminjanje organizacijske klime je zapleten proces, saj jo zaposleni dojemajo kot stvarnost 

in se je v bistvu ne zavedajo. Spremeniti klimo tako pomeni spremeniti doživljanje določenih 

ključnih situacij tako, da se pri zaposlenih izzove želeni način reagiranja. Spreminjanje lahko 

poteka kontrolirano ali nekontrolirano. Pogostejši je nekontrolirani način spreminjanja 

organizacijske klime, ki povzroči nešteto vplivov tako iz bližnjega kot tudi daljnega okolja. 

Tako spreminjanje navadno ni skladno z željami vodilnih in lahko prinese slabe posledice. 

Drugi, kontroliran način poteka na osnovi navodil in ukazov, s katerimi skuša organizacija 

uravnavati vedenje posameznikov. Vendar večine dimenzij organizacijske klime ni mogoče 

reševati s predpisi in na osnovi navodil zaposlenim. Za nastajanje, spreminjanje in uspešno 

uvajanje organizacijske klime imajo največ zaslug menedžerji. Zato je najpomembnejša 

naloga menedžmenta, da določi smer, v katero naj bi šla organizacija in pridobi pripadnost 
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zaposlenih, da bodo šli v isto smer. Samo na ta način lahko proces spreminjanja 

organizacijske klime steče v pravo smer (Černetič 2007). 

3 ORGANIZACIJSKA KULTURA V OBMOČNI SLUŽBI NOVA 

GORICA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 

3.1 Predstavitev Zavoda RS za zaposlovanje in območne službe Nova Gorica 

Predstavitev Zavoda RS za zaposlovanje temelji na lastnem poznavanju na podlagi 

dolgoletnega dela v tej instituciji in Poslovnem načrtu za leto 2017 Zavoda RS za 

zaposlovanje. 

Zavod RS za zaposlovanje je javna služba za zaposlovanje, njegov glavni cilj v letu 2017 pa 

je čim bolj učinkovito pomagati brezposelnim pri iskanju zaposlitve, ob tem si s 

posredovanjem zaposlitev in dela prizadeva, da bi prispeval k čim uspešnejšemu pokrivanju 

potreb delodajalcev po delavcih. Zavod je največje stičišče iskalcev in ponudnikov zaposlitve 

v državi. Glavni namen vseh njegovih aktivnosti je povečati zaposlitvene možnosti iskalcev 

dela in ponudnikom zaposlitve zagotoviti ustrezne kadre. 

Glede na svojo velikost in razvejanost dejavnosti ter geografsko pokritost, pri čemer ta zajema 

celotno državo, ima odločilno vlogo pri zmanjševanju brezposelnosti. Zavod bo tako tudi v 

letu 2017 nadaljeval in še okrepil predvsem naslednje aktivnosti: 

 razvijal bo nove oblike vseživljenjske karierne orientacije, pri čemer bo največji poudarek 

na najbolj ranljivih skupinah brezposelnih, med katere spadajo dolgotrajno brezposelni, 

starejši, mladi in brezposelni z nizko izobrazbo; 

 krepil bo sodelovanje z delodajalci in združenji delodajalcev ter z drugimi partnerji na 

trgu dela;  

 razvijal bo nove programe usposabljanja in izobraževanja zainteresiranih glede na potrebe 

lokalnega okolja in delodajalcev;  

 krepil bo seznanjanje javnosti s svojimi storitvami, ki jih zagotavlja, da bi se tako še bolj 

približal uporabnikom in izboljšal učinkovitost svojega poslovanja. 

Območna služba Nova Gorica je ena od 12 območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje. 

Preostale območne službe so še (po abecedi): Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, 
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Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje, Velenje. Glavni cilj območnih služb 

Zavoda RS za zaposlovanje je opravljanje strokovnih in operativnih naloge zavoda na 

območju, na katerem delujejo, poleg tega te tudi proučujejo gibanje števila zaposlenih in 

brezposelnih, ob tem pa svetujejo ter zagotavljajo strokovno in operativno pomoč svojim 

uradom za delo. Te službe sodelujejo tako z iskalci zaposlitve kot z delodajalci, izvajalci 

dejavnosti zavoda in drugimi subjekti na trgu dela. Območna služba Nova Gorica upravlja 

štiri urade za delo, in sicer v Novi Gorici, Ajdovščini, Tolminu in Idriji. 

3.2 Ugotavljanje organizacijske kulture 

Organizacijska kultura na Zavodu RS za zaposlovanje se je raziskovala v območni službi 

Nova Gorica. Raziskava je bila sestavljena iz dveh delov: kvalitativnega in kvantitativnega. 

Najprej je bila junija in julija 2016 izvedena kvantitativna raziskava, in sicer z anketnim 

vprašalnikom, izsledki tega dela raziskovanja pa so bili marca 2017 predloženi vodstvu v 

okviru poglobljenega intervjuja, vprašanja za poglobljeni intervju so namreč izhajala iz 

izsledkov kvantitativne raziskave. 

3.3 Metodologija kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja 

3.3.1 Metoda, vzorec in zbiranje podatkov za kvantitativno raziskavo 

Kvantitativno raziskovanje je bilo izvedeno z anketnim vprašalnikom. Anketa je bila narejena 

s spletnim orodjem in dostopna na naslovu https://www.1ka.si/a/99959. K izpolnjevanju 

spletno dostopnega vprašalnika so bili povabljeni vsi svetovalci in vodilni, ki spadajo v 

delovno okrilje območne službe Nova Gorica in njenih pripadajočih uradov za delo, tj. Urad 

za delo Ajdovščina, Urad za delo Idrija, Urad za delo Nova Gorica, Urad za delo Tolmin. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, prvi se nanaša na organizacijsko kulturo, drugi pa na 

splošna demografska vprašanja. Pri sestavi vprašalnika smo se opirali na vsebino proučenih 

strokovnih virov na temo organizacijske kulture, pri čemer so bila izhodišča za vprašalnik 

prevedena iz tujih virov in smiselno prirejena za slovenske razmere. Prvi del vprašalnika 

zajema pet sklopov: Komunikacija, Zadovoljstvo, Usposabljanje, Organizacija na splošno s 

po desetimi trditvami, za katere so anketirani določili svoje (ne)strinjanje, in Splošno. Drugi 

del pa zajema vprašanja o anketirancu1 v zvezi z njegovim spolom, starostjo, končano 

                                                 
1 Oblike v moškem spolu veljajo enakovredno za moške in ženske. 
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izobrazbo, številom let v tej organizaciji in delovnim mestom v organizaciji. Celoten 

vprašalnik je v prilogi 1. 

Raziskovalni vzorec za ta del raziskave je bil določen na podlagi zaposlenih v območni službi 

Nova Gorica, vključno z zaposlenimi v zadevnih uradih za delo. V območni službi Nova 

Gorica je skupno zaposlenih 30 oseb, vsi so bili povabljeni k izpolnitvi vprašalnika in tako 

tvorijo populacijo sodelujočih v raziskavi. 

Podatki so se zbirali z izpolnjenimi vprašalniki. Na povabilo k sodelovanju v raziskavi smo 

prejeli 262 popolno izpolnjenih vprašalnikov. Glede na to, da je v raziskavi sodelovala večina 

zaposlenih (26 od 30), lahko štejemo, da so odgovori anketiranih sočasno tudi mnenja 

zaposlenih. 

3.3.2 Metoda, vzorec in zbiranje podatkov za kvalitativno raziskavo 

Kvalitativna raziskava je bila izvedena s poglobljenim intervjujem. V intervjuju sta sodelovali 

direktorica območne službe Nova Gorica in njena namestnica. To je tudi raziskovalni vzorec 

za ta del raziskave. 

Podatki, zbrani z intervjujem, so se analizirali v smiselno celoto, na tej podlagi pa so 

pripravljene sklepne ugotovitve. 

  

                                                 
2 Na začetek raziskave je kliknilo 58 respondentov, na anketo je kliknilo 35 respondentov, vprašalnik je delno 

izpolnilo 28 respondentov (od prvega do vključno četrtega vprašanja (prvi sklop)), anketo pa je v celoti izpolnilo 

26 respondentov. 
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3.4 Analiza kvantitativne raziskave o organizacijski kulturi  

3.4.1 Analiza odgovorov v sklopu Organizacijska kultura 

Slika 3.1: Analiza odgovorov v podsklopu Komunikacija 

 

(N = 28) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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Slika 3.2: Analiza povprečja odgovorov v sklopu Komunikacija 

 

(N = 28) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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bi zaposleni spremenili svoje mnenje in bili dobro obveščeni o zadevah in jasnih ciljih v zvezi 

z organizacijo, v kateri delajo? 

 

Slika 3.3: Analiza odgovorov v sklopu Zadovoljstvo 
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Slika 3.4: Analiza povprečja odgovorov v sklopu Zadovoljstvo 

 

(N = 28) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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zajema plačo in dodatke. Je mogoče več možnosti za izboljšave med dodatki? Je mogoč še 

kakšen drug način? 

Slika 3.5: Analiza odgovorov v sklopu Usposabljanje 

 

(N = 28) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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Slika 3.6: Analiza povprečja odgovorov v sklopu Usposabljanje 

 

(N = 28) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 

S slike 3.5 je razvidno, da zaposleni usposabljanju za delo pripisujejo močno vrednost, to je 

razvidno tudi s slike 3.6, saj imajo odgovori pri tej možnosti največjo povprečno vrednost, 

poleg tega menijo, da so dobro seznanjeni z možnostmi za usposabljanje in osebnostno rast. 

Med odgovori na splošno in povprečno vrednostjo odgovorov se na naslednjem mestu 

pojavlja možnost, pri kateri zaposleni trdijo, da imajo vse potrebno znanje in izkušnje za 

opravljanje lastnega dela. Vsi ti rezultati so spodbudni in sklepati je mogoče, da so zaposleni 

po svoji presoji že dovolj usposobljeni za opravljanje dela, se pa zavedajo, da se je treba po 

potrebi tudi dodatno usposabljati. Na sliki 3.5 je razvidno največje nestrinjanje zaposlenih z 

morebitnim usposabljanjem zunaj delovnika, to se potrjuje tudi na sliki 3.6, saj ima ta 

možnost najnižjo povprečno vrednost odgovorov. 

Glede na načrtovani poglobljeni intervju na podlagi izsledkov anketnega vprašalnika smo za 

vodstvo predvideli ta vprašanja na temo usposabljanja: Ali menite, da je mogoče 
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usposabljanje za zaposlene dovolj kakovostno ter časovno in finančno optimalno izvesti v 

okviru delovnika? Ali pa je potrebno mogoče še usposabljanje zunaj delovnika? Če bi na 

primer ugotovili, da v nasprotnem primeru (če bi torej zaposleni zaradi usposabljanja 

manjkali na delovnem mestu) ni mogoče zagotoviti, da bi bile delovne naloge opravljene 

pravočasno in dovolj kakovostno. 

Slika 3.7: Analiza odgovorov v sklopu Delovanje organizacije 

 

(N = 28) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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Slika 3.8: Analiza povprečja odgovorov v sklopu Delovanje organizacije 

 

(N = 28) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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organizacije (slika 3.7), to se kaže tudi v povprečnih vrednostih, saj je ta trditev prejela 

najnižjo povprečno vrednost odgovorov (slika 3.8). 

Glede na načrtovani poglobljeni intervju na podlagi izsledkov anketnega vprašalnika smo za 

vodstvo predvideli ta vprašanja na temo delovanja organizacije: Ali menite, da splošno slabo 

mnenje zaposlenih o organizaciji, ki naj na trgu ne bi imela prav močnega ugleda z vidika 

odlične in priznane organizacije, res skrb vzbujajoče? Bi si upali to mnenje zaposlenih ovreči 

kot neutemeljeno in morda celo neupravičeno? Ne nazadnje tako meni večina anketiranih. 

Kaj bi bilo po vašem mnenju mogoče storiti, da bi se spremenilo mnenje zaposlenih? 

Predlogi zaposlenih za morebitne izboljšave (peto vprašanje) 

Odgovori so združeni v smiselne celote.3 

Tabela 3.1: Predlogi zaposlenih za morebitne izboljšave 

Področje Izražene pobude Št. 

odgovorov 

Organizacija dela smiselna obravnava strank, boljša organizacija dela, več 

pozitivne energije; fleksibilna sistemizacija; manj nepotrebne 

birokracije; pravična razdelitev del in nalog med vse zaposlene 

v organizaciji; večja povezanost in sodelovanje med oddelki; 

določeni projekti se izvajajo na horuk in preveč timskih 

obravnav; organizacija dela za kvalitetnejše opravljeno delo; 

boljša organizacija in medsebojno sodelovanje; delo z 

delodajalci, apz 

10 

Brez sprememb ne želim sprememb ali ni predlogov 4 

Nagrajevanje boljše nagrajevanje; možnosti nagrajevanja zaposlenih glede na 

delovne rezultate; nagrajevanje bolj uspešnih pri delu;  

3 

Vodstvo stalnost generalnega vodstva, večja zavzetost na dm; ustrezne 

kompetence vodilnih; večji posluh nadrejenih v razmerju do 

podrejenih (brez razlik med podrejenimi); 

3 

Komunikacija komunikacijami med različnimi službami v organizaciji, 

sodelovanje in pomoč; komunikacija med cs in os. dostopnost 

3 

                                                 
3 Število odgovorov je višje od števila sodelujočih, saj so odgovori združeni v smiselne celote, kar pomeni, da so 

lahko na primer trije predlogi enega respondenta vključeni v tri vsebinsko ustrezne razdelke. 
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nosilcev na cs in hitri ter natančni odgovori na vprašanja, ki se 

jim postavijo ob pojavi problemov oziroma nejasnosti; 

izboljšanje odnosov in komunikacije 

Kadri na področju zaposlovanja primanjkuje kadra; zaposlovanje 2 

E-obveščanje preveč e-sporočil, tudi (pre)več takih z enako vsebino, 

zmanjšanje števila e-sporočil 

2 

Pristojnosti več pristojnosti območnim službam 1 

Drugo višja stopnja socialne zrelosti zaposlenih 1 

 

(N = 26) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 

Glede na načrtovani poglobljeni intervju na podlagi izsledkov anketnega vprašalnika smo za 

vodstvo predvideli vprašanji na temo pobud na splošno: Anketirani imajo največ pobud v 

zvezi z organizacijo dela, kot je razvidno iz preglednice, so izrazili težave in v nekaterih 

primerih tudi predloge ali rešitve zanje. Glede na pobude anketiranih, kaj bi bilo po vašem 

mnenju mogoče storiti za čimprejšnjo odpravo vsaj nekaterih težav? Katere izražene težave 

ali pobude pa bi zahtevale večje in predvsem finančno zahtevnejše ukrepe? 

Vprašanji za vodstvo na temo pobud na splošno: Anketirani imajo največ pobud v zvezi z 

organizacijo dela, izrazili so težave in v nekaterih primerih tudi predloge ali rešitve zanje. 

Glede na pobude anketiranih, kaj bi bilo po vašem mnenju mogoče storiti za čimprejšnjo 

odpravo vsaj nekaterih težav? Katere izražene težave ali pobude pa bi zahtevale večje in 

predvsem finančno zahtevnejše ukrepe? 
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3.4.2 Analiza odgovorov v sklopu demografskih vprašanj 

Slika 3.9: Spol anketiranih 

 

(N = 26) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 

V raziskavi so sodelovale samo ženske, med vsemi anketiranimi pa jih je na demografska 

vprašanja odgovorilo le 26 oziroma 93 odstotkov sodelujočih v raziskavi. 

Slika 3.10: Starost anketiranih 

 

(N = 26) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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Največ anketiranih je starih od 41 do 60 let, teh je skoraj dve tretjini, dobra tretjina pa jih je 

starih od 21 do 40 let. Tudi na to vprašanje je odgovorilo le 26 ali 93 odstotkov anketiranih. 

Slika 3.11: Končana izobrazba anketiranih 

 

(N = 26) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 

Dve tretjini anketiranih imata končano univerzitetno dodiplomsko izobrazbo (po starem 

sistemu) ali drugo stopnjo po bolonjskem sistemu (po novem sistemu), dobra petina 

anketiranih pa ima višješolsko ali visokošolsko strokovno izobrazbo oziroma prvo stopnjo po 

bolonjskem sistemu. Dobrih deset odstotkov jih ima srednješolsko izobrazbo, nobena izmed 

anketiranih pa nima magisterija ali doktorata. 
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Slika 3.12: Število let anketiranih v tej organizaciji 

 

(N = 26) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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je tistih, ki so se organizaciji komaj pridružili. Med anketiranimi nihče ni v organizaciji 
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Slika 3.13: Delovno mesto v organizaciji 

 

(N = 26) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 

Med anketiranimi jih točno polovica (od 26 ali 93 odstotkov) zaseda uradniško delovno 

mesto, preostala polovica pa strokovno-tehnično delovno mesto. 

Slika 3.14: Vrsta delovnega mesta v organizaciji 

 

(N = 13) 

Vir: Pahor, lastna raziskava (2017) 
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Med tistimi, ki so navedli, da zasedajo uradniško delovno mesto, nas je zanimalo, koliko jih 

zaseda vodilno in koliko nevodilno delovno mesto. Na to vprašanje so odgovorile le osebe, ki 

zasedajo nevodilno delovno mesto. Vodilni v območni službi in uradih za delo torej niso 

sodelovali v raziskavi. 

3.5 Izsledki kvalitativnega raziskovanja 

Vodstvu območne službe smo predložili izsledke kvantitativne raziskave (več o izsledkih je v 

analizi tega dela raziskave) in jih z dodatnimi vprašanji pozvali za dodatna pojasnila. Na 

vprašanja sta skupaj odgovorili direktorica območne službe in njena namestnica. 

1. Vprašanje za vodstvo na temo komunikacije: Kaj bi se vam zdelo smotrno storiti, da bi 

zaposleni spremenili svoje mnenje in bili dobro obveščeni o zadevah in jasnih ciljih v zvezi z 

organizacijo, v kateri delajo? 

Kot menita intervjuvanki, so zaposleni redno obveščeni o ciljih organizacije na skupnih 

sestankih vseh zaposlenih in rednih oddelčnih sestankih v manjših sredinah (cilji in mesečna 

realizacija ter ukrepanje v primeru odmikov). Vse informacije/podatki so na razpolago vsem 

zaposlenim na intranetu ZRSZ in tudi posebej pripravljeni podatki za OS NG na intranetu v 

rubriki OS NG. 

V letu 2017 smo na skupnem sestanku vseh zaposlenih poleg predstavitve ciljev in aktivnosti 

do nivoja UD, vsakemu zaposlenemu tudi fizično predali (shema) cilje organizacije za tekoče 

leto z vsemi usmeritvami in podatki, da bo vsak zaposleni imel na vidnem mestu. Mesečno 

ažurirano shemo bodo vsi zaposleni prejeli po e-pošti, sta še dodali intervjuvanki. 

Letni razgovori so vsako leto in vedno so v njem zapisani določeni lastni cilji zaposlenega za 

dosego letnih ciljev, ki prispevajo k ciljem zavoda. Zaposleni imajo možnost predlagati načine 

za dosego cilja. Zelo pomembno je, da zaposleni sprejme cilj in vidi njegovo smiselnost. 

Spodbujamo kreativno delovanje, menita direktorica in namestnica. 

2. Vprašanji za vodstvo na temo zadovoljstva: Kaj bi bilo po vašem mnenju mogoče storiti, da 

bi se izboljšalo zadovoljstvo zaposlenih s plačilom za opravljeno delo? To plačilo zajema 

plačo. Je mogoč še kakšen drug način? 
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Kot menita intervjuvanki, vodstvo na plačilo plač, nagrad idr. v javnem sektorju nima vpliva. 

Vodstvo se trudi, da sodelavke čim večkrat pohvali, predlaga (v okviru finančnih sredstev, ki 

so zelo majhna) dodatno izobraževanje, udeležbo na strokovnih srečanjih idr. V letu 2016 je 

vodstvo predlagalo OS NG v okviru dneva Zavoda (oktober 2016) javno pohvalo za 

inovativno delo na področju zaposlovanja in to pohvalo smo tudi prejeli. Prav tako smo 

izvedli igro/skeč na temo zaposlovanje. 

Trudimo se, da vsakodnevno delamo z zaposlenimi in jih spodbujamo k odprtemu dialogu in 

kritičnosti, kar nam že uspeva in smo v letu 2017 zelo napredovali, kar se opazi v sproščeni 

energiji sodelavk. Vsak zaposleni šteje, sta še dodali intervjuvanki. 

3. Vprašanja za vodstvo na temo usposabljanja: Ali menite, da je mogoče usposabljanje za 

zaposlene dovolj kakovostno ter časovno in finančno optimalno izvesti v okviru delovnika? 

Ali pa je potrebno mogoče še usposabljanje zunaj delovnika? Če bi na primer ugotovili, da v 

nasprotnem primeru (če bi torej zaposleni zaradi usposabljanja manjkali na delovnem mestu) 

ni mogoče zagotoviti, da bi bile delovne naloge opravljene pravočasno in dovolj kakovostno. 

Določena usposabljanja se nudijo v okviru delovnika na CS ali OS. Premalo je zavedanja, da 

je usposabljanje naložba v večjo usposobljenost, kar omogoča dvig kompetenc in večjo 

konkurenčnost na trgu dela. Časi so taki, da je treba vseživljenjsko delati in vlagati v sebe 

(tudi izven delovnika), v času delovnika pa je izobraževanja dovolj, menita intervjuvanki.  

4. Vprašanja za vodstvo na temo delovanja organizacije: Ali menite, da splošno slabo mnenje 

zaposlenih o organizaciji, ki naj na trgu ne bi imela prav močnega ugleda z vidika odlične in 

priznane organizacije, res skrb vzbujajoče? Bi si upali to mnenje zaposlenih ovreči kot 

neutemeljeno in morda celo neupravičeno? Ne nazadnje tako meni večina anketiranih. Kaj bi 

bilo po vašem mnenju mogoče storiti, da bi se spremenilo mnenje zaposlenih? 

Organizacija smo zaposleni, menita intervjuvanki. Z vestnim, strokovnim in zavzetim delom 

zagotavljamo zadovoljstvo strank, pa tudi zaposlenih. Iz okolja je več priznanj o zadovoljstvu 

z našimi storitvami (ocene so okrog 4), tako da odgovori ne izražajo realnega stanja. Sicer pa 

podatki sploh niso skrb vzbujajoči. 
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S predstavitvijo dobrih praks se krepi zavedanje in ponos nad delom, ki ga opravljamo. Eden 

od ključnih ciljev Zavoda je tudi povečati ugled ZRSZ in delež zadovoljnih strank (BO in 

delodajalci), kar pa nam v zadnjih letih uspeva. 

Vprašanje za vodstvo na temo pobud na splošno: Anketirani imajo največ pobud v zvezi z 

organizacijo dela, kot je razvidno iz preglednice 1, so izrazili težave in v nekaterih primerih 

tudi predloge ali rešitve zanje. Glede na pobude anketiranih, kaj bi bilo po vašem mnenju 

mogoče storiti za čimprejšnjo odpravo vsaj nekaterih težav? Katere izražene težave ali pobude 

pa bi zahtevale večje in predvsem finančno zahtevnejše ukrepe? 

V območni službi so si odgovori zelo nasprotujoči, ali zelo pozitivni ali zelo negativni, kar je 

posledica šibkih členov – zaposlenih, menita intervjuvanki. Ob tem dodajata: 

 da je sistemizacija toga in ne omogoča fleksibilnosti pri premeščanju kadrov tja, kjer so 

potrebe večje (zaposlovanje),  

 da imamo potrebo po še kakšnem kadru na zaposlovanju (omejitev ZUJF), 

 da je težava tudi v odsotnosti določenih svetovalk (bolezen, porodniška in težka 

zagotovitev nadomeščanja – pomanjkanje ustreznega kadra, uvajanje, ki traja, ZUP), 

 da je povezanost med oddelki vse boljša, 

 da se organiziranje dela ponastavlja vedno optimalno na dane možnosti. 

3.6 Preverjanje raziskovalnih vprašanj in hipoteze 

Analiza raziskovalnih vprašanj, ki so usmerjala teoretično proučevanje in empirično 

raziskovanje: 

 Kakšna je po mnenju zaposlenih organizacijska kultura na Zavodu RS za 

zaposlovanje, in sicer v območni službi Nova Gorica? 

Ta kompleksni pojav smo proučevali s štirimi dejavniki: komunikacija, zadovoljstvo, 

usposabljanje in delovanje organizacije, poleg teh so anketiranke v razdelku Splošno navedle 

še svoje predloge in opažanja. Povprečne vrednosti odgovorov prvih štirih dejavnikov so 

predstavljene na slikah 3.2, 3.4, 3.6 in 3.8, predlogov in opažanj ni mogoče številčno 

vrednotiti, zato so samo zbrani v posebnem zbiru v tabeli 3.1. Analiza tega raziskovalnega 

vprašanja pa temelji na skupni oceni vseh teh odgovorov. 
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Odgovori anketiranih zaposlenih, kot so razvidni s slik 3.2, 3.4, 3.6 in 3.8, so na nekatera 

vprašanja zelo deljeni. Pri nekaterih odgovorih so mnenja zelo pozitivna in hkrati zelo 

negativna, kar je precej presenetljivo, saj bi pričakovali vsaj neko enotnost. Na splošno pa je 

mogoče na podlagi vseh povprečnih vrednosti odgovorov sklepati, da je organizacijska 

kultura v proučevani organizaciji pozitivna in da so zaposleni na splošno zadovoljni, imajo pa 

nekaj (bolj ali manj) tehtnih pripomb.  

 Kako zaposleni zaznavajo kulturo organizacije: kako se poistovetijo s cilji, 

vrednotami, poslanstvom in vizijo organizacije? 

Tudi pri tem raziskovalnem vprašanju je mogoče ugotoviti, da so mnenja med zaposlenimi, ki 

so sodelovali v raziskavi, precej deljena. Skrb vzbujajo posebno negativna mnenja nekaterih 

zaposlenih, posebno pri vprašanju o tem, da so del organizacije, njenih nazorov, poslanstva in 

vizije, saj je, kot je razvidno na sliki 3.7, skoraj tretjina anketiranih menila, da ta občutek pri 

njih ni prav močan, če priključimo zraven še neopredeljene, ta delež znaša kar polovico 

anketiranih. To je še posebno skrb vzbujajoče zato, ker je iz demografskega razdelka 

rezultatov anketnega vprašalnika (slika 3.14) razvidno, da so v kvantitativni raziskavi 

sodelovali samo nevodilni zaposleni, torej so to mnenja tako imenovanih malih ljudi, ne 

vodstva. To pa je lahko za vodstvo priložnost, da prisluhne zaposlenim, čeprav posredno, prek 

raziskave. Ali bo vodstvo izkoristilo to priložnost in izražene pobude morebiti preneslo v 

vsakdan, bo pokazal čas. 

 Ali zaposleni menijo, da kultura organizacije poleg poslovnega vpliva tudi na njihovo 

zasebno življenje? 

Anketni vprašalnik ni vseboval dejanskega vprašanja o vplivu kulture organizacije na zasebno 

življenje zaposlenih, je pa bil zasnovan tako, da je to mogoče izvedeti posredno, prek drugih 

vprašanj. Zaposleni tako med drugim niso naklonjeni izobraževanju in usposabljanju zunaj 

delovnika,  niso pripravljeni vlagati svojega prostega časa za pridobivanje novega znanja, ki 

bi ga potrebovali za službo (kot je razvidno s slike 3.5), torej lahko sklepamo, da želijo svoj 

prosti čas nameniti zasebnemu življenju. 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj je bila postavljena ta glavna hipoteza: 

Delovna doba, starost in položaj zaposlenih v organizaciji močno vplivajo na njihovo delovno 

zadovoljstvo in zaznavanje kulture organizacije. 
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Glede na to, da so v raziskavi sodelovale osebe z razmeroma dolgim delovnim stažem, in to 

prav v proučevani organizaciji, osebe, stare pretežno od 41 do 60 let, in osebe, ki zasedajo 

nevodilne položaje, te pa so bile pri nekaterih odgovorih precej kritične in so v razdelku 

Splošno, kjer so imele možnost izraziti svoje mnenje in/ali pobude, navedle kar nekaj 

kritičnih pripomb, lahko utemeljeno sklepamo, da so prav ti zaposleni močno povezani z 

delovnim (ne)zadovoljstvom in zaznavanjem kulture organizacije. Če bi bili med anketiranimi 

pretežno mladi s kratkim delovnim stažem, bi se lahko postavilo utemeljeno vprašanje, ali so 

te osebe res poučene o vseh podrobnostih delovanja organizacije, poznajo podrobnosti dela in 

širšega delovnega okolja, imajo močno zavest o pripadnosti organizaciji ipd., tako pa so 

rezultati raziskovanja prav nasprotni. 

Organizacijska kultura je eden takih dejavnikov, ki ga ni mogoče zelo natančno meriti in 

proučevati le na podlagi številk, ampak je nujno upoštevati širši spekter dejavnikov, njihovo 

prepletenost in morebitno vzajemno prepletanje. Tako tudi potrditev te hipoteze sloni na 

prepletu več dejavnikov na podlagi ankete v štirih sklopih s po desetimi trditvami. 

Glede na ugotovitve raziskave lahko hipotezo, da delovna doba, starost in položaj zaposlenih 

v organizaciji močno vplivajo na njihovo delovno zadovoljstvo in zaznavanje kulture 

organizacije, potrdimo. 

3.7 Sklepne ugotovitve in predlogi 

Zaposleni v območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje so na splošno 

zadovoljni s tem, kako poteka komunikacija med njihovimi sodelavci in vodstvom. Zaposleni 

menijo (tema možnostma so pripisali največji delež popolnega strinjanja), da si njihov 

nadrejeni prizadeva za izboljšanje komunikacije, pri tem pa se tudi sami trudijo spremljati vse 

zadevne informacije. Zaposleni so najvišjo povprečno vrednost dodelili možnostma, da redno 

prebirajo interna obvestila in druge publikacije ter da jim vodstvo sporoča jasne cilje. Vendar 

to sta najvišji povprečni vrednosti. Skrb vzbujajoče pa je mnenje zaposlenih, da nimajo 

občutka, da so dobro obveščeni o zadevah, ki se jih tičejo v organizaciji, poleg tega menijo, 

da jim vodstvo ne sporoča jasnih ciljev v zvezi z organizacijo. 

Vodstvo pa je na povezano vprašanje: Kaj bi se vam zdelo smotrno storiti, da bi zaposleni 

spremenili svoje mnenje in bili dobro obveščeni o zadevah in jasnih ciljih v zvezi z 
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organizacijo, v kateri delajo? menilo, da so zaposleni o delovanju organizacije dobro 

obveščeni, poleg tega si bodo za to prizadevali tudi v prihodnje. 

Za vodstvo bi bilo koristno, da prisluhne zaposlenim, ki so z iskrenimi odgovori prispevali 

dragocena mnenja, ter jih obvešča o jasnih ciljih v zvezi z organizacijo. 

Zaposleni v območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje so na splošno 

zadovoljni z delovnimi odnosi s sodelavci, spodbudno je tudi, da jim delo pomeni izziv. Prav 

temu, da jim delo pomeni izziv, so pripisali največje strinjanje, močno strinjanje so pripisali 

tudi trditvi, da jim je delo všeč, sklepati je mogoče, da so angažirani pri svojem delu in ga ne 

jemljejo kot dolgočasno rutino. Med najbolje ovrednotenimi odgovori v povprečju so najvišje 

razvrščeni prav dobri odnosi s sodelavci, delo, ki pomeni izziv, in zadovoljstvo z delom. Tako 

med odgovori na splošno kot v zbiru povprečnih vrednosti odgovorov pa je mogoče opaziti, 

da so zaposleni najmanj zadovoljni s plačilom, ki ga dobivajo za svoje delo. 

Vodstvo pa je na povezana vprašanja: Kaj bi bilo po vašem mnenju mogoče storiti, da bi se 

izboljšalo zadovoljstvo zaposlenih s plačilom za opravljeno delo? To plačilo zajema plačo in 

dodatke. Je mogoče več možnosti za izboljšave med dodatki? Je mogoč še kakšen drug način? 

menilo, da nima vpliva na izplačevanje plač v javnem sektorju, se pa trudi, da zaposlene 

nagradijo nematerialno. 

Zadovoljstvo zaposlenih s plačo je verjetno širši problem, ne le na Zavodu RS za 

zaposlovanje, vsekakor pa lahko vodstvo zanesljivo najde načine, da zaposlene nagradi tudi 

kako drugače, seveda tiste, ki si to posebno zaslužijo. 

Zaposleni usposabljanju za delo pripisujejo močno vrednost, saj imajo odgovori pri tej 

možnosti največjo povprečno vrednost, poleg tega menijo, da so dobro seznanjeni z 

možnostmi za usposabljanje in osebnostno rast. Med odgovori na splošno in povprečno 

vrednostjo odgovorov se na naslednjem mestu pojavlja možnost, pri kateri zaposleni trdijo, da 

imajo vse potrebno znanje in izkušnje za opravljanje lastnega dela. Vsi ti rezultati so 

spodbudni in sklepati je mogoče, da so zaposleni po svoji presoji že dovolj usposobljeni za 

opravljanje dela, se pa zavedajo, da se je treba po potrebi tudi dodatno usposabljati. Razvidno 

je tudi največje nestrinjanje zaposlenih z morebitnim usposabljanjem zunaj delovnika, saj ima 

ta možnost najnižjo povprečno vrednost odgovorov. 
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Vodstvo pa je na povezana vprašanja: Ali menite, da je mogoče usposabljanje za zaposlene 

dovolj kakovostno ter časovno in finančno optimalno izvesti v okviru delovnika? Ali pa je 

potrebno mogoče še usposabljanje zunaj delovnika? Če bi na primer ugotovili, da v 

nasprotnem primeru (če bi torej zaposleni zaradi usposabljanja manjkali na delovnem mestu) 

ni mogoče zagotoviti, da bi bile delovne naloge opravljene pravočasno in dovolj kakovostno. 

menilo, da je usposabljanj v okviru delovnika dovolj, in ob tem posebej poudarilo, da je treba 

vlagati vase in v svoj osebni razvoj. 

Zaposleni so največje strinjanje med drugim izkazali trditvi, da imajo občutek, da so del 

organizacije, njenih nazorov, poslanstva in vizije, vendar se to največje mnenje krha s po 

drugi strani največjim nezadovoljstvom s tem dejavnikom, močno strinjanje izkazujejo tudi 

trditvi, da organizacija izvaja družini prijazno politiko. Največjo povprečno vrednost 

odgovorov imata trditvi, da organizacija svojim zaposlenim jasno sporoča, kaj pričakuje od 

njih, in da je to družini prijazna organizacija, kar je skladno z večinoma pozitivnim mnenjem 

pri trditvi. Skrb vzbuja nezadovoljstvo zaposlenih pri trditvi, da nimajo občutka, da so del 

organizacije, njenih nazorov, poslanstva in vizije. Pri tej trditvi je zanimivo to, da so nekateri 

zaposleni pri njej izrazili največje strinjanje, drugi pa največje nestrinjanje. Močno 

nestrinjanje izražajo tudi pri trditvi, da bi organizacija na trgu imela ugled odlične in priznane 

organizacije, to se kaže tudi v povprečnih vrednostih, saj je ta trditev prejela najnižjo 

povprečno vrednost odgovorov. 

Vodstvo pa je na povezana vprašanja: Ali menite, da splošno slabo mnenje zaposlenih o 

organizaciji, ki naj na trgu ne bi imela prav močnega ugleda z vidika odlične in priznane 

organizacije, res skrb vzbujajoče? Bi si upali to mnenje zaposlenih ovreči kot neutemeljeno in 

morda celo neupravičeno? Ne nazadnje tako meni večina anketiranih. Kaj bi bilo po vašem 

mnenju mogoče storiti, da bi se spremenilo mnenje zaposlenih? menilo, da širše družbeno 

okolje izraža zadovoljstvo nad delom Zavoda RS za zaposlovanje. 

Vodstvo bi moralo prisluhniti zaposlenim in čeprav se z njimi morda ne strinja, pretehtati 

tehtnost navedb in proučiti, zakaj zaposleni menijo, da naj zavod ne bi imel prav močnega 

ugleda z vidika priznane organizacije. Ne glede na to, ali se vodstvo strinja z mnenjem 

zaposlenih ali ne, ključno je, da tako mnenje vlada v organizaciji, in vodstvo bi si moralo 

prizadevati za spremembo takega mnenja. Spremembe bi lahko dosegli že z boljšo 
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komunikacijo, boljšim upoštevanjem mnenja zaposlenih, morebitno nematerialno spodbudo 

kot nagrado za posebno prizadevne. 

Predlogi zaposlenih za morebitne izboljšave:  

1. Organizacija dela: smiselna obravnava strank, boljša organizacija dela, več pozitivne 

energije; fleksibilna sistemizacija; manj nepotrebne birokracije; pravična razdelitev 

del in nalog med vse zaposlene v organizaciji; večja povezanost in sodelovanje med 

oddelki; določeni projekti se izvajajo na horuk in preveč timskih obravnav; 

organizacija dela za kvalitetnejše opravljeno delo; boljša organizacija in medsebojno 

sodelovanje; delo z delodajalci, APZ 

1. Nagrajevanje: boljše nagrajevanje; možnosti nagrajevanja zaposlenih glede na delovne 

rezultate; nagrajevanje bolj uspešnih pri delu 

2. Vodstvo: stalnost generalnega vodstva, večja zavzetost na dm; ustrezne kompetence 

vodilnih; večji posluh nadrejenih v razmerju do podrejenih (brez razlik med 

podrejenimi) 

3. Komunikacija: komunikacijami med različnimi službami v organizaciji, sodelovanje 

in pomoč; komunikacija med cs in os. dostopnost nosilcev na cs in hitri ter natančni 

odgovori na vprašanja, ki se jim postavijo ob pojavi problemov oziroma nejasnosti; 

izboljšanje odnosov in komunikacije 

4. Kadri: na področju zaposlovanja primanjkuje kadra; zaposlovanje 

5. E-obveščanje: preveč e-sporočil, tudi (pre)več takih z enako vsebino, zmanjšanje 

števila e-sporočil 

6. Pristojnosti: več pristojnosti območnim službam 

7. Drugo: višja stopnja socialne zrelosti zaposlenih 

Vodstvo pa je na povezani vprašanji: Anketirani imajo največ pobud v zvezi z organizacijo 

dela, izrazili so težave in v nekaterih primerih tudi predloge ali rešitve zanje. Glede na 

pobude anketiranih, kaj bi bilo po vašem mnenju mogoče storiti za čimprejšnjo odpravo vsaj 

nekaterih težav? Katere izražene težave ali pobude pa bi zahtevale večje in predvsem 

finančno zahtevnejše ukrepe? menilo, da je sistematizacija delovnih mest res toga in da ne 

more narediti prav veliko, med drugim tudi z omejitvijo zakona o varčevanju z javnimi 

financami. 
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Vodstvo bi lahko bolje proučilo izražene težave in pobude ter premislilo, katere pobude bi 

zahtevale večje in finančno zahtevne ukrepe ter ali jih je smotrno izvesti. Razne številne 

malenkosti bi lahko pripomogle k boljšemu mnenju zaposlenih o organizaciji, s tem pa k 

boljši organizacijski kulturi, ne nazadnje pa tudi k morebitni večji produktivnosti zaposlenih. 

4 SKLEP 

V organizacijah kultura opisuje vpliv in interakcijo med zaposlenimi ter med zaposlenimi in 

konkretno institucijo, v kateri delajo. Zato so sodobne organizacije in podjetja šteti kot 

socialne oziroma družbene skupine in v to smer naj bi tudi funkcionirala in se spodbujala.  

Organizacijska kultura je bila predmet preiskav več desetletij. Dejstvo, da obstajajo razlike 

med vrednotami in pričakovanji zaposlenih z različnih kulturnih okolij, je bilo vedno jasno, 

težave se verjetno pojavljajo zaradi zaposlenih, ki so nezmožni priznavati ideje in stališča 

drugih ljudi in se prilagajati tujim strategijam. Zato je temeljni izziv organizacije, da njihovi 

zaposleni znova kategorizirajo demografsko neenake ljudi kot njihove člane, z namenom 

povečevanja sodelovanja in medsebojnega zaupanja in koristi. 

Vse bolj aktualne postajajo tudi raziskave o povezavi med kulturo organizacij in uspešnostjo 

organizacij. Vodstvo organizacij vse bolj ceni organizacijsko kulturo in vse več časa in 

sredstev namenja preučevanju kulture v svoji organizaciji. Vodstvo se zaveda, da ljudje, ki 

vsakodnevno delajo skupaj in se medsebojno dobro razumejo, dosegajo boljše delovne 

rezultate kot v primeru slabih odnosov s sodelavci. Organizacijska kultura predstavlja 

konkurenčno prednost organizacije in zato je njeno preučevanje pomembno. Vpliva namreč 

na to, kako so znotraj organizacije zaznani, analizirani in rešeni problemi, vpliva na kvaliteto 

in kvantiteto inovacij, na to kako se organizacija odziva na spremembe in negotovost v 

okolju, ter tudi na motivacijo zaposlenih. 

Organizacijska kultura lahko spodbuja ali ovira nastajanje novih pobud in doseganje skupnih 

ciljev. Organizacijske kulture ni mogoče razložiti, ne da bi bila pojasnjena povezava med 

kulturo organizacije in širšim okoljem, v katerem organizacija deluje. Menedžerji morajo 

razumeti, da poleg njihovega delovanja na razvoj organizacijske kulture vpliva tudi 

nacionalna kultura, v kateri deluje organizacija.  
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Pojem organizacijska kultura lahko temelji na več jasno prepoznavnih značilnosti, ki 

vključujejo skupno razumevanje poslanstva organizacije, vrednote, ki usmerjajo odločanje in 

delovanje na vseh ravneh organizacije, osredotočenost in upravljanje visokih uradnikov, 

mnenje zaposlenih o odnosih z vodstvom, eden z drugim, partnerskimi organizacijami in 

strankami, kako organizacija posluje iz dneva v dan: veliko se je možno naučiti od organizacij 

z opazovanje stvari. 

V organizaciji je kultura pomembna zato, ker pripomore k enotnosti znotraj organizacije in k 

uspešnemu doseganju ciljev organizacije. Najprej ima kultura vlogo nekoga, ki ločuje, saj loči 

eno organizacijo od druge. Poleg tega zaposlenim v organizaciji daje občutek identitete in 

pripadnosti, poleg tega kultura zaposlene spodbuja, da gredo prek lastnih interesov in so 

predani organizaciji. Kultura tudi stabilizira družbeni sistem znotraj organizacije in poleg tega 

deluje tudi kot nadzorni mehanizem, ki je odgovoren za vodenje in oblikovanje stališč 

zaposlenih. 

Zaposleni v območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje so na splošno 

zadovoljni s tem, kako poteka komunikacija med njihovimi sodelavci in vodstvom. Zaposleni 

menijo, da si njihov nadrejeni prizadeva za izboljšanje komunikacije, pri tem pa se tudi sami 

trudijo spremljati vse zadevne informacije. Skrb vzbujajoče pa je mnenje zaposlenih, da 

nimajo občutka, da so dobro obveščeni o zadevah, ki se jih tičejo v organizaciji, poleg tega 

menijo, da jim vodstvo ne sporoča jasnih ciljev v zvezi z organizacijo. Vodstvo pa je o tem 

menilo, da so zaposleni o delovanju organizacije dobro obveščeni, poleg tega si bodo za to 

prizadevali tudi v prihodnje. 

Zaposleni v območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje so na splošno 

zadovoljni z delovnimi odnosi s sodelavci, spodbudno je tudi, da jim delo pomeni izziv. Med 

najbolje ovrednotenimi odgovori v povprečju so najvišje razvrščeni prav dobri odnosi s 

sodelavci, delo, ki pomeni izziv, in zadovoljstvo z delom. Tako med odgovori na splošno kot 

v zbiru povprečnih vrednosti odgovorov pa je mogoče opaziti, da so zaposleni najmanj 

zadovoljni s plačilom, ki ga dobivajo za svoje delo. Vodstvo pa je o tem menilo, da nima 

vpliva na izplačevanje plač v javnem sektorju, se pa trudi, da zaposlene nagradijo 

nematerialno.  
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Zaposleni usposabljanju za delo pripisujejo močno vrednost, poleg tega menijo, da so dobro 

seznanjeni z možnostmi za usposabljanje in osebnostno rast. Zaposleni še menijo, da imajo 

vse potrebno znanje in izkušnje za opravljanje lastnega dela, se pa zavedajo, da se je treba po 

potrebi tudi dodatno usposabljati. Razvidno je tudi največje nestrinjanje zaposlenih z 

morebitnim usposabljanjem zunaj delovnika, saj ima ta možnost najnižjo povprečno vrednost 

odgovorov. Vodstvo pa je o tem menilo, da je usposabljanj v okviru delovnika dovolj, in ob 

tem posebej poudarilo, da je treba vlagati vase in v svoj osebni razvoj. 

Zaposleni so največje strinjanje med drugim izkazali trditvi, da imajo občutek, da so del 

organizacije, njenih nazorov, poslanstva in vizije, vendar se to največje mnenje krha z 

največjim nezadovoljstvom s tem dejavnikom, močno strinjanje izkazujejo tudi trditvi, da 

organizacija izvaja družini prijazno politiko. Skrb vzbuja nezadovoljstvo zaposlenih pri 

trditvi, da nimajo občutka, da so del organizacije, njenih nazorov, poslanstva in vizije. Menijo 

še, da organizacija na trgu nima ugleda odlične in priznane organizacije. Vodstvo pa je o tem 

menilo, da širše družbeno okolje izraža zadovoljstvo nad delom Zavoda RS za zaposlovanje. 

Predlogi zaposlenih za morebitne izboljšave so razdeljeni v več sklopov. Vodstvo pa je o tem 

menilo, da je sistematizacija delovnih mest toga in da ne more narediti prav veliko, med 

drugim tudi z omejitvijo zakona o varčevanju z javnimi financami. Za vodstvo bi bilo 

koristno, da prisluhne zaposlenim, ki so z iskrenimi odgovori prispevali dragocena mnenja, 

ter jih obvešča o jasnih ciljih v zvezi z organizacijo. Zadovoljstvo zaposlenih s plačo je 

verjetno širši problem, ne le na Zavodu RS za zaposlovanje, vsekakor pa lahko vodstvo 

zanesljivo najde načine, da zaposlene nagradi tudi kako drugače, seveda tiste, ki si to posebno 

zaslužijo. Vodstvo bi moralo prisluhniti zaposlenim in čeprav se z njimi morda ne strinja, 

pretehtati tehtnost navedb in proučiti, zakaj zaposleni menijo, da naj zavod ne bi imel prav 

močnega ugleda z vidika priznane organizacije. Ne glede na to, ali se vodstvo strinja z 

mnenjem zaposlenih ali ne, ključno je, da tako mnenje vlada v organizaciji, in vodstvo bi si 

moralo prizadevati za spremembo takega mnenja. Spremembe bi lahko dosegli že z boljšo 

komunikacijo, boljšim upoštevanjem mnenja zaposlenih, morebitno nematerialno spodbudo 

kot nagrado za posebno prizadevne. Vodstvo bi lahko bolje proučilo izražene težave in 

pobude ter premislilo, katere pobude bi zahtevale večje in finančno zahtevne ukrepe ter ali jih 

je smotrno izvesti. Razne številne malenkosti bi lahko pripomogle k boljšemu mnenju 

zaposlenih o organizaciji, s tem pa k boljši organizacijski kulturi, ne nazadnje pa tudi k 

morebitni večji produktivnosti zaposlenih.  
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PRILOGA 

Raziskava o organizacijski kulturi 

Spoštovani, sem Zdenka Pahor in v sklopu svojega magistrskega dela, v katerem proučujem 

organizacijsko kulturo, izvajam raziskavo. Vabim vas k sodelovanju v raziskavi in vas lepo 

prosim, da na vsa vprašanja odgovorite povsem iskreno. Le tako bodo lahko izsledki 

raziskave zagotovili pravi vpogled v to, kako zaposleni zaznavajo organizacijo in delovne 

skupine.  

Vaši odgovori so povsem anonimni in ne bodo uporabljeni za nobene druge namene, le za 

to magistrsko delo. 

Vprašalnik je razdeljen v štiri sklope po deset vprašanj, vse oblike, izražene v moškem spolu, 

veljajo enakovredno za moški in ženski spol.  

Hvala. 

 

Organizacijska kultura 

1. Komunikacija 
 Se sploh ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Neodločen Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

1. Imam občutek, da sem dobro 

obveščen o zadevah, ki se me 

tičejo v naši organizaciji. 

     

2. Običajno sem dovolj vnaprej 

seznanjen s pomembnimi dogodki 

v naši organizaciji. 

     

3. Zlahka povežem svoje cilje s cilji 

organizacije. 

     

4. Vodstvo nam sporoča jasne cilje, 

ki jih organizacija namerava 

doseči.  

     

5. Redno prebiram interna obvestila 

in druge publikacije naše 

organizacije. 

     

6. Sodelavci delijo informacije in 

nove zamisli z vsemi v 

organizaciji. 

     

7. Moj nadrejeni mi z zanimanjem 

prisluhne. 

     

8. Vodstvo nas redno in iskreno 

obvešča o zadevah, ki vplivajo na 

zaposlene.   

     

9. Moj nadrejeni si prizadeva za 

izboljšanje komunikacije v vseh 

smereh.  

     

10. Nimam težav pri sporočanju 

neprijetnih sporočil nadrejenim 

in podrejenim. 

     

 

  



 

 

2. Zadovoljstvo 
 Se sploh ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Neodločen Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

1. Glede na vse dejavnike sem v 

organizaciji kar zadovoljen. 

     

2. Moje delo mi pomeni izziv.      

3. Delo, ki ga opravljam, mi je všeč.      

4. Moje delovne razmere so dobre.      

5. Moje delo me osebnostno 

izpopolnjuje in bogati. 

     

6. Z veseljem pridem vsak dan na 

delo in nameravam v tej službi 

ostati do nadaljnjega. 

     

7. S svojimi sodelavci imam dobre 

delovne odnose. 

     

8. Ponosno povem, da delam v naši 

organizaciji. 

     

9. Zaposlitev v tej organizaciji bi z 

veseljem priporočil tudi 

prijateljem in družinskim članom. 

     

10. Zadovoljen sem s plačilom (plačo 

in dodatki), ki ga prejmem za 

svoje delo. 

     

 

3. Usposabljanje 
 Se sploh ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Neodločen Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

1. Za svoje delo imam na voljo vse 

potrebno usposabljanje. 

     

2. Seznanjen sem z možnostmi za 

usposabljanje in osebnostno rast. 

     

3. Organizacija mi omogoča 

dejansko nadgradnjo znanj in 

izkušenj. 

     

4. Moje usposabljanje ustreza 

potrebam trenutnega delovnega 

mesta. 

     

5. Usposabljanja izvajajo 

kompetentni in izurjeni 

strokovnjaki. 

     

6. Imam vse potrebno znanje in 

izkušnje za opravljanje svojega 

dela. 

     

7. Možnosti za usposabljanje so na 

voljo vsakomur. 

     

8. Usposabljanje na trenutnem 

delovnem mestu me je najbolje 

pripravilo za to delo. 

     

9. Menim, da je za vsako delo 

potrebno stalno usposabljanje. 

     



 

 

10. Usposabljanja sem se pripravljen 

udeležiti tudi zunaj delovnika. 

     

 

4. Organizacija na splošno 
 Se sploh ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Neodločen Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

1. Organizacija je inovativna in 

razvija nove načine, da bi 

strankam ponudili čim boljše 

storitve. 

     

2. Organizacija na trgu slovi kot 

odlična in priznana organizacija. 

     

3. Organizacija izvaja svoje poslovne 

aktivnosti po najvišjih standardih. 

     

4. Delovne politike so dobro razvite 

in delo je ustrezno organizirano. 

     

5. Organizacija pomaga zaposlenim 

vzpostaviti odlično ravnovesje 

med delovnimi in življenjskimi 

obveznostmi.  

     

6. Organizacija izvaja družini 

prijazno politiko. 

     

7. Organizacija svojim zaposlenim 

jasno sporoča, kaj pričakuje od 

njih. 

     

8. Organizacija ustrezno priznava 

dosežke zaposlenih in jim izreka 

pohvale. 

     

9. Vodstvo organizacije uživa ugled 

in spoštovanje. 

     

10. Imam občutek, da sem del 

organizacije, njenih nazorov, 

poslanstva in vizije. 

     

 

5. Splošno 

 

Če niste svojega mnenja povsem izrazili pri prejšnjih vprašanjih, prosimo, navedite, na 

katerem področju so nujne izboljšave, zakaj tako menite in kakšne spremembe si želite. 

 

 

 

  



 

 

Demografska vprašanja 

 

1. Spol: 

 Moški  

 Ženski  

 

2. Starost:  
 Do 20 let  

 21–40 let  

 41–60 let  

 61 let ali več 

 

3. Končana izobrazba:  
 Srednješolska izobrazba  

 Višješolska ali visokošolska strokovna izobrazba ter 1. stopnja po bolonjskem sistemu 

 Univerzitetna dodiplomska izobrazba in 2. stopnja po bolonjskem sistemu 

 Znanstveni magisterij/doktorat 

 

4. Št. let v tej organizaciji:  
 Do 1 leta  

 Od 1 do 5 let  

 Od 5 do 15 let  

 Od 15 do 25 let  

 Od 25 do 35 let  

 Nad 35 let  

 

5. Delovno mesto v organizaciji: 

 Uradniško delovno mesto: 

  vodilno 

  nevodilno  

 Strokovno-tehnično delovno mesto  

 


