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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je proučiti vpliv organizacijske kulture na inovativnost v 
izbrani organizaciji. V teoretičnem delu sta podrobneje opredeljeni organizacijska 
kultura in inovativnost, ter vpliv organizacijske kulture na inovativnost, v empiričnem 
delu pa je raziskano zaznavanje dejavnikov organizacijske kulture, za katere smo 
sklepali, da v največji meri vplivajo na inovativnost v organizaciji.  

Na podlagi izvedenega globinskega intervjuja in izbrane literature smo ugotovili, da 
obstaja povezava med organizacijsko kulturo in inovativnostjo. Rezultati kažejo, da 
organizacija inovativnost jemlje kot dejavnik organizacijske kulture in je za njihovo 
dejavnost samoumevna. Izid raziskave prinaša nova spoznanja glede korelacije med 
organizacijsko kulturo in inovativnostjo, ki so potencialno koristna za organizacije iz 
enakih ali podobnih področij (IT). Predstavili smo model organizacijske kulture izbrane 
organizacije, ki ga predstavljamo kot primer dobre prakse. 

Ključne besede: organizacija, organizacijska kultura, inovativnost, vpliv organizacijske 
kulture. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the master's thesis is to study the impact of organizational culture on 
innovation in the chosen organization. In the theoretical part, organizational culture 
and innovation, as well as the influence of organizational culture on innovation, are 
more clearly defined, while the empirical part examines the perception of the factors 
of organizational culture, which we have concluded that they have the greatest 
influence on innovation in the organization.  

On the basis of an in-depth interview and selected literature, we found that there is a 
link between organizational culture and innovation. The results show that the 
organization accepts innovation as a factor in organizational culture and is self-evident 
for their activities. The results of the research bring new insights into the correlation 
between organizational culture and innovation that are potentially useful for 
organizations in the same or similar fields (IT). We presented the model of the 
organizational culture of the selected organization, which is presented as an example 
of good practice. 

Key Words: organization, organisational culture, innovation, impact of organisational 
culture.  
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1 UVOD  

1.1 Opis področja in opredelitev problema 

Živimo v času, ko brez inovativnosti ni dobrih rezultatov. Podjetja morajo stalno 
spodbujati, kakor tudi podpirati procese, ki razvijajo inovativnost (Fatur in Likar 2009, 
str. 45). Da inovativnost prinese pričakovane rezultate, je namreč potrebno nenehno in 
neprekinjeno delovanje, ne glede na prepreke, ki se utegnejo pojaviti in se bodo 
zagotovo pojavile. Tukaj se moramo vprašati, kako sploh pridemo do inoviranja in kaj 
vpliva na inovativnost v podjetju, da lahko slednje tako dobro razvijamo? 

Pri tem moramo izpostaviti kulturo organizacije, ki jo slednja mora razviti tako, da bo 
podpirala njeno inovativnost. Najprej moramo določiti pričakovanja, pri tem pa se 
neprestano zavzemati, podpirati, priznavati in nagrajevati inovativnost (Fatur & Likar, 
2009, str. 45). Kultura organizacije mora torej biti zasnovana tako, da ne glede na to 
katero delovno mesto in kakšno odgovornost ima zaposleni v organizaciji, ga ta mora 
nenehno spodbujati k inovativnosti. Je torej način razmišljanja in obnašanja, ki ustvarja 
in razvija takšne vrednote ter vedenje, ki sprejema spremembe za izboljšanje delovanja 
in učinkovitosti podjetja (Claver et al. 2012, str. 10). 

Zaradi finančne krize iz leta 2007, ki se je v naslednjih letih razvila v enormne 
razsežnosti in v vrednotno, kulturno, etično, ekološko, finančno in naposled tudi 
gospodarsko krizo celega sveta, je veliko podjetij, ki se ni znalo ali moralo prilagoditi, 
propadlo. Nastala je tudi velika razlika med podjetji, ki jih lahko najsplošneje 
opredelimo kot inovativne in ne-inovativne. Med inovativne in zato razvitejše države 
med drugimi spadajo Severna Amerika, Zahodna Evropa, Japonska, Avstralija (povzeto 
po Likar et al., 2006, str. 13). Inovativnost in inovacije imajo usoden ekonomski pomen, 
za kar si zaslužijo bistveno pozornost managerjev in strokovnjakov vseh vrst, ne samo 
tehničnih, kajti inovacija bi naj bila vsaka koristna novost; od tega kaj pa je koristno, pa 
odločajo odjemalci (ibid). Tako je inovativnost podjetij prispevala tudi k povečevanju 
razlika v razponu bogastva, merjenja v narodnem dohodku na prebivalca, ki se je 
povečala v zadnjem desetletju na 500:1, medtem ko še je leta 1970 bila 150:1 (Likar et 
al., 2006, str. 13).  

Inovacija vedno bolj postaja tudi »modna muha« in velja za zelo razširjen slogan prvega 
desetletja tega stoletja (Kotsemir in Abroskin, 2014, str. 18). Lahko bi dejali, da še to 
vedno velja za današnji čas. Prav vsako spremembo se sedaj obravnava kot inovacijo, v 
mnogih primerih brez osnovne znanstvene utemeljitve. Inovativnost ne velja več za 
čisto znanstveni koncept, marveč za krilatico za privabljanje investitorjev oz. za 
uporabno besedo v vodstvu, kako razumeti poslovni uspeh (ali morda neuspeh). 
Beseda inovacija zdaj predstavlja lep slogan, ki ga podjetja uporabljajo v oglaševalske 
namene, hkrati pa se ga uporablja tudi v političnih programih (z volilnimi obljubami in 
ambicioznimi programi za razvoj inovacij ). Na tak način diskreditirajo znanstveni pojem 
inovacije (ibid, 2014, str. 18). 
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Danes se je zato potrebno še bolj usmerjati k razvijanju dobre organizacijske kulture v 
podjetju in s tem ustvarjati pogoje, najprej za invencije, šele nato za inovacije, ter se 
dobro zavedati njenega pravega pomena. Hkrati to pomeni postavljanje trdnih temeljev 
za organizacijo in njen obstanek na trgu. Ne glede s čimer se organiazcija ukvarja, pa to 
pomeni tudi razvoj in napredek za tisto področje. Celostno gledano bi lahko rekli razvoj 
za človeštvo. 

V magistrskem delu smo se zato posvetili obravnavi organizacijske kulture v organizaciji, 
inovativnosti v organizaciji, njuni medsebojni povezanosti in soodvisnosti, ter vplivu 
organizacijske kulture na inovativnost.  

 

1.2 Namen, cilji in konceptualni okvir raziskave 

V magistrskem delu smo se v teoretičnem delu osredotočili na razlago organizacijske 
kulture, predvsem na njene dimenzije in kako vpliva na organizacijo. Predstavili smo 
inovativnost, kateri so njeni dejavniki, kakšen pomen ima v organizaciji,  s poudarkom 
na inovativnosti kot dejavniku v slovenskem okolju in kakšne možnosti ima za razvoj v 
slovenskem gospodarskem okolju. Nato smo proučili povezave med organizacijsko 
kulturo in inovativnostjo v organizaciji, predvsem vpliv organizacijske kulture na 
inovativnost v organizaciji. S pomočjo različnih avtorjev smo primerjali in podajali 
njihove ugotovitve, s čimer smo zasnovali teoretično podlago za raziskovanje 
empiričnega dela. Glavni namen magistrskega dela je ugotoviti vpliv organizacijske 
kulture na inovativnost na primeru izbrane organizacije. 
 
Teoretična izhodišča smo dodatno preučili s pomočjo globinskega intervjuja, ki smo ga 
izvedli v Interi, katero je vodilno slovensko podjetje na področju CRM in vodenja 
projektov. Direktor Peter Ladič vidi uspeh organizacije kot rezultat kreativnega 
delovnega procesa, razvoja lastnih programskih rešitev Intrix, rednega izobraževanja in 
inovacij. Med drugim nas je zanimalo, ali je na njihov razvoj (njihove inovacije) vplivala 
predvsem dobra organizacijska kultura ali obstoječa organizacijska kultura vpliva na 
inovativnost v organizaciji in ali je zaradi boljše organizacijske kulture inovacijska 
sposobnost organizacije večja? 
 
Na osnovi globinskega intervjuja smo na koncu podali svoje ugotovitve, ki smo jih 
primerjali s teoretičnimi predpostavkami. Predpostavljali smo, da organizacijska 
kultura  vpliva na inovativnost v organizaciji. Organizacijsko kulturo smo izrazili s petimi 
dejavniki kot predikatorji (neodvisne spremenljivke) in inovativnost kot kriterij (odvisna 
spremenljivka). 
 
Cilji v teoretičnem delu: 

- proučiti pojem inovativnosti, 
- proučiti organizacijsko kulturo, 
- proučiti vpliv organizacijske kulture na inovativnost v organizaciji, 
- prikazati, da je za inovacije potrebna dobra organizacijska kultura, 
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- opredeliti dejavnike, ki vplivajo na proces povezave med organizacijsko kulturo 
in inovativnostjo. 

 
Cilji v empiričnem delu: 
 

- predstaviti izbrano organizacijo, 
- izvesti raziskavo o vplivu organizacijske kulture na inovativnost (globinski 

intervju), 
- oceniti stanje in vpliv posameznih dejavnikov organizacijske kulture na 

inovativnost v podjetju, 
- primerjati empirične ugotovitve s teoretičnimi,  
- podati predloge o možnih izboljšavah. 

 
 
V okviru raziskovalnega področja, smo določili naslednje: 

a) Neodvisne spremenljivke: 5 dejavnikov kulture, kateri so podporno okolje, 
notranja integracija posameznika, izbor dimenzije profila organizacijske kulture 
in pomen voditelja v organizaciji, prilagajanje oz. spreminjanje organizacije.  

b) Odvisno spremenljivko: inovativnost organizacije. 

Opredelitev spremenljivk in odnosov med njimi je razvidna s slike 1. 
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Slika 1: Shematičen prikaz vpliva dejavnikov kulture kot predikatorjev, na inovativnost 
kot kriterij 

 

 

Vir: lasten prikaz 

Iz slike je razvidno, da proučujemo vpliv petih dejavnikov kulture na inovativnost 
organizacije kot odvisno kriterijsko sprejemljivko. 

Naša raziskava je usmerjena na obravnavo naslednjih raziskovalnih vprašanj: 

V1: Ali lokalno okolje vpliva na organizacijsko kulturo in posledično na inovativnost v 
izbrani organizaciji? 
V2: Ali po mnenju direktorja medsebojno razumevanje in dobro počutje vsakega 
posameznika v organizaciji pozitivno vpliva na inovativnost organizacije? 
V3: Ali je organizacijska kultura v izbrani organizaciji naklonjena inovativnosti? 
V4: Ali obstaja zveza med pomenom voditelja in njegovim vplivom na ogranizacijsko 
kulturo v izbrani organizaciji in ali organizacijsko kulturo lahko oblikuje vsak zaposlen v 
organizaciji? 
V5: Ali je spremljanje in uvajanje novih idej v organizacijsko kulturo dobro sprejeto med 
zaposlenimi v izbrani organizaciji in ali slednje vpliva na inovativnost izbrane 
organizacije? 
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1.3 Predpostavke in omejitve raziskovanja  

Za obravnavo izbranega namena smo v nalogi opredelili niz predpostavk in omejitev.  
 
 
1. Temeljne predpostavke raziskovanja so bile naslednje: 
1.1 Predpostavljamo, da so ključni dejavniki: podporno okolje, notranja integracija 
posameznika, izbor dimenzije profila organizacijske kulture, pomen voditelja v 
organizaciji in prilagajanje oz. spreminjanje organizacije.  
1.2 Predpostavljamo, da je odnos med organizacijsko kulturo in inovativnostjo v 
sodobni družbi vse pomembnejši. 
1.3 Ugotavljanje povezanosti med organizacijsko kulturo in inovativnostjo organizacije 
smo preverjali z globinskim intervjujem; predpostavljali smo, da bo rezultat pokazal 
resnično stanje. 
1.4 Predpostavljali smo, da je za odgovore najbolj kompetentna oseba, ki organizacijo 
vodi, ima izkušnje in znanje, vezano na vlogo kulture pri inovativnosti organizacije. 
 
2. Omejitve 
2.1 Splošno omejitev raziskave je predstavljalo tudi dejstvo, da so lahko nekateri 
podatki poslovna skrivnost organizacije. 
2.2 Omejili smo se pri zbiri neodvisnih spremenljivk, izbrali smo le tiste, ki smo jih želeli 
preveriti in za katere menimo, da so ene izmed najpomembnejših dejavnikov ki 
vplivajo na predmet raziskave, to je vpliv organizacijske kulture na inovativnost 
organizacije. Zavedamo se, da te neodvisne spremenljivke niso edine, ki vplivajo na 
odvisno spremenljivko. 
2.3 V magistrskem delu posplošitve spoznanj niso mogoče, saj smo raziskavo naredili na 
študiji primera. 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 

V nadaljevanju predstavljamo metodo raziskovanja, raziskovalni vzorec ter postopek 
zbiranja podatkov in postopek obdelave magistrskega dela. 

Raziskovalna metoda 

Pri prepletu indukcije in dedukcije smo uporabili v teoretičnem delu deskriptivno in 
komparativno metodo; v empiričnem delu pa deskriptivno metodo. 

Raziskovalni vzorec 

Vključili smo vodilno osebo ene organizacije. 

Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali z globinskim intervjujem v izbrani organizaciji (etnografski pristop). 
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Postopek obdelave 

Uporabili smo kvalitativno metodo analize podatkov. Postopek obdelave je bil naslednji: 

1. POSNETEK 
2. TRANSKRIPT 
3. KOREKCIJA TRANSKRIPTA 
4. INTERPRETACIJA (ob upoštevanju dosedanjih – teoretičnih spoznanj) 
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2 INOVATIVNOST PODJETIJ 

2.1 Opredelitev inovacij 

Najprej nastane invencija1, nato potencialna inovacija, ki pomeni uporaben, a ne še 
nujno donosen ali kako drugače koristen nov domislek. Šele zadnji člen v invencijsko-
inovacijski verigi je inovacija, to je vsaka dokazano koristna novost. Inovacije niso le 
tehnično-tehnološke novosti, temveč so lahko tudi družbene, netehnološke narave, ni 
pa inovacija katerakoli novost (Rebernik, 1997, str. 144). 

Invencija predstavlja idejo, opis ali model za novo ali izboljšano sredstvo, proizvod, 
proces ali sistem (Devetak, 1980). Je nov domislek, ki bi lahko postal uporaben ali 
koristen (Rebernik, 1997, str. 144). 

Inovacija je sprememba, ki je uvedena v ekonomski proces z namenom učinkovitejše 
izrabe obstoječih virov (v Berginc & Krč, 2001; povzeto po Bellon, Whittington 1996: 
str.9-34). Posameznik ali skupina inovira z namenom, da izboljša uporabo nečesa, kar že 
obstaja. Skozi aktivnost posameznik zadovoljuje lastne cilje in potrebe. Inoviranje je 
tvegan izziv, zato lahko pričakujemo tako slabe kot tudi uspešne rezultate. Ko nova ideja 
postane uspeh na trgu, se le ta ustali in postane rutina. Njena prednost traja le do časa, 
ko inovacijo uvedemo v proizvodni proces (v Berginc in Krč, 2001, povzeto po Bellon, 
Whittington 1996: str. 9-34). 

Inovativnost je način ustvarjanja posla, ki ga organizacija ali posameznik ustvari s 
pomočjo ustvarjalnosti. Organizacije ter njihova vodstva in ostali zaposleni se trudijo 
ustvarjati unikatne produkte. Ustvarjajo koncepte, ki sčasoma ostanejo inovacije, kot so 
novi ali izboljšani proizvodi ali storitve, procesi, ki izboljšajo učinkovitost, zelo 
konkurenčne marketinške kampanje ali izjemen management (Berginc in Krč, 2001, str. 
166).  

 

Pod inovacijo lahko razumemo tudi celoten proces raziskave, razvoja in uporabe 
tehnologije. Ta proces po definiciji obstaja iz več logično sledečih si faz (podprocesov), 
ki jih lahko analitično raziskujemo. Inovacija je od sprožanja ideje preko rešitve 
problema do komercializacije zaporedje organizacijskih in posameznih vzorcev 
obnašanja, ki jih povezujejo formalne točke odločanja za porazdelitev virov (Kos, 1996, 
str. 12).  

 

 

                                                      

1 Invencija predstavlja idejo, opis ali model za novo ali izboljšano sredstvo, proizvod, proces ali sistem. Je 
nov domislek, ki bi lahko postal uporaben ali koristen (Rebernik, 1997, str. 144). 
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Slika 2: Inovacijski krog 

 

 

Vir: v Berginc in Krč, 2001, str. 166, povzeto po Ray, 1998 

Inovacijski krog se prične s špekulativnim odkritjem, kar pomeni, da še na tej točki ni 
jasno, ali bo to odkritje na koncu pripeljalo do inovacije. Kot je v krogu prikazano, si 
sledijo razvoj ideje, oblikovanje možnih rešitev in priprava predlogov, kako izvesti 
proces. Sledi prilagajanje ideje potrebam kupcev, trgu in kje odločitve sprejema 
organizacija. Slednje nato idejo izvede, tokrat še v poskusni verziji, kot eksperiment. 
Nato sledi pregled zakonov in predpisov, katerih se je potrebno držati. Postopoma 
inovacija preide do rešitve težave ali problema. Sledi priprava postopkov, standardov, 
po katerih se bo inovacija izvajala, izdelovala in uporabljala. Po uvedbi inovacije 
postopoma preidemo na rutino, v kateri se nahajamo toliko časa, dokler ne pride do 
nove inovacije ali izboljšanja stare (Berginc in Krč, 2001, str. 166). 

Že pri slednji razlagi lahko razberemo povezanost med organizacijskim obnašanjem in 
inovativnostjo v organizaciji. Inovacija je velik proces, preko katerega pridemo do 
želenih rezultatov. 

Kotsemir in Abroskin (2013, str. 8) sta po analizi definicij inovativnosti skozi zgodovinski 
razvoj naredila slednji izbor definicij: 

- Inovacija kot nekaj novega (realni predmeti: izdelek, storitev ali programska oprema). 

- Inovacija kot proces dela, ki ustvarja nekaj novega. 
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- Inovacija kot instrument za početje, ki ustvarja nekaj novega. 

- Inovacija kot pogoj (okolje) za početje nekaj novega. 

- Inovacija kot ideja (koncept) nečesa novega. 

- Inovacija, kot so človekove sposobnosti, za početje nekaj novega. 

- Inovacija kot proces sprememb. 

Iz teh definicij lahko izpeljemo, da je povsod prisoten element novega.  

Iz tega lahko sklepamo, da inovacija predstavlja nekaj novega (Brown, 2004, str. 33), saj 
izraz inovacija izhaja iz latinske besede "inovatis" (Novartis-novo), kar bi lahko 
pomenilo obnovo, novosti, spremembe (Varis in Littunen, 2010, str. 10). 

Za inovacije obstajajo različne definicije, nekatere smo omenili zgoraj. Obstajajo tudi 
različne delitve inovacij, nekatere smo opisali v nadaljevanju. Pri tem smo v veliki meri 
povzemali stališča Muleja, Berginca in Krča ter drugih. Tako pri definicijah kot pri delitvi 
inovacij, smo izbrali tiste, ki so nam najbolj pomagale pri razumevanju empiričnega dela 
raziskave. 

Tipologija inovacij  

Berginc in Krč (2001, str. 169) opredeljujeta štiri osnovne tipe inovacij: »Izdelek, proces, 
marketing in management. Inovacijo definirata kot nov izdelek, storitev ali izboljšanje 
starega produkta ali storitve. Procesno inovacijo opredeljujeta kot izboljšanje procesov 
znotraj organizacije«. Cilj procesne inovacije bi naj bila večja učinkovitost. Izboljšalo bi 
se naj tudi upravljanje s človeškimi viri, pa tudi upravljanje financ. Managerski inovaciji 
pa pripisujeta izboljšanje načina vodenja organizacije (Berginc in Krč, 2001, str. 169). 

Po Muleju (v Mulej et al., 2011; povzeto po Mulej in Ženko, 2004, str. 127-129) 
razlikujemo deset tipov inovacij po njihovi vsebini: 

- poslovni program, ki je uspešen, donosen ipd.; 
- tehnika, tehnologija: uspešne nove lastnosti izdelkov in proizvodnih postopkov 

(in podobnih drugih); 
- organiziranje: koristne novosti pri neproizvodnih postopkih, usklajevanja delov 

organizacije v skupno celoto; 
- stil vodenja: prednost se daje sodelovanju pred poveljevanjem, demokratiziran 

odnos, enaki pogoji za vse, ki je nujen pogoj za inoviranje; 
- postopek vodenja, dela in sodelovanja; 
- stil poslovanja-sodelovanje s poslovnimi partnerji; 
- metode (so)delovanja; 
- vrednote, kultura, etika, norma, ki podpirajo sodelovanje in upoštevajo 

medsebojno soodvisnost; 
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- naše navade: sami moramo upoštevati sodobne vrednote, kulturo, etiko in 
norme; 

- navade drugih: ravno tako morajo tudi vsi ostali ravnati po sodobnih vrednotah, 
upoštevati kulturo, etiko in norme. 

 

Organizacija za ekonomsko sodelovanje (OECD, 2008) opredeljuje štiri vrste inovacij: 

Izdelčna ali storitvena inovacija, katera predstavlja uvedbo novega ali izboljšanega 
izdelka (tudi storitve), ki vključuje izboljšave na raznih področjih.  Za inovacijo se šteje 
že manjša sprememba v značilnostih. 

Procesna inovacija predstavlja uvedbo nove ali bistveno izboljšane metode. Namen 
procesne inovacije je predvsem optimizirati stroške in povečati kakovost. 

Marketinška inovacija predstavlja nove metode iz področja marketinaga, ki zajema 
spremembe na področju promocije, izgleda in cenitve izdelka. Povzroča spremembe na 
področju distirbucije, trženjskih poti, komuniciranja itd. Namenjene so zadovoljevanju 
potreb trga. 

Organizacijska inovacija je nova organizacijska metoda. Njen namen je izboljšati 
uspešnost organizacije z optimizacijo obratovalnih stroškov, izboljšanjem delovnih 
okoliščin, kar pa posledično vpliva na produktivnost zaposlenih (OECD, 2008). 

 

2.2 Dejavniki inovacijskega procesa  

Dejavniki v inovacijskem procesu   

Pri omogočanju procesa inovacij, ki določajo organizacijo, je cilj inovacija. Dejavniki, 
kateri vplivajo na proces inovativnosti, so spremenljivke, ki so pod vplivom 
managementa in vključujejo (prirejeno po Dervitsiotis, 2010, str. 910): 

 
- Vodenje, ki oblikuje vizijo, skupne vrednote in vzpodbudne dogovore, tako materialne 
kot tudi nematerialne, na vseh ključnih področjih. 

- Organizacijsko kulturo, ki določa gojišče za sodelovanje ustvarjalnih talentov 
zaposlenih, ki zagotavljajo priložnosti za kreativne interakcije in dobro izkoriščanje idej, 
pridobljenih iz drugih virov. Ključne značilnosti kulture vključujejo prevladujoča stopnja 
zaupanja, odnos tveganja za eksperimentiranje z novimi idejami, strpnost do okvare, 
stopnja raznolikosti v izobraževanju in etnično ozadje zaposlenih, pripravljenost za 
izmenjavo znanja in sodelovanje z drugimi. 

- Strategijo inovacij, katera opredeljuje in izkorišča nove možnosti, ki se  pojavljajo v 
spreminjajočem se poslovnem svetu. Ta strategija se odraža v portfoliji organizacije,  
trdno v inovacijskih projektih, katerih cilj je uravnotežiti koristi in tveganja iz 
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kratkoročne inkrementalne inovacije, ki izboljšujejo obstoječe izdelke in storitve, ter 
tiste iz dolgoročno prebojnih inovacij, nove načine za ustvarjanje vrednosti za 
zadovoljevanje nastajajočih potreb strank. 

- Udeležbo delavcev, ki hrani dragocen prispevek in zagotavlja podporo za inovacijske 
strategije, zlasti v zvezi z značilnostmi proizvoda in izboljšave proizvodnega procesa. 

- Inovativnostna sredstva, tako imenovana notranja volja človeškega talenta, ki je 
potreben naložbe in zunanjega sodelovanja, kateri lahko dopolnjujejo organizacijo v 
edinstveni prednosti, znanju in spretnosti. 

- Povratne informacije strank, ki omogočajo organizaciji zbiranje povratnih informacij o 
učinkovitosti in zadovoljstvu svojih izdelkov, na redni bazi. 

- Sodelovanja z dobavitelji, uporabljanje strokovnega znanja in izkušenj, edinstvenih 
pristopov in nasvetov svojih partnerjev pri razvoju želenih novih izdelkov in storitev. 

- Inovacijski proces, ki uporablja vse zgoraj navedene vhode za izbiro najboljše ideje za 
razvoj novih izdelkov ali storitev z dodano vrednostjo, ki lahko dosežejo trg hitro in 
postanejo novi tokovi prihodkov in dobička. Ta postopek je analiziran za vsako izmed 
štirih faz z dodano vrednostjo, ki so (povzeto po Dervitsiotis, 2010, str. 910): 

a) »nastajanje novih idej, 

b) izbira posebnih inovacijskih projektov, 

c) razvoj novih proizvodov, s prototipi in 

d) oglaševanje ali sprejemanje na trg obetaven izdelek« (Dervitsiotis, 2010, str. 910). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

Slika 3: Dejavniki v inovacijskem procesu po Dervitsiotis-u 

 

VIR: Prirejeno po Dervitsiotis, 2010, str. 910 

Rezultati in koristi inovacijskega procesa 

Ključni rezultati ali koristi, ki pritekajo v lokalnem okolju organizacije iz inovacijske 
sposobnosti organizacije, vključujejo naslednje (glej sliko 3): 

(1) vplivi strank v obliki povečanega zadovoljstva od izdelkov in storitve, ki ponujajo 
večjo vrednost skupaj z večjo zvestobo do organizacije, 

(2) vpliv zaposlenih v obliki večjega zadovoljstvo zaposlenih, večja pripadnost in večje 
sodelovanje znotraj organizacije, 

(3) vplivi organizacije v obliki večje stopnje zaupanja, bolj zdrav odnos do razumnih 
tveganj in večjo stopnjo sodelovanja, ki vodijo k bolj funkcionalnemu in učinkovitemu 
neformalnemu mreženju za lažjo izmenjavo dragocenih informacij in tihega znanja, 

(4) skupno izboljšanje učinkovitosti, izraženo v:  

- gospodarskih pogojih, merjenih s prihodki od novih izdelkov, v času do preloma, 
donosnosti celotne naložbe za inovacije in najbolj kritično, prihodki zajeti glede na 
prihodke od inovacij;  

- delovanju trga, merjenega s spremembo odstotka (%) tržnega deleža in čas do trga; 
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- okoljskem odtisu, merjenem s spremembo ravni onesnaženosti in spremembo 
pogojev za pridobivanje energije in drugih kritičnih virov z uporabo inovativnosti 
(Dervitsiotis, 2010, str. 910). 

 

2.3 Pomen inovativnosti za delovanje organizacije  

Organizacije si v današnjem času ne morejo več privoščiti, da bi zaostajale v razvoju. Ne 
samo velike, ki so to morale storiti že zdavnaj, da so obstale na trgu, vsaka organizacija 
mora biti inovativna, da sploh lahko tekmuje na trgu. Ustvarjati mora nove izdelke in 
storitve za nov trg (MacFarland, 2013, str. 1). 

Koncept inovacijsko zavestne organizacije (Kos, 1996, str. 13) 

-»Sistemska odprtost: organizacija se ne zapira pred javnostjo, neguje prisotnost na 
sejmih, seminarjih in medijih, je odprta za inovacijski dialog, spodbuja sodelavce k 
objavljanju, da bi pritegnili pogovorne partnerje v organizacijo. 

-Stopnja organizacije: organizacija dozira stopnjo organizacije ter želi shajati s čim manj 
organizacijskimi nalogami. Ponuja načelno organizacijo z večjimi prostori delovanja: 
delitev dela ne pomeni ločitve dela, marveč preložitev dela na najzmožnejšega. 

-Informacijski stil: poslovanje o inovativnih problemih ni drugorazredno proti rutinskim, 
tudi ne proti nujnim dnevnim vprašanjem. Informacijski odnosi so čim manj urejeni. Za 
inovacijske informacije se službene poti obidejo ali preskočijo. 

-Zavest pridobivanja: vedo, da nastane iz konfliktov ustvarjalnosti, zato se ne boje 
konfliktov, celo zavestno jih proizvajajo. 

-Način pridobivanja: tej zavesti ustrezajo nekonvecionalni, konfliktov sposobni, 
konflikte povzročajoči ljudje, domišljati si morajo zastavitve problemov. 

-Pristojnost in odgovornost: mehanizem pristojnosti in odgovornosti odpove, ko gre za 
opravljanje nove, z opisom mest nedoločene naloge. Po klasični organizacijski teoriji bi 
morali takšne naloge vračati nadrejenemu, to pa bi pomenilo, da je inovacija privilegij 
nadrejenih. Zato mora inovacijsko zavestna organizacija misel odgovornosti obravnavati 
prožneje. Priznati je treba, da nekdo zunaj svojega ozkega pristojnega področja 
zasleduje novo idejo, ki vodi do ovrednotljive rešitve. 

Inovacijska sposobnost je torej organizacijski cilj, enakovreden gospodarnosti, 
zagotavljanju kakovosti, zvestobi rokom, zanesljivosti, ki se jim posveča podjetniška 
organizacija. Končno ustreza takšna inovacijsko zavestna organizacija predvsem 
predstavam samozavestnih, strokovnih in mobilnih sodelavcev« (Kos, 1996, str. 13). 
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Koncept odprtega inoviranja 

Posamezniki oz./ali organizacije si želijo razvoja na svojem delovnem mestu, želijo si 
napredka, nenazadnje, želijo si vedno boljših naprav, domislic, ki jim kakorkoli olajšujejo 
ali olepšujejo življenje. 

Ta potreba neprestano vodi organizacije oz. posameznike v nove oblike organiziranja, 
povezovanja in (so)ustvarjanja. Odprto inoviranje (ang. Open Innovation) je ena izmed 
tovrstnih oblik generiranja (dodane) vrednosti, katero je prvi predstavil svetu prof. 
Henry Chesbrough leta 2003 v svoji knjigi Open Innovation: The New Imperative for 
Creating and Profiting from Technology. Koncept se vedno bolj uveljavlja v poslovnem 
svetu, prav zaradi svoje uporabnosti. Vse bolj zanimiv postaja tudi za znanstvene kroge, 
za raziskave njegovih novih pojavnih oblik in vpliva na ostale dejavnike ter povezave z 
njimi, (Aktualno 2.0, 2014). 

Chesbrough (2003, str. 27) je prvi postavil trditve o odprtem inoviranju in oblikoval 
koncept. Odprto inoviranje opisuje kot paradigmo, ki predvideva, da organizacija lahko 
in bi mogla pri razvoju svoje tehnologije uporabljati tako notranje kot zunanje ideje, kot 
tudi notranje in zunanje poti do trgov. Ob enem poudarja, da so notranje ideje lahko 
poslane na trg preko zunanjih kanalov, ki niso del področja trenutnega delovanja 
organizacije, ter s tem ustvarjajo novo dodano vrednost organizaciji. Tak pristop 
postavlja zunanje ideje in poti do trga na enako raven pomembnosti, kot notranje ideje 
in poti, kar do takrat ni veljalo. Veliko bolj pomembni so bili namreč notranji dejavniki, 
lahko bi celo rekli edini pomembni. 

Z vpeljavo takšnega koncepta so postale meje organizacij prepustne. Omogočajo večje 
prilagajanje in povezovanje virov med organizacijo in zunanjimi sodelavci (IFM, 2009). 
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Slika 4: Koncept odprtega inoviranja 

 

Vir: Chesbrough, 2003, str. 27. 

Zgornja slika prikazuje koncept odprtega inoviranja, ki ga je prestavil prof. Chesbrough. 
Prikazuje tako imenovan tunel, skozi katerega prihajajo ideje o novem ali izboljšanem 
proizvodu/storitvi/rešitvi, tako od zunaj skozi katerokoli fazo inovacijskega razvoja, kot 
od znotraj skozi tehnološke in netehnološke baze. Organizacija lahko: (1.) k sodelovanju 
povabi zunanje partnerje že v začetni fazi pridobivanja idej (invencij), ali pa (2.) v fazi 
razvoja prepozna potrebo po dodatni komponenti, katero je na primer hitreje in/ali 
ceneje kupiti ali licencirati od zunanjega izvajalca/partnerja/konkurenta. Lahko pride 
tudi do stranskih proizvodov v fazi razvoja, ki niso primerni za njegovo osrednjo 
dejavnost, zato se lahko organizacija tudi odloči in proda produkt. Vse pogostejši 
rezultat odprtih inovacij, ki je posledica vedno večje potrebe po hitrem vstopu na trg, 
so nova partnerstva na nivoju (blagovne) znamke ali skupne nove organizacije 
(Aktualno 2.0, 2014). 

Koncept odprtega inoviranja delimo na dva dela in sicer, je prvi del odprtega inoviranja 
osredotočen na pridobivanje novega znanja in na ideje, ki prihajajo od zunaj. Drugi del 
je deljenje znanja in idej organizacij navzven. Za organizacijo je ključnega pomena, da 
najde svoje ravnotežje med tem, katere ideje, znanje in tehnologijo je smiselno 
pridobiti od zunaj in do katere mere razkriti svoja znanja navzven. Bistvenega pomena 
za organizacijo je osredotočiti se na svoje sposobnosti, hkrati pa vključiti zunanje 
partnerje za vse obstranske dejavnosti in proizvode/storitve organizacije. 
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2.4 Inovacijska dejavnost v slovenskem in EU okolju 

2.4.1 Podporno okolje za razvoj inovacij v slovenskem prostoru  

V nalogi želimo preveriti kakšen vpliv ima podporno okolje na razvoj inovativnosti v 
organizacijah. Izbrana organizacija posluje na področju IT (information technology), kar 
pomeni da med njihove temlje poslovanja spada tudi širokopasovna infrastrukura. Če 
zunanje okolje nima urejene npr. širokopasovne infrastrukture (ki jo omenjamo v 
nadaljevanju kot problem v Sloveniji), se organizacije, kot je izbrana, ne morejo širiti oz. 
lahko že govorimo o problemu celotnega poslovanja organizacije, tako s strani 
pridobivanja strank, kot delovanja same organizacije. Potrebno je pregledati in oceniti 
stanje podpornega okolja, kajti ukrepi, ki jih bo sprejelo zunanje okolje (država, EU, 
državne institucije), bodo hote ali nehote, vplivali tudi na poslovanje vsake 
oraganizacije v okolju. 

Ocena preteklega stanja 

Iz Ekonomskega pregleda povzetka in priporočila (OECD, 2011) je razvidno da je 
Slovenija precej dobro uvrščena glede kazalnikov dosedanjih inovacijskih vložkov 
(izdatki za raziskave in razvoj, število raziskovalcev itd.). Omenjen je eden glavnih 
dejavnikov, ki omejuje inovacijsko učinkovitost. Očitek se nanaša na organizacijo vladne 
inovacijske politike (administrativna razpršenost, pomanjkanje koordinacije med 
deležniki in izvedbeni primankljaj). Ugotavljajo, da so potrebni dodatni ukrepi za 
spodbujanje inovacijske politike, kot so npr. dajanje finančnih spodbud, povezovanje z 
raziskovalnimi centri (OECD, 2011).   

Pogled v sedanje in prihodnje stanje 

Podporno okolje ima velik pomen za gospodarski razvoj. Vlada RS je v Strategiji razvoja 
Slovenije 2014 – 2020 opredelila vizijo in cilje razvoja Slovenije do leta 2020: 

»V dokumentu so opredeljena štiri prioritetna področja: 

- konkurenčno gospodarstvo, 
- znanje in zaposlovanje, 
- zeleno življenjsko okolje, 
- vključujoča družba. 

V okviru opredeljenih prioritet so identificirali naslednje tri horizontalne razvojne 
vsebine, za katere bodo namenili 50% razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 
2020: 

- raziskave in razvoj ter inovacije, 
- zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij, 
- zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in 

starejši) (SRS, 2013)«. 
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V sklopu omenjene strategije so zasnovali Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju Operativni program), kateri 
bo z vlaganjem sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov pripomogel 
Sloveniji in njenemu gospodarstvu k izpolnjevanju ciljev. Eden izmed teh je »Dvig 
konkurenčnosti, produktivnosti in inovacijskega potenciala slovenskega gospodarstva, 
temelječega na raziskavah in inovacijah (Operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 2014)«. 

V okviru operativnega programa se omenja trend zaostajanja Slovenije pri razvoju 
širokopasovne infrastrukture, katera pa med drugim vpliva na inovativnost v 
organizacijah (ibid., 2014, str. 28-29). Slednje smo izpostavili zaradi izredno slabega 
stanja infrastrukture, katera ima velik vpliv na inovativnost organizacij. 

Gre za izrazito zaostajanje, ne glede na pretekla vlaganja, predvsem na podeželskih 
območjih. Osnovna širokopasovna infrastruktura še vedno ni dostopna približno tretjini 
prebivalstva. Slovenija se je med vsemi državami EU v letu 2013 uvrstila na zadnje 
mesto po kazalniku pokritosti gospodinjstev s standardnimi fiksnimi širokopasovnimi 
omrežji na podeželju. Z dodatnimi spodbudami zasebnim investitorjem in s sprejetim 
novim Zakonom o elektronski komunikaciji (ZEKom -1) bo Slovenija poskusila popraviti 
zaostanek (ibid., 2014, str. 29).  

V nadaljevanju bomo predstavili izbran tematski cilj, njegove prednostne naložbe ter 
utemeljitev izbora s strani RS. Gre za cilj, ki se neposredno dotika naše tematike 
raziskovanja. Predstavljen je vpogled v prihodnje izboljšave in možnosti, ki jih bodo 
organizacije lahko koristile. 

Tabela 1: Predstavitev tematskega cilja: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in 
inovacij za obdobje 2014-2020 

Izbran tematski 
cilj 

Izbrana prednostna 
naložba 

Utemeljitev izbora 

(1): Krepitev 
raziskav,  
tehnološkega 
razvoja in 
inovacij. 

Izboljšanje infrastrukture za 
raziskave in inovacije ter  
zmogljivosti za razvoj 
odličnosti pri raziskavah in 
inovacijah ter promocija 
kompetenčnih centrov, 
zlasti tistih v evropskem 
interesu. 

 

Podpora ukrepom za boljšo uporabo 
vzpostavljenih RRI infrastruktur za 
komercializacijo že razvitih rešitev in 
boljši izkoristek obstoječe 
raziskovalne infrastrukture. Slovenija 
mora razvijati nacionalno 
raziskovalno infrastrukturo na 
prednostnih področjih, ki bodo 
dopolnjevala področja pametne 
specializacije. Tudi NRP predvideva 
podporo projektom ESFRI v skladu z 
NRRI 2011-2020 (kjer je cilj, da se na 
prednostnih področjih do leta 2020 
zagotovi dostop do velikih 
raziskovalnih infrastruktur s 
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sodelovanjem v mednarodnih 
projektih. 

•Razvoj dejavnosti za podporo 
raziskovalnim institucijam in 
podjetjem pri uspešnemu 
pridobivanju sredstev v 
mednarodnem prostoru v skladu z 
usmeritvami NRP.  

•RISS predvideva vzpostavitev okolja, 
ki bo omogočalo učinkovit prenos 
znanja iz javnih raziskovalnih 
organizacij v podjetja pa tudi ciljno 
usmerjeno in kakovostno 
mednarodno sodelovanje, ki ima 
neposreden učinek na prenos znanja 
v lokalno gospodarstvo in pa 
spodbujanje mednarodne mobilnosti 
raziskovalcev. 

 

 Spodbujanje naložb 
podjetij v raziskave in 
inovacije ter vzpostavljanje 
povezav in sinergij med 
podjetji, centri za raziskave 
in razvoj ter visokošolskim 
izobraževalnim sektorjem, 
zlasti s spodbujanjem 
naložb na področju razvoja 
izdelkov in storitev, prenosa 
tehnologij, socialnih in 
ekoloških inovacij, aplikacij 
javnih 
storitev,spodbujanjem 
povpraševanja, mreženja, 
grozdov in odprtih inovacij 
prek pametne specializacije 
ter podpiranjem 
tehnoloških in uporabnih 
raziskav, pilotnih linij, 
ukrepov za zgodnje 
ovrednotenje izdelkov, 
naprednih proizvodnih 
zmogljivosti in prve 

NRP predvideva nadaljnje 
povezovanje infrastrukture in 
razvojnih jeder podjetij za 
zagotavljanje nastanka in razvoja 
novih inovativnih in tehnoloških ter 
spin off podjetij, ter predvideva 
vlaganja za spodbujanje inovativnosti 
in podjetniških vlaganj v raziskave in 
razvoj  

•Slovenija se precej dobro uvršča 
glede kazalnikov inovacijskega vložka, 
kazalniki inovacijskih učinkov kažejo 
na nizko ali celo upadajočo 
učinkovitost splošnih inovacijskih 
prizadevanj (OECD Ekonomski 
pregled 2011). 

•EK CPP predvideva vlaganja v 
ukrepe za dvig inovacijskega 
potenciala MSP 

•V Sloveniji je v gospodarstvu še 
vedno nizek delež raziskovalcev. 
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proizvodnje zlasti na 
področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij 
ter razširjanje tehnologij za 
splošno rabo 

Ukrepi spodbujanja prehajanja in/ali 
sodelovanja raziskovalcev z 
gospodarstvom bodo omogočil 
tesnejše sodelovanje med javno in 
zasebno sfero in povečanje 
inovativnosti za gospodarstvo 

 

Vir: Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 2014, str. 33. 

Slovenija bo za omenjeni cilj namenila 461 mio EUR (15,38% vseh sredstev, 33% ESRR). 

 »Slovenija je v procesu sprejemanja ambiciozne vizije za svojo prihodnost, Vizije 
Slovenije 2050, da bi spodbudila prehod v družbo, v kateri se posamezniki učijo za 
življenje in skozi vse življenje, so inovativni, si med seboj zaupajo, uživajo visok 
življenjski standard in sprejemajo svojo edinstveno identiteto in kulturo. Država je 
vpeljala vrsto usmerjenih strategij, ki bodo v pomoč pri doseganju vizije, vključno z 
Nacionalnim programom visokega šolstva 2011-2020, Raziskovalno in inovacijsko 
strategijo Slovenije 2011 – 2020, Strategijo pametne specializacije (S4), Digitalno 
Slovenijo 2020 (DSI 2020), Okvirnim programom za prehod v zeleno gospodarstvo, Belo 
knjigo o pokojninah in Strategijo razvoja javne uprave 2015 – 2020 (OECD, 2017)«. 

V zgornjem navedku lahko razberemo, da gre za dvigovanje norm, vrednot, vedenja in 
kvalitete življenja posameznika ter posledično skupnosti, kar pomeni, da se bo gradilo 
na dobri organizacijski kulturi, hkrati pa opisujejo, da so takšni ljudje posledično veliko 
bolj inovativni. Iz tega lahko sklepamo, da je za inovativnost potrebna dobra kultura v 
organizaciji (in tudi izven nje).  

V nadaljevanju bi izpostavili pomembnejše institucije v Sloveniji, ki za spodbujanje 
inovativnosti ponujajo povratna in nepovratna sredstva. 

Slika 5: Institucije, ki ponujajo povratna in nepovratna sredstva v RS 

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, povzeto po 
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/tehnoloski_razvoj/spodbujanje_inovacij_in_tehnoloskega_

razvoja/. 
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Javna agencija SPIRIT Slovenija (kjer so združene tri pomembne agencije: Javna agencija 
za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovenska turistična organizacija (STO) in 
Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA)), Slovenski podjetniški sklad ter SID banka 
ponujajo sredstva (tako povratna kot nepovratna) v obliki denarne pomoči in 
subvencioniranimi obrestnimi merami na javnih razpisih. Sredstva za spodbude se 
zagotavlja s strani Evropske Unije in Republike Slovenije. Javni razpisi so večinoma 
namenjeni pravnim osebam. Slednja morajo glede na razpis dosegati določena merila 
in še nekaj let izpolnjevati pogoje, ki so v posameznem razpisu določeni. Cilji razpisov 
so organizacijam pomagati pri zagonu in nadaljnjem razvoju. Ne glede na to, ali se 
organizacija šele uveljavlja ali pa je že ustaljeno na trgu, se v veliki meri išče invencije, 
katerim bi omogočili nadaljevanje poti (do inovacije). (povzeto iz osnovnih informacij 
spletnih strani SPIRIT, SPS in SID banke). 

SWOT analiza slovenskega inovacijskega okolja glede na značilnosti slovenskega 
gospodarstva 

V spodnjih tabelah imamo izpisane prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti, ki so 
značilne za slovensko gospodarsko okolje in nam povedo, kje je še potrebno in kje nam 
še manjka, da bo okolje primerno za razvijanje inovativnosti v organizacijah. Analiza je 
torej hkrati pokazatelj premika v slovenskem gospodarstvu na boljše oz. na slabše 
(Stres, 2009, str. 40). 

Tabela 2: Analiza prednosti in slabosti slovenskega gospodarstva 

PREDNOSTI SLABOSTI 
-Ugoden geostrateški položaj, ki nas 
umešča v sam center EU, ter bližino večjih 
evropskih pomembnejših centrov. 
-Naravni viri. 
-Tradicionalna znanja v predelovalni 
industriji. 
-Potencial v storitvenem sektorju. 
-Enotnost EU trga, preko katerega se lažje 
prodre na svetovne trge. 
-Dobri odnosi in sodelovanja z raznimi 
državami. 
-Izvozna usmerjenost slovenskega 
gospodarstva. 
-Dosedanja vlaganja v RR. 
-Davčne olajšave (za RR in naložbe). 
-Visoka kakovost industrijskega dizajna 
-Dobro poznavanje tujih jezikov in 
sprejemanje drugih kultur. 
-Računalniška pismenost. 
-Razvita mrežna struktura podjetij RS v 
dobaviteljskih in tehnoloških verigah 
kupcev na svetovni ravni (avtomobilska 

-Strukturne težave, katere so vidne na 
področjih nižje zahtevnih tehnoloških 
industrij. 
-Poslovno okolje prejema manj spodbud, 
kot bi bilo zaželjeno. 
-Znanja se ne izkorišča popolnoma. 
-Nekatera podjetja so zelo zadolžena. 
-Majhen odstotek inovativnih podjetij in 
nizka stopnja inovacijske in podjetniške 
kulture.  
-Vlaganja v raziskave in razvoj so 
razmeroma majhna, tako javnega kot 
zasebnega sektorja, še večje zaostajanje 
pri  
netehnoloških inovacijah. 
-Vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije se 
ne izkoriščajo v polni meri. Nadgradnja 
vlaganj je slaba.   
-Slaba povezanost tehnološkega in 
poslovnega razvoja. 
-Podjetja imajo slabo ponudbo glede 
financiranja. 
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industrija, industrija bele tehnike). 
 
 

-Nedosledno podporno okolje države. 
-Okolje slabo sprejema neuspehe. 
-Povezovanja podjetij v domačem okolju 
se izvajajo v manjšem obsegu, sklepanja 
strateških zavezništev s tujimi partnerji 
prav tako. 
-Vodstvena znanja in izkušnje so 
razmeroma slaba, v primerjavi s tujino, 
prav tako razumevanje pojma družbene 
odgovornosti podjetij. 
-Majhne odstotek podjetij, ki delujejo na 
tujih trgih.  
 - Produktivnost na trgu dela je relativno 
majhna. 
-Nerazvita cestnoprometna infrastruktura 

Vir: povzeto po SIP, 2013, str. 18-19, povzeto iz ugotovitev različnih mednarodnih raziskav konkurenčnosti 
(WEF,IMD), ugotovitev strokovnjakov OECD, EU, Osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično 

družbo do leta 2050 ter ugotovitev MGRT, GZS in ostalih deležnikov. 

 

Tabela 3: Analiza priložnosti in nevarnosti slovenskega gospodarstva 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
-Višja dodana vrednost izdelkov. 
-Majhnost Slovenije omogoča hitrejšo 
doseganje ciljev. 
-Trajnostna proizvodnja in potrošnja. 
-Razvoj ekosistemskih storitev na 
podlagi naravnih virov, česar ima Slovenija 
veliko. 
-Povezovanje in mreženje podjetij (razne 
inst., medn. org.)  
-Vključevanje v mednarodne razvojne 
mreže. 
-Sodelovanje v EU razvojnih programih in 
projektih. 
- Povezovanje podpornega okolja (JRO, 
agencije, zbornice, spec. podjetja). 
-Optimalna izraba obstoječe infrastrukture 
(npr. poslovne cone)  
-Priliv TNI, internacionalizacija in 
izkoriščanje novih trgov. 
-Medsebojno sodelovanje različnih 
resorjev za podporo gospodarstvu.  
-Prilagoditev izobraževalnega sistema 

-Nezadostna tehnološka raven industrije, 
zaostajanja v razvoju organizacije in 
tehnologije. 
-Slaba razporejenost javnih financ in 
njihovo pomanjkanje. 
-Nepripravljenost za izpeljavo strukturnih 
reform v gospodarstvu. 
-Nezainteresiranost tujih vlagateljev zaradi 
slabega (tudi počasnega) odziva, 
premajhen trg. 
-Nestimulativno davčno okolje za domača 
in tuja podjetja. 
-Administrativne ovire pri investicijah. 
-Izguba in zaostajanje za trendi razvoja 
poklicev v kreativnih industrijah in drugih 
perspektivnih sektorjih.  
-Nizek odstotek namenjanja sredstev v 
podjetij za izobraževanje in razvoj 
zaposlenih. 
-Nesodelovanje med izobraževalnimi 
ustanovami in gospodarstvom.  
-Manjši obseg povpraševanja na 
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potrebam v gospodarstvu. 
-Usposabljanje in izobraževanje v podjetjih 
in vseživljenjska karierna orientacija 
posameznikov. 
-Zmanjševanje administrativne birokracije 
-Povečanje vlaganja v raziskave, razvoj in 
inovacije.  
-Krepitev razvojnih kadrov v gospodarstvu. 
-Uvedba davčnih olajšav za inovatorje.  
-Finančna in druga državna podpora za 
uvajanje inovacij. 
-Podpora hitrorastočim podjetjem. 

domačem trgu. 
-Ovire pri tujih trgih. 
-Pomanjkanje zavedanja in vedenja (pri 
odločevalcih, oblikovalcih in izvajalcih 
politik, pri deležnikih, širši javnosti) o 
priložnostih Slovenije za trajnostni razvoj. 
 
 

Vir: povzeto po SIP, 2013, str. 19-20, povzeto iz ugotovitev različnih mednarodnih raziskav konkurenčnosti 
(WEF,IMD), ugotovitev strokovnjakov OECD, EU, Osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično 

družbo do leta 2050 ter ugotovitev MGRT, GZS in ostalih deležnikov. 

Krepitev podjetništva, inovacij in s tem tehnološkega razvoja je ključnega pomena za 
gospodarsko rast in njeno konkurenčnost. Država ima pri tem veliko vlogo, saj s svojimi 
ukrepi lahko izboljšuje okvirne pogoje za podjetništvo in inovacije. S SWOT analizo lažje 
ugotovimo, kje se pojavljajo priložnosti, kakšne so naše prednosti in kje so naše 
slabosti. Zgornji tabeli SWOT analize izhajata iz že pripravljenjih gradiv (poročilo SIP) iz 
katerih smo si pridobili smiselne informacije o slovenskem gospodarstvu. Vsebinsko 
nam je SWOT analiza pomagala, da smo lažje razumeli, kakšno podporno okolje ima 
izbrana organizacija. 

2.4.2 Primerjava poslovnega podpornega okolja za razvoj inovativnosti med EU in 
Slovenijo 

Slovenija je bila do leta 2013 najmanj perspektivna v svoji skupini (slika 6) in je imela 
najmanjšo rast, vendar je po letu 2014 lestvico obrnila v svoj prid in jo trenutno 
ocenjujejo kot najhitreje rastočega močnega inovatorja, medtem ko je Luksemburg 
najpočasnejši v razvoju inovativnosti. Drugo skupino, torej skupino močnih inovatorjev 
zajemajo, zraven že prej omenjenih držav, še Avstrija, Belgija, Francija, Irska, Velika 
Britanija in Nizozemska (IUS, 2015, str. 68). 

Slovenija je pred letom 2008 spadala celo v tretjo skupino, v skupino zmernih 
inovatorjev. Od leta 2007 je njena relativna uspešnost zrastla iz 86 % na 96 % v letu 
2014 in je blizu EU povprečja (tabela 4) (IUS, 2015, str. 68). 

Če primerjamo deleže inovacijsko aktivnih podjetij v predelovalnem in storitvenem 
sektorju, lahko vidimo velike razlike med sektorjema. Storitveni sektor zaostaja za 
predelovalnim, potrebne bi bile dodatne spodbude predvsem v sektorjih, v katerih 
najbolj zaostajamo – gostinstvo, gradbeništvo, trgovina, vzdrževanje in popravila 
motornih vozil, promet in skladiščenje (Fatur, Likar, 2009, str. 19). Med letoma 2012 in 
2014 je bilo v predelovalni dejavnosti za namene inovacijske dejavnosti porabljenih 657 
milijonov EUR, v storitveni dejavnosti pa 269 milijonov EUR (povzeto po Hollanders et 
al., 2016, v GEM Slovenija, 2016, str. 129). Splošen trend razvoja inovacijsko aktivnih 



 

 

23 

 

podjetij je sicer pozitiven, kar je zadovoljujoče, vendar bi predvsem v majhnih in 
srednje velikih (0-249 zaposlenih) najbolj potrebovali spodbudo k inovativnosti (Fatur, 
Likar, 2009, str. 19). 

Majhne organizacije so najbolj pomoči potrebne, saj same nimajo dovolj virov, 
predvsem pa ljudi, ki bi se ukvarjali tudi z inovacijami in razvojem (RID, 2009). 

Vsekakor pa Slovenija še zdaleč ni najboljša na področju invencijsko – inovacijske 
dejavnosti, naštejemo lahko nekaj temeljnih vzrokov glede inovativnosti. V nacionalni 
strategiji je premalo izpostavljena oz. bi si jo želeli izpostaviti še bolj in tako izboljšati 
davčno politiko pri nagrajevanju inovatorjev, prepoznavanju dobrih praks, nudenju 
podpore in osebnega zgleda. Kultura družbenega okolja v Sloveniji je še vedno 
nenaklonjena podjetništvu, predvsem nevoščljivost, lokalizem in individualizem močno 
ovirajo inovativnost (Fatur, Likar, 2009, str. 22). 

Podobna slika se kaže tudi v organizacijah samih, kjer managerji še vedno dajejo 
premalo poudarka človeškemu dejavniku, ter njegovim sposobnostim, ki pripeljejo do 
inovativnosti. Pomembno dejstvo je to, da v organizacijah infrastruktura invencijsko-
inovacijske dejavnosti (pravilnik, postopki, organizacijska struktura, sistemi – 
informiranje, nagrajevanje, kadri) pogosto ni dorečena (ibid.) in zatorej kot taka sploh 
ne obstaja oz. je organizacija niti ne obravnava. Ponekod se ta dejavnost prepušča 
srednjemu managementu in je usmerjena na ožji krog zaposlenih, kar pomeni da so 
njeni učinki zelo majhni, vsekakor manjši od zmožnosti ki jo neka organizacija ima 
(ibid.). 

Povzamemo lahko, da je veliko slovenskih organizacij inovativnih, sicer se v poslovnem 
svetu ne bi mogla obdržati in dosegati rezultatov, ki jih postavljajo v sam vrh tudi na 
mednarodnih trgih (ibid.). 
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Slika 6: Uspešnost držav članic Evropske Unije v inovacijah 

 

Vir:prirejeno po IUS, 2015. 

Tabela 4: Primerjava indeksa Slovenije in povprečja EU 

 

Vir: IUS, 2015, str. 68. 



 

 

25 

 

3 ORGANIZACIJSKA KULTURA 

3.1 Opredelitev organizacijske kulture 

Čeprav ni soglasja o opredelitvi organizacijske kulture, se bi večina avtorjev kot so 
Hofstede, Schein, Kroeber in Kluckhohn, Cameron in Quinn idr., strinjalo da 
organizacijska kultura izhaja iz nečesa, kar je zgodovinsko določeno (po ustanovitelju ali 
vodji), kar je povezano z antropologijo (kot rituali in simboli), v družbi zgrajeno 
(ustvarjena in ohranjena skupina ljudi, ki skupaj tvorijo organizacijo) in je težko 
spremeniti (povzeto po House et al, v Abu-Jarad et al, 2010, str. 34). Slednji  predstavijo 
nekatere opredelitve organizacijske kulture, ki jih lahko zasledimo v strokovni literaturi.  

Tabela 5: Definicije organizacijske kulture 

Avtor/ji Definicija 

Kroeber & Kluckhohn 

(1952) 

Predvajani vzorci vrednot, idej in drugih 
simbolnih sistemov, ki oblikujejo vedenje 
organizacije. 

Hofstede (1980) Kolektivno programiranje uma, ki razlikuje 
člane ene organizacije od druge. Vključuje 
skupna prepričanja, vrednote in prakse, ki 
razlikujejo organizacije eno do druge. 

Swartz & Jordon (1980) Vzorci prepričanj in pričakovanj članov, ki 
proizvajajo norme v skupni rabi, ki 
oblikujejo vedenje. 

Ouchi (1981) Set simbolov, obredov in mitov, ki 
komunicirajo na temeljnih vrednotah in 
prepričanjih organizacije do svojih 
zaposlenih. 

Martin & Siehl (1983) Lepilo, ki drži skupaj organizacijo prek 
skupnih vzorcev, treh sestavnih sistemov: 
kontekst ali temeljne vrednote, obrazci 
(proces komunikacije, npr. žargon), 
strategije za reinformacijo vsebine (na 
primer, nagrade, programi usposabljanja). 

Uttal (1983) Skupne vrednote (kar je pomembno) in 
prepričanja (kako stvari delujejo), ki 
sovpadajo s strukturo organizacije in 
nadzornim sistemom za proizvodnjo 
vedenjske norme (tako delamo stvari 
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tukaj). 

Adler (1986) Se nanaša na nekaj, kar si delijo vsi ali 
skoraj vsi člani neke socialne skupine - 
nekaj, kar poskušajo starejši člani skupine 
prenesti na mlajše člane in nekaj, kar 
oblikuje vedenje ali strukture organizacije. 

Denison (1990) Se nanaša na osnovne vrednote, 
prepričanja in načela, ki služijo kot temelj 
za organizacijski sistem upravljanja, kot 
tudi nabor praks upravljanja in vedenja, ki 
ponazarjata in krepita tiste osnovne 
principe. 

Trompenaars (1993) Je način, kako ljudje rešujemo probleme. 
Gre za skupni sistem pomenov. Narekuje 
nam, na kaj moramo biti pozorni, kako 
delujemo in kaj cenimo. 

Goffee (1996) Je rezultat kako smo ljudje med seboj 
povezani. 

Schneider (1997) Skupni vzorci obnašanja in pomen tega 
vedenja. 

Cameron & Quinn 

(1999) 

Kaj se vrednoti, prevladujoče stile vodenja, 
jezik uspeha, da naredijo organizacijo 
edinstveno. 

Sullivan (2001) Se nanaša na skupen način življenja ljudi, 
vključujoč z vsemi njihovimi vrednotami, 
idejami, dognanji, vedenju in materiali, 
predmeti, ki si jih delijo. 

Wood (2001) Sistemi skupnih prepričanj in vrednot, ki se 
razvijejo v organizaciji ali v njenih 
podenotah in usmerjajo vedenje svojih 
članov. 

Wiesner (2002) Način gledanja na organizacije s svojimi 
skupnimi vrednotami in vedenjem. 

Thomas & Tung (2003) Nanaša se na razvoj zastavljenih skupnih 
prepričanj, vrednot, stališč in logičnih 
procesov, ki določajo kognitivne 
zemljevide za ljudi, ki v določenih 
družbenih skupinah sprejemajo, zaznavajo, 
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razmišljajo in reagirajo. 

Anthon (2004) Je skupek vrednot, prepričanj in 
razumevanja, katere deli zaposleni v 
organizaciji in se uvršča med najbolj 
zmogljive komponente organizacije. 

Taylor (2004) Nanaša se na narejeno, glede na to, kar je 
bilo sporočeno ljudem, da se pričakuje od 
njihovega odnosa v organizaciji. 

Wagner (2005) Neformalno, skupen način dojemanja 
življenja in članstva v organizaciji, ki veže 
člane skupaj in vpliva, kaj si mislijo o sebi 
in njihovem delu. 

Vir: Prirejeno po House et al., 2004, v Abu – Jarad et al., 2010, str. 34. 

Peters in Waterman sta leta 1980 napisala najbolje prodajano knjigo V iskanju 
odličnosti in v njej trdila, da bi se uspeh organizacije lahko pripisalo organizacijski 
kulturi, ki je bila usmerjena v stranke in zaposlene, ter je bila odločilna in pooblaščajoča 
(povzeto po Peters, Waterman, 1980, v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 664). Od 
takrat je organizacijska kultura postala predmet številnih raziskav, knjig in člankov. 
Vendar pa je organizacijska kultura še vedno relativno nov koncept. V nasprotju s 
temami, kot je vodenje, ki ima večstoletno zgodovino, je organizacijska kultura mlad 
pojem, vendar hitro rastoče področje znotraj organizacijskega vedenja (Bauer, T. in 
Erdogan, B., 2009, str. 664). 

V zgodnje definicije organizacijske kulture, spada tudi Schein (1987). Njegova 
opredelitev kulture spada med natančnejšo in bolj priljubljeno opredelitev med 
raziskovalci: 

Organizacijska kultura temelji na predpostavkah in prepričanj, pri katerih Schein (1987, 
str. 6) trdi, da so nastale na globlji ravni in katere so skupne članom organizacije. 
Slednje delujejo na pod nivojem naših zavestnih odločitev in jih lahko merimo tudi po 
tem, kako dojemamo samega sebe in okolico. Slednje »predpostavke postanejo 
samoumevne, ker rešujejo te probleme vedno znova in zanesljivo ( E. Schein, 1987, str. 
6)«. 

Skupaj s Hofstede (2005) menimo, da sta postavila temelje organizacijske kulture, njune 
razlage pa so mnogi avtorji kasneje povzeli in na njih gradili svoje.  

Njuno raziskovanje je bilo ključnega pomena za nadaljnji razvoj organizacijske kulture in 
organizacijskega razvoja nasploh. Vredno se je torej spraševati, kaj pomeni 
organizacijska kultura, ali smo sposobni opazovati in meriti vzorce prepričanj, pravil in 
obnašanja ali ravnanja članov v organizaciji, kako vidna je organizacijska kultura in 
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kakšen vpliv ima na druge segmente v celotni organizaciji (Abu – Jarad et al., 2010, str. 
35). 

Ravni organizacijske kulture 

Organizacijsko kulturo sestavlja več ravni. Schein (1992, v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, 
str. 666) je organizacijsko kulturo razdelili na vidike, ki so relativno bolj vidni in tiste, ki 
se nahajajo pod zavestnim zavedanjem. Razdelil jo je na tri med seboj povezane ravni. 

Slika 7: Ravni organizacijske kulture po Scheinu 

 

Vir: prirejeno po Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 670, povzeto po Schein, 1992. 

Na najgloblji ravni, pod našim zavedanjem, so osnovne predpostavke2. Na drugi stopnji 
obstjajo vrednote, katere pomenijo skupna načela, določene standarde in cilje. 
Nazadnje imamo artefakte3, kateri so vidna raven organizacijske kulture (povzeto po 
Schein, 1992, v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 667). Začetek razumevanja kulture 
organizacije se lahko prične z opazovanjem artefaktov organizacije, kar pomeni 
opazovanje fizičnega okolja, interakcij zaposlenih, politike organizacije, sistema 
nagrajevanja in drugih opaznih značilnosti (Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 667). 
Pomemben del, kaj pomeni kultura v organizaciji, obstaja pod stopnjo zavestnega. 
Vrednote in na globlji ravni, predpostavke, ki oblikujejo kulturo organizacije, je 
omogoče odkriti s spremljanjem. Opazovati je treba npr. kako zaposleni sodelujejo, 
katere odločitve sprejemajo, pomembna so tudi njihova prepričanja in dojemanja v 
zvezi s tem, kaj je pravično in primerno vedenje (Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 667). 
Scheinova definicija (med drugim tudi razdelitve ravni) organizacijske kulture je 
                                                      

2 Pri predpostavkah so za samoumevna vzeta prepričanja o človeški naravi in resničnosti. 

3 Vidne in oprijemljive elemente kulture. 
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verjetno med najbolj splošno sprejetimi in najpogosteje citiranimi v strokovni literaturi, 
kar omenjata tudi Goffin in Mitchell (2010, str. 267, citirano v Kavčič, 2006, str. 7). 

3.2 Značilnosti organizacijske kulture 

3.2.1 Sestavine in značilnosti organizacijske kulture 

Kultura v organizaciji ni izražena direktno, opazimo jo skozi odnos do sebe in okolice. 
Njene sestavine lahko razdelimo na tiste, ki so dostopne (vidne) in tiste, ki jih 
neposredno ne moremo opaziti. Kot sestavine avtorji najpogosteje omenjajo (v Možina 
et. al., 1994, Schein 1991, Hofstede, 2005, Ivanko, 2007): 

• Vrednote so ponotranjena merila posameznika, kateri odloča kaj je pravilno in 
napačno. Predstavljajo osnovna stališča o delu, sodelovanju, lojalnosti in 
socilalizacijo posameznika. 

• Norme so skupinska pravila, namenjena so delovanju kolektivov. Predstavljajo 
pravila vedenja, ki se v organizaciji pričakujejo od vseh zaposlenih. Pogoj za 
nastanek norme je skupen cilj. 

• Vloge so standardizirani vzorci vedenja, z njimi delimo delo v organizaciji. 
• Tipični obrazci vedenja so prvine obnašanja v skupinah, katere jih ločijo od 

drugih skupin. 
• Vzorniki so uspešni voditelji ali člani organizacije. Pogosto gre za ustnovitelje ali 

vodje organizacij. 
• Običaji in obredi so različni načini obeleževanja raznih dogodkov v posameznih 

organizacijah. 
• Komunikacije so živčni sistem organizacije in so ključnega pomena za njeno 

funkcioniranje. 
• Proizvodi in storitve so vse vrste človekove dejavnosti in spadajo med vidne 

vsebine organizacijske kulture. 

V literaturi lahko zasledimo različne  tipologije oz. razdelitev profilov organizacijske 
kulture (tipologija po Ansoff-u, Handy-u, Deal-u in Kennedy-u, Cameron-u in Quinn-u, 
O'Reillyu idr.). 

Po tipologijah avtorjev iščemo skupne značilnosti organizacijske kulture v organizacijah. 
Tip kulture se namreč oblikuje z vrednotami organizacije in je naravnan izključno na 
posamezno organizacijo. Zato ob tipologijah prepoznamo, katero organizacijo in njeno 
kulturo najbolje opisujejo.    

V nadaljevanju bomo podrobneje predsatavili razdelitev po Cameron in Quinn (1999, 
Tipologija »The Competing Values Framework«), ter O'Reillyu, Chatmanu in Caldwellu 
(1991, v Erdogan-u in Bauer-ju, 2009, str. 670). Omenjeni tipologiji bosta v pomoč pri 
raziskovanju organizacijske kulture v empiričnem delu naloge. 
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Dimenzija profila organizacijske kulture (OCP)  

Avtorji (Chatman, J. A., & Jehn, K. A., 1991, v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 669) 
Dimenzijo profila organizacijske kulture (slika 8) opredeljujejo v okviru sedmih različnih 
dimenzij. Profili organizacijske kutlure so: inovativen, agresiven, usmerjen v rezultate, 
stabilen, usmerjen v ljudi, timsko usmerjen in usmerjen v podrobnosti. Predstavili 
bomo Inovativno dimenzijo organizacijske kulture, ki smo jo pripisali izbrani 
organizaciji. 

Organizacije, ki imajo inovativno kulturo so prilagodljive in eksperimentirajo z novimi 
idejami. Za takšne organizacije je značilno, da imajo ravno hierarhijo, kar pomeni, da 
zaposleni nimajo šefov v tradicionalnem smislu. Zaposleni sami sprejemajo tveganja in 
odgovornost o pomanjkljivostih ali uspehu. Dober primer takšne kulture ima podjetje 
W. L. Gore & Associates Inc., ki ima na trgu veliko inovativnih izdelkov, naprimer GORE- 
TEX®, tkanina ki diha, vendar je nepremočljiva. Njihova izdelka Glide zobna nitka in 
Elixir kitarske strune, sta podjetju prinesla izvolitev za najbolj inovativno podjetje v ZDA, 
ki ga podeljuje revija Fast Company Magazine leta 2004. W. L. Gore dosledno vodi svoje 
podjetje k inovativnosti (povzeto po Deutschman, 2004, v Bauer, T. in Erdogan, B., 
2009, str. 670). 

»Prepričani smo, da je uspeh Gore-a neposredni rezultat vrednot, ki so temelj kulture 
našega podjetja. Ta kultura je zgrajena na globokih prepričanjih v zaposlene in v 
prirojen pogon vsakega posameznika, da doseže svoj polni potencial. Skupaj smo 
zavezani k spodbujanju varnega in zdravega delovnega okolja, kjer lahko vsi zaposleni 
razvijejo svoje talente, uživajo svoje delo, in odgovorno usmerjajo svojo dejavnost«, v 
predstavitvi podjetja W. L. Gore & Associates Inc. (na njihovi spletni strani 
https://www.gore.com/about/the-gore-story.) 

Privatna in zelo uspešna podjetja, kot so W. L. Gore, Genentech Inc. in Google, katera 
imajo razvito inovativno kulturo v podjetju, tudi omogočajo svojim zaposlenim, da 
namenijo 20 % svojega časa projektom po lastni izbiri in s tem sprejemajo tveganje 
(povzeto po Deutschman, 2004, Morris et all 2006, v v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, 
str. 671). 

Na tem mestu bi lahko omenili še podjetje IBM, ali podjetje Google, ki imata ravno tako 
podobni praksi, kakor smo jih opisali pri podjetju Gore. Google-ova formula je sledeča: 
70 % delovnega časa je namenjenega za delo na projektih (na katere so zaposleni 
dodeljeni), 20 % delovnega časa je namenjenega delu v povezavi s projektom in 10 % 
delovnega časa je namenjenega idejam, ki ne rabijo biti povezane z delom. V tem času 
lahko zaposleni svobodno raziskujejo, vendar na koncu vseeno poročajo, kaj so v tem 
času odkrili, spoznali, našli zanimivega. Primer tega je brezžično omrežje po mestu San 
Franciscu, tako je nastala tudi aplikacija Google Talk. Pri Google-u so se tudi pošalili z 
dvigalom vesolje, da bo najbrž idejo za le tega kdo dobil v svojih 10 % delovnega časa. 
Povzeto iz predavanj Invencijsko-inovacijski management (Ženko, 2012). 

https://www.gore.com/about/the-gore-story
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Slika 8: Dimenzije profila organizacijske kulture 

 

Vir: v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 670, povzeto iz informacij O’Reilly, C. A., III, Chatman, J. A., & 
Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing 

person-organization fit. Academy of Management Journal, 34, 487–516. 

 

The Competing Values Framework 

Tiipologija (slika 9) temelji na teoretičnem modelu imenovanem »The Competing 
Values Framework«, ki ga poznamo tudi pod kratico CVF – model konkurenčnih 
vrednot. Avtorja sta na podlagi predhodnih raziskav (Quinn in Rohrbaugh, 1983, str. 
367), določila štiri glavne tipe organizacijskih kultur. Model je bil razvit na podlagi 
indikatorjev učinkovitosti podjetij, ki so združeni v dve dimenziji (x in y os). Na x osi je 
postavljena dimenzija fleksibilnost/kontrola, na y osi pa introvertirna/ekstrovertirna 
usmerjenost. Osi sta obdani s štirimi tipi organizcijske kulture (kultura klana, adhoc 
kultura, kultura hierarhije in kultura trga), kjer vsak kvadrant predstavlja skupek nekih 
vrednot, ki so skupne članom organizacije in idelologiji vodenja organizacije.   
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Slika 9: Model CVF (Competing Values Framework) 

 

Vir: Cameron in Quinn, 1999, str. 32. 

 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili zgoraj navedene tipe organizacijske kulture 
(Cameron in Quinn, 1999, str. 32). 

Kultura klana: za organizacijo s slednjo kulturo je značilno, da je usmerjena navznoter 
in je fleksibilna. V njej prevladujejo skupni cilji in vrednote. Velik poudarek je na 
dobrem počutju zaposlenih, v organizaciji se daje veliko na tradicijo, lojalnost in 
pripadnost, za kar bi lahko rekli celo, da je lepilo organizacije. Tudi zaposleni se čutijo 
predane organizaciji, delo je predvsem timsko in omogoča sodelovanje vseh 
zaposlenih. Slednji v vodstvu vidijo svoje učitelje, mentorje. Dolgoročni cilj je vlagati 
predvsem v zaposlene. Zanje uspeh pomeni predanost kupcem ter skrb za zaposlene 
(Cameron in Quinn, 1999, str. 32). 

Kultura adhoc: značilnosti sta visoka stopnja fleksibilnosti in zunanja osredotočenost. 
Zaposleni v tej kulturi so zelo kreativni, podjetniški in dinamični. Vodje so inovativno 
usmerjeni in pripravljeni tvegati, kakor tudi njihovi zaposleni. Organizacija spodbuja 
osebne pobude zaposlenih, samostojnost in nagnjenost k tveganju. Dolgoročno se 
organizacija zavzema za vnovično eksperimentiranje in pridobivanje novih virov. Uspeh 
pomeni nov unikat, ter le-tega predstaviti trgu kot prvotni dobavitelj. Člani cenijo 
inovativnost, izvirnost in svobodo odločanja (Cameron in Quinn, 1999, str. 32). 

Kultura trga: Organizacija ima svoj fokus na trg, hkrati pa člani še vedno stremijo k 
stabilnosti in kontroli znotraj organizacije. Glavni cilj članov organizacije je, da so naloge 
narejene, zanimajo jih rezultati. Delovno okolje je zelo tekmovalno, takšen je tudi stil 
vodenja. Vodstvu so namreč pomembni predvsem rezultati, katere lahko dosegajo tudi 
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na agresiven način. Vodstvo je pri doseganju ciljev strogo in zelo zahtevno, saj je 
njihova vizija predvsem povečanje tržnega deleža in prodor na nove trge. Konkurenčne 
cene in prevlada na trgih je zato zelo pomembna. Organizacijo držijo skupaj zastavljeni 
cilji, ki so bili doseženi (Cameron in Quinn, 1999, str. 32). 

Kultura hierarhije: je usmerjena navznoter, deluje v stabilnem okolju. Organizacija kot 
taka je notranje urejena, sledi formalnim pravilom. Zaposleni v organizaciji imajo zelo 
podrobno opisane delovne naloge, ki jih morajo opraviti. Zaposleni se strogo držijo 
pravil in postopkov organizacije, vodstvo ima interes le nad učinkom dela. Člani 
organizacije so dolgoročno zaposleni, saj jih zanimata varnost in stabilnost, hkrati pa 
učinkovitost in tekoč potek dela. Organizacija je uspešna, v kolikor deluje tekoče in brez 
zapletov in ob tem dosega nizke stroške ter izpolnjuje roke (Cameron in Quinn, 1999, 
str. 32). 

Morda je nekoč veljalo, da je uspešna le tista organizacija, ki se bo znala ravnati po 
kulturi trga ali po adhoc kulturi, vendar danes več temu ni tako. Vsekakor ne more biti 
kultura organizacije usmerjena samo v enega od opisanih tipov, ampak je prava 
kombinacija mešanica tipov, kjer so nekateri dejavniki bolj izpostavljeni, drugi nekoliko 
manj ali sploh ne. 

Uporaba tipologije nam bo v pomoč pri določitvi tipa organizacijske kulture, ki jo je 
izbrana organizacija izbrala (vede ali nevede) na začetku svoje poti. Ker 
predpostavljamo da organizacijska kultura ima vpliv na inovativnost organizacije, smo 
želeli izvedeti, kateri je tip kulture, ki je izbrani organizaciji pomagal do inovativnosti. 

3.2.2 Razvoj organizacijske kulture 

Da bi lažje razumeli, kako kulturo voditi in spremeniti, moramo najprej vedeti, kako 
nastane kultura oz. od kod prihaja (slika 10). Organizacijska kultura je oblikovana na 
podlagi tega, kako se organizacija sooča z zunanjimi in notranjimi izzivi. Ko se 
organizacija s slednjimi uspešno sooča, te vzorce organizacijske kulture obdrži (povzeto 
po Schein, 1992, v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 681). 
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Slika 10: Nastanek in vzdrževanje organizacijske kulture 

 

Vir: prirejeno po Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 681. 

Med dejavniki, ki so najbolj pomembni za nastanek organizacijske kulture, so 
ustanoviteljeve vrednote, prioritete in zahteve industrije (Bauer in Erdogan, 2009, str. 
681). 

Ustanoviteljeve vrednote in prioritete 

Kultura organizacije, zlasti v svojih zgodnjih letih, je nujno vezana na osebnostno ozadje 
in vrednote ustanovitelja, kot tudi njegovo vizijo za prihodnost organizacije. Tudi to je 
eden izmed razlogov, zakaj je kulturo organizacije tako težko spremeniti. Ta je 
oblikovana v prvih dneh zgodovine organizacije in je velikokrat globoko zakoreninjena 
(v Bauer, T. in Erdogan, B., 2009, str. 682). Tudi Treven in Srića (2001) poročata, da se 
kultura vzpostavi z ustanovitvijo organizacije in da večinsko izhaja iz filozofije njenega 
oz. njenih ustanoviteljev (Treven in Srića, 2001, str. 88-89). 

Turner (1986, str. 110, v Kavčič 1991, str. 136) omenja tudi možnost zlorabe vodstva, 
ravno v namene oblikovanja organizacijske kulture in kot instrument za manipulacijo s 
člani neke organizacije. 

Tudi Kotter in Haskett (1992, str. 57) menita, da se proces oblikovanja in vzdrževanja 
prilagodljive kulture začne s karizmatičnim vodjem, ki vodenje uravnava s poslovnim 
kontekstom organizacije. S tem ustvarja vizijo, oz. poslovno strategijo organizacije, ki je 
usklajena z njegovim poslovnim okoljem. 
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Ugotovimo lahko, da se zgoraj omenjeni avtorji strinjajo z dejstvom, da ima ustanovitelj 
v organizaciji veliko pri tem, kakšna organizacijska kultura prevladuje v organizaciji.  

Zahteve sektorja 

Značilnosti sektorja prav tako igrajo vlogo pri ustvarjanju kulture organizacije, saj 
njegove zahteve lahko jemljemo kot silo, ki ustvarja podobnosti med organizacijskimi 
kulturami. Na primer, številne organizacije z visoko razvito tehnologijo imajo inovativne 
kulture, družbe v neprofitnem sektorju so pa usmerjene bolj k ljudem (v Bauer, T. in 
Erdogan, B., 2009, str. 683, povzeto po Chatman J. A., Jehn, K. A., 1994).  Za vsako 
panogo/sektor so torej prisotni neki predpisi, birokratska struktura s strani države, 
katera sooblikuje gospodarstvo, tudi organizacije, katere se nahajajo v panogi. Slednje 
ne pomeni, da so v nekem sektorju samo inovativne organizacije, spet v drugem pa 
samo neinovativne. Želeli smo povedati, da ima posamezen sektor s svojimi zahtevami 
vpliv, ki je lahko tako negativen kot pozitiven. 

 

Vsekakor pa ta dva dejavnika nista edina, ki soustvarjata organizacijsko kulturo v neki 
organizaciji, sta le ena od pomembnejših in neizogibnih dejavnikov. 

Organizacijska kultura se oblikuje namreč tudi v procesih skupinskega reševanja 
problemov, prilagajanja organizacije okolju in pri reševanju problemov njene notranje 
integracije. Organizacija je v svojem okolju soodvisna ud tega, kako dobro se bo 
prilagodila okolju. Izsledki večjih raziskav namreč govorijo o tem, da je organizacijska 
kultura eden pomembnih dejavnikov uspešnosti organizacije in njenega razvoja prav 
zaradi njenih temeljnih obrazcev oz. stila (Tavčar, 1988, str. 210 v Kavčič, 1991, str. 133). 

Schein (1987, str. 148) je v svoji razlagi nastanka organizacijske kulture ugotovil 
naslednje najpomembnejše dejavnike: skupinsko dinamiko in učenje, katerih doslej 
nismo omenili, hkrati pa je med najpomembnejše dejavnike postavil tudi vodstvo. 
Slednje smo že omenili pri drugih avtorjih, vendar bomo predstavili še Scheinov pogled. 

1. Skupinska dinamika 
Na začetku nastanka skupine (podjetja) so to le posamezniki, ki so skupaj zaradi 
določenega skupnega cilja. Ti posamezniki prinašajo s seboj svoja izkustva in oblike 
kultur, nato pa oblikujejo skupno. Odločilnega pomena je, kako posamezniki v skupini 
začenjajo čutiti, da so člani skupine in kako se poistovetijo z vsemi željami skupine. 
Posameznik se sooča s svojo močjo in vplivom na skupino, njegovo identiteto in 
vključitvijo v skupino. Schein (1987, str. 150) pri tem poudarja, da se bo skupina začela 
oblikovati takrat, ko bodo njeni člani doživeli prvo močno skupno izkustvo (vsi doživijo 
enako čustvo enako močno pri neki stvari). Če sčasoma najdejo skupen jezik in 
pomenske kategorije, so pripravljeni na medsebojno razumevanje in sprejemanje. 
Oblikujejo se določeni standardi in norme. Ti se ob sprejetju vseh v skupini utrdijo in 
preidejo v podzavest posameznikov, tako da so zanje kasneje samoumevni (Schein, 
1987, str. 151). 
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2. Vodstvo 
Schein (1987, str. 151) predstavlja vodenje kulture enako kot oblikovanje kulture. Če 
imajo naprimer voditelji svoja prepričanja, ta velikokrat predstavljajo osnovo za analizo 
organizacijske kulture, ki se oblikuje v organizaciji. Vloga vodje je v začetku zelo velika, 
vendar ko je kultura enkrat formirana in stabilna, postane vodja tudi sam ujetnik te 
kulture. Slednje je lahko tudi razlog za neuspešno vodenje oz. nezmožnost vodenja 
organizacije, kar se tudi pogosto dogaja. 

3. Procesi učenja 
Kulturo organizacije lahko razumemo kot »razvojni model učenja«. Posamezniki se 
veliko lažje učijo in sprejemajo, kakor skupina. Pri slednji je proces učenja veliko bolj 
kompleksen, saj morajo člani organizacije sprejeti iste stvari in pridobiti enake 
percepcije. Nenehno so izpostavljeni stresnim situacijam, zato se po Scheinu procesi 
učenja in obrambnega obnašanja pojavljajo na različni ravneh. Razlikujemo dva tipa 
učenja: 

- način pozitivnega reševanja problemov, 
- način izogibanja napetostim (Schein, 1987, str. 151). 

 

3.2.3 Oblikovanje in spreminjanje organizacijske kulture 

Organizacijsko kulturo je potrebno tudi znati vzdrževati in z njo upravljati. Ko na primer 
želi organizacija zaposliti nove sodelavce, jih mora uvesti v že oblikovano kulturo 
organizacije. Pri tem morajo novi, potencialni zaposleni biti sposobni prilagoditi se 
zahtevam, ki se nanašajo na njihovo vedenje v organizaciji. Slednje bo odvisno 
predvsem od procesa in metod socializacije, ki jih določi najvišji management za svojo 
organizacijo. Treven in Srića (2001, str. 89) govorita o treh dejavnikih, ki so posebej 
pomembni za ohranjanje kulture v organizaciji: 1. izbira novo zaposlenih, 2. odločitve 
najvišjega managementa in 3. metode socializacije. 

Slika 11: Proces ohranjanja kulture v organizaciji 

 

Vir: Robbins 1998 v Treven in Srića, 2001, str.  89. 
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Sikorski (2002, str. 74, v Szymańska, 2016, str. 146) pa govori o štirih (notranjih) 
dejavnikih, ki vplivajo na razvoj inovativne organizacijske kulture malih in srednje 
velikih podjetij, to so: 1. osebnostne lastnosti ljudi, ki se domislijo dane organizacije 
(podjetja), 2. kulturne tradicije, ki izhajajo iz njegove zgodovine, 3. obstoječe 
organizacijske rešitve in 4. managerski (direktorjev) vpliv. 

Notranji dejavniki delujejo po načelu soodvisnosti in ustvarjajo specifiko organizacijske 
kulture posamezne organizacije. Zunanji dejavniki, kot je na primer področje delovanja 
(zahteve industrije, ki smo jih že omenili v poglavju 3.2.2), v katerem organizacija 
deluje, soustvarjajo dinamično in spreminjajoče se okolje, v katerem se organizacija 
nahaja. Notranji in zunanji dejavniki imajo lahko konstruktiven ali destruktiven vpliv, 
odvisno od reakcije malih in srednje velikih organizacij. Inovativen razvoj zahteva zrel 
notranji potencial, da lahko izkoristi tisto, kar mu ponuja zunanje okolje. Ta sposobnost 
bo omogočila organizacijam okrepiti njihov odziv na tveganja in dinamiko okolja 
(Szymańska, 2016, str. 146). 

Ohranjanje organizacijske kulture je potrebno, v kolikor vodstvo vidi korist v ohranjanju 
trenutne organizacije in je v tem primeru potrebna vzdrževalna dejavnost. Za slednje 
obstajata vsaj dva razloga: 1. entropija in 2. zaposlovanje novih članov. 

Kot smo že povedali, so začetni oblikovalci kulture po navadi ustanovitelji oz. 
ustanovitelj. Tudi Kotter in Haskett (1992, str. 57) menita, da se proces oblikovanja in 
vzdrževanja prilagodljive kulture začne s karizmatičnim vodjem, ki vodenje uravnava s 
poslovnim kontekstom organizacije. S tem ustvarja vizijo, oz. poslovno strategijo 
organizacije, ki je usklajena z njegovim poslovnim okoljem.  

Prav tako na oblikovanje vplivajo še drugi dejavniki, med njimi tudi panoga, v kateri se 
nahaja organizacija. Osnuje se neka skupina, ki skupaj začne delovati, pod okriljem 
skupne kulture organizacije. 

Od začetka do konca tega procesa se vmes zvrstijo tri faze oblikovanja kulture, to so 
analiza, vrednotenje in oblikovanje kulture, čemur pravimo proces oblikovanja kulture 
podjetja. Pri prvi fazi se ugotavlja kakšno obliko organizacijske kulture ima organizacija 
oz. jo bo imela. V drugi fazi se bomo posvetili oblikovanju koncepta organizacijske 
kulture kot strateške sile. V tretji fazi se organizacijska kultura tako rekoč oblikuje, 
opisali bomo temelje za utrditev, kateri se morajo skladati s strategijo organizacije in 
organizacijsko strukturo (Rozman, 2000, str. 138). 

Analiza kulture organizacije 

Kot prvo raven Rozman (2000, str. 138) opisuje dejavnike okolja, kot so tehnološke in 
ekonomske determinante okolja na eni strani, ter družbene in kulturne determinante 
okolja na drugi. Druga raven so dejavniki managementa, pod katere spadajo strategije, 
cilji, strukture in procesi, ter sistem vodenja. Na tretji ravni so ključni dejavniki kulture, 
kot smo že omenili, osebnostne značilnosti managerjev (oz. ustanoviteljev), hkrati pa 
tudi običaji in simboli ter njihovo komuniciranje. To so dejavniki, ki sooblikujejo kulturo 
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organizacije. Tako Schein (1987, str. 148), kot tudi drugi avtorji, ki smo jih že omenili v 
prejšnjih poglavjih, izpostavljajo pomen istih dejavnikov, ki so prisotni pri oblikovanju 
organizacijske kulture. Slednji so zelo pomembni pri spreminjanju kulture organizacije, 
saj se morajo vsi enako prilagoditi novi strukturi kulture 

Kot je razbrati že iz naštetih simptomov oz. znakov organizacijske kulture, se »kultura 
izraža tudi v kvalitativnih razsežnostih in njeno raziskovanje zatorej temelji na 
kvalitativnih metodah, zlasti na vprašalnikih in intervjujih« (Rozman, 2000, str. 139).  

Tako smo se tudi mi odločili, da bomo za preverjanje vpliva organizacijske kulture na 
inovativnost organizacije v magistrskem delu izbrali globinski intervju, s pomočjo 
katerega bomo izbranemu v organizaciji postavili prav tista vprašanja, ki nas zanimajo in 
s pomočjo katerih bomo lahko izvedeli čim več o tematiki, ki nas zanima in je hkrati 
vezana na izbrano organizacijo. 

Vrednotenje kulture organizacije 

Prvi korak v fazi ocenjevanja ali vrednotenja kulture je sistematično proučevanje.  
Pregled strategije in ciljev podjetja oz. organizacije nam omogoča k izboljšavi le-teh 
samih. Da jih lahko izboljšamo, jih moramo razgraditi do najnižje ravni, do strategije za 
SPE in jih nato primerjamo z zahtevami, ki smo si jih postavili v organizacijski kulturi. Pri 
drugem koraku ugotavljamo ujemanja ali razhajanja med zahtevami, ki se pojavljajo pri 
strategiji in ciljih v primerjavi z organizacijsko kulturo in rezultati so lahko naslednji: 

- usklajenost strategije, ciljev ter organizacijske kulture, 
- organizacijska kultura se ne ujema s strategijo in cilji, 
- izrazite organizacijske kulture v podjetju ni (Rozman, 2000, str. 140). 

 
Medtem ko smo s fazo spoznavanj oziroma fazo analize komaj spoznali obstoječo 
kulturo, ji določili tip in značilnosti, se je v drugi fazi zvrstila primerjava med obstoječo 
kulturo in želeno kulturo. Sledila bo faza oblikovanja želene kulture (Rozman, 2000, str. 
141). 

Oblikovanje kulture organizacije 

Ob predhodnih obravnavah smo prišli do oblikovanja želene kulture, katera se razdeli 
na dva dela. V prvem primeru, ko se strategija in organizacijska kultura skladata, je 
potrebno slednje samo ohranjati in graditi na še večji skladnosti. V drugem primeru, ko 
govorimo o neskladju med strategijo in drugimi situacijskimi dejavniki, ter 
organizacijsko kulturo, je potek oblikovanja organizacijske kulture po navadi začet z 
imenovanjem delovne skupine, ki bo vodila celotni potek oblikovanja. Proces 
oblikovanja je bistveno olajšan, v kolikor skupina sodeluje že v prejšnjih dveh fazah, 
torej pri analizi in vrednotenju kulture, saj je tako proces bistveno olajšan (Rozman, 
2000, str. 141). 
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Po Rozmanu skupina oblikuje kulturo v štirih korakih (2000, str. 141 -142): 

1. »Prvi korak v delovni skupini je opredelitev težišča delovanja, kar pomeni določitev 
ključnih področij razhajanj med strategijo in cilji na eni strani ter organizacijsko kulturo 
na drugi. Pri tem so tehtni rezultati faze ocenjevanja, kje se podrobno analizira 
razhajanja. 

2. Drugi korak je izdelava osnov za oblikovanje, v katero uvrščamo izpeljavo in sprejem 
nujnih ukrepov, ti so slednji: obveščanje sodelavcev o vsebini dela, podrobna 
predstavitev rezultatov analiz, razlaga zahtev, ki jih je potrebno izpolniti in priprava 
vodstvene ekipe na simbolno vodstveno obnašanje. 

3. Tretji korak je aktivno oblikovanje organizacijske kulture. Člani delovne skupine 
pridobijo podatke v obliki vprašanj in odgovorov in iz tega zasnujejo nov akcijski načrt 
za oblikovanje organizacijske kulture. 

4. V četrtem in zadnjem koraku spremlja delovna skupina potek uresničevanja 
akcijskega načrta. V daljšem časovnem obdobju je tudi smiselno ponoviti fazo analize 
ali fazo ocenjevanja (Rozman, 2000, str. 142)«. 

Podoben proces, kot je pri oblikovanju organizacijske kulture, je tudi pri spreminjanju 
organizacijske kulture (povzeto po Rozman, 2000, str. 142). 

Za spreminjanje organizacijske kulture obstaja veliko modelov, saj se je s 
spreminjanjem organizacijske kulture ukvarjalo mnogo avtorjev. Nekaj najbolj znanih in 
uporabljenih (Kavčič, 2011, str. 137): 

• Lewinov model, 
• Lundbergov model, 
• Scheinov model, 
• Allanov model, 
• Kanadski model za javni sektor, 
• Model Camerona in Quinna. 

V nadaljevanju predstavljamo Allanov model izvajanja sprememb v organizacijski 
kulturi, ki ga prikazuje slika 12.  

Slika 12: Allanov model izvajanja sprememb v organizacijski kulturi 

 

Vir: Allan, 2005, v Kavčič 2011, str. 137. 
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Kavčič (2011, str. 148)  je strnil nekaj pomembnih ugotovitev iz naštetih šest in drugih 
modelov. Povzetke je strnil v šest tez. Prva govori o tem, da so organizacijske kulture 
med seboj različne in zato ni enega modela, ki bi bil primeren za vse organizacije in 
obenem dovolj specifičen. 

Hkrati morajo biti za spreminjanje kulture v organizaciji tehtni razlogi, kar pomeni da 
morajo biti utemeljeno ocenjeni kot neprimerni in jih je zato potrebno nujno 
spremeniti, saj je drugače lahko ogrožen obstoj organizacije. Spremembe lahko izvede 
vodstvo, v kolikor se le to dovolj hitro odzove na spremembe, saj drugače lahko sledi še 
zamenjava vodstva, v kolikor slednje ni bilo sposobno reagirati pravočasno (ibid., str. 
148). 

Za oblikovanje programa sprememb organizacijske kulture je pomembno, da lahko nanj 
vplivajo vsi tisti, ki bodo posledično sprejemali spremembe. S tem se vsekakor izboljša 
njegova izvedljivost, saj tisti, ki to organizacijsko kulturo živijo, najbolje vedo oceniti, 
hkrati pa se s tem zmanjša odpor proti spremembam. Večina modelov priporoča 
postopno uvajanje, tako z delnimi uspehi gradimo naprej do celote, z neuspehi pa lahko 
sproti popravljamo program in ga prilagajamo. Za "šok terapijo" se organizacija odloči, 
kadar je le-ta že globoko v krizi, katera pomeni hitro uvajanje sprememb (ibid., str. 
148). 

Pri izvedbi kulturnih sprememb je nujno potrebno trdno, dosledno in vztrajno vodenje. 
V literaturi lahko mnogokrat najdemo, da je za uvajanje nove kulture potrebno novo 
vodstvo. Vsekakor mora vodstvo dobiti oz. imeti popolno, nedvoumno, javno in trajno 
podporo pri izvajanju projekta, ne glede na to ali je novo ali staro (ibid., str. 148- 149). 

Že pri sami pripravi, hkrati pa tudi pri izvajanju sprememb, je ključnega pomena 
komuniciranje, katerega ni nikoli preveč. Naj bo tako vertikalno, kot tudi horizontalno, 
predvsem pa obojestransko (ibid., str. 149). 

Najpomembnejše je, da je na koncu nova kultura uspešna, drugače se celoten proces 
spreminjanja preusmeri nazaj na staro kulturo. Nova kultura mora dajati dovolj boljše 
rezultate kakor stara (prejšnja) (ibid., str. 149). 

3.2.4 Merjenje organizacijske kulture 

Da izvemo kakšno organizacijsko kulturo ima podjetje oz. organizacija, jo moramo 
najprej znati zmeriti in vedeti tudi, kaj zmeriti. Merjenja se od raziskovalca do 
raziskovalca razlikujejo, skoraj vsak je osnoval svojo metodološko konstrukcijo. 

Dimenzije merjenj so po Možini (1994, str. 193) naslednje: 

• vrednote, 
• rituali, 
• vzorniki, 
• zgodbe, 
• simboli, 
• miti o organizaciji, 
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• proizvodi in storitve. 
Tehnike merjenj pa so naslednje (Možina, 1994, str. 194): 

• spraševanje, preizkušanje, opazovanje članov organizacije (zakaj posameznik 
ravna tako, kot ravna); 

• analiza lastnosti vzornikov; 
• analiza parol in pomembnih izrekov; 
• analiza organizacijske filozofije (posebej izjave o poslanstvu); 
• analiza organigrama organizacije, postopkov s strankami, itd. 

 
Na kratko bi lahko povedali, da so orodja za merjenje, katera so razvili iz antropologije, 
etnologije in kasneje sociologije, standardizirani in nestandardizirani intervjuji, 
vprašalniki različnih vrst in oblik, analiza vsebine dokumentov, opazovanja itd. (Možina, 
1994, str. 193 – 196). 

Vendar pa ni nujno, da raziskovalec v začetku raziskovanja sploh ve, kaj išče, česar pa se 
ponavadi zaveda. Kulturo namreč zaznavamo na globlji ravni. V svojem razmišljanju, 
občutenju in delovanju jo lahko opazimo in jo ravno zaradi tega lahko hitro 
spregledamo. Njeno navzočnost raziskovalec mora iskati pri najbolj vidnih dejstvih, 
nato se počasi loteva odkrivanja globokih plasti. Začetek je lahko pri vrhu, pri 
preverjanju vodstvene strategije oz. filozofije organizacije, stilu vodenja, in se nato 
nadaljuje pri odnosih podrejeni – nadrejeni in odnosih med sodelavci (sodelovanja, 
načini reševanja konfliktov med zaposlenimi, skupinami delavcev ali organizacijskimi 
enotami). Pomembni so odgovori, vendar še bolj pomembna je razlaga, zakaj so se za 
nekaj odločili oz. zakaj so to naredili. Ko ugotovimo, da si zaposleni razlagajo ravnanje 
podobno, lahko domnevamo, da smo odkrili skupen obrazec delovanja, ki ga določajo 
skupno pridobljeni kulturni pomeni (Ivanko, 2007, str. 117-118). 

 

3.3 Vpliv organizacijske kulture na inovativnost 

3.3.1 Opredelitev vpliva organizacijske kulture na inovativnost v organizaciji 

Organizacijska kultura organizacije odločujoče vpliva na inovativnost celotne 
organizacije, kar bomo preučili na temelju spoznanj Faturja in Likarja(2009, str. 123) in s 
pomočjo Martinsonovega modela (povzeto po Martins, 2000, str. 171 v Martins, E. in 
Martins, N., 2002, str. 59). 

Fatur in Likar (2009, str. 123) v svoji raziskavi navajata, da je področje inovacijske 
kulture in klime med vsemi dejavniki, ki vplivajo na organizacijo, ocenjeno najvišje. Deal 
in Kennedy (1999, str. 253-264) celo trdita, da je kultura najpomembnejši dejavnik, ki 
vpliva na uspeh ali propad organizacije. Raziskave, ki sta jih opravila, namreč dokazujejo 
izredno uspešnost organizacij, ki imajo močno kulturo. 
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Fatur in Likar (2009, str. 123) poročata, da so respondenti večinoma zatrdili, da se 
ustvarjalnost pričakuje na vsakem delovnem mestu v njihovih organizacijah. Slednje 
kaže na to, da se zastarelo razmišljanje, kot je rek, da se z inoviranjem ukvarjajo le 
inženirji in proizvodnja, umika novodobnemu pristopu. Razvidno je, da se zaposleni v 
precejšnji meri zavedajo, da je ustvarjalnost prvi pogoj za kakovost in učinkovitost dela, 
ki se kaže tudi na odnosu do sodelavcev (Fatur in Likar, 2009, str. 123). Slednji bo 
reagiral v skladu z organizacijsko kulturo organizacije. Vse bolj se namreč ceni 
posameznike, ki stremijo k izboljšanju, imenujemo jih inovativni sodelavci, kateri pa 
brez dobre podlage v organizaciji, organizacijske kulture, to le stežka postanejo in kaj 
hitro jih kot organizacija lahko izgubimo. 

Prav tako tudi Fatur in Likar (2009, str. 123) ugotavljata, da le redko v organizaciji, ki 
vodi management idej po tradicionalnem sistemu, tega ne dojema kot orodje vodenja, 
torej kot sklop metod, s katerimi bi predpostavljeni lahko usmerjali vedenje svojih 
podrejenih in ga vodili k uresničevanju ciljev organizacije. Linijski vodje namreč ne 
sodelujejo med seboj, pa tudi niso seznanjeni s predlogi njihovih podrejenih o njihovih 
inovacijskih predlogih, zato le-ti spuščajo eno ključnih postavk uspešnega poslovanja in 
ohranjanja konkurenčnosti organizacije. Tradicionalen sistem, kot bi mu lahko rekli, se v 
organizacijah glede spodbujanja inovativnega dela ne obrestuje (ibid.). S medsebojnim 
sodelovanjem, dobrim komunikacijskim sistemom in vodstvom, ki venomer posodablja 
sistem organizacijske kulture organizacije, se temu lahko izgonemo. 

Kadre je potrebno tudi kakovostno razvijati in usposabljati. V kolikor imamo uspešne in 
pa neuspešne sodelavce, lahko bi tudi rekli bolj in manj inovativne, pa med njimi ne 
smemo delati razlik. Vsem dajemo enako priložnost za inovativnost (ibid.) 

Dejavniki vpliva organizacijske kulture na inovativnost 

Nov model dejavnikov organizacijske kulture, ki podpirajo ustvarjalnost in inovativnost, 
sta na podlagi empirične raziskave predstavila Martins in Martins (2002, str. 61). Model 
je nadgradnja Martinsovega modela (2000, str. 23) in se osredotoča predvsem na 
storitvene organizacije.    

Model vključuje sedem dejavnikov, za katere je Martins et. al. (2002, str. 61) domneval 
in skozi raziskavo tudi dokazal, da spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost v storitveno 
usmerjenih organizacijah (slika 13).  
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Slika 13: Dejavniki organizacijske kulture, ki podpirajo ustvarjalnost in inovativnost 

 

Vir: Povzeto po Martins, 2000,str.  171 v Martins, E. in Martins, N., 2002, str. 59. 
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Vpliv različnih vidikov organizacijske kulture na inovativnost 

Stare in Ivanko (2007, str. 110) opisujeta, da je vpliv organizacijske kulture pomemben 
predvsem, ko pride do soočenja z nepredvidljivimi, spremenljivimi razmerami in z vse 
ostrejšo konkurenco. 

Kreitner in Knicki (1995, str. 541) govorita o treh vidikih organizacijske kulture, ki 
vplivajo na dolgoročno uspešnost organizacije. Zato lahko tudi sklepamo, da na 
inovativnost vplivajo isti vidiki in sicer (povzeto po Kreitner in Knicki, 1995, str. 541):  

- Vidik moči, ki temelji na povezavi med močjo organizacijske kulture organizacije 
in njenimi dolgoročnimi rezultati. Z močno kulturo bi organizacija lahko 
dosegala zastavljene cilje, zagotavljala ustrezno organizacijsko strukturo in 
visoko motiviranost zaposlenih za izboljšanje rezultatov organizacije. 

- Vidik prilagodljivosti pa predpostavlja, da kultura omogoča organizaciji 
predvidevanje in prilagajanje spremenljivim razmeram. Da je organizacija lahko 
dolgoročno uspešna, ji k temu pripomore proaktivno4 prilagodljiva kultura. 

- Vidik usklajenosti pomeni, da je za dolgoročno uspešnost organizacije potrebna 
usklajenost s poslovnim in strateškim kontekstom organizacije. 

 

3.3.2 Vpliv organizacijske kulture na inovativnost 

Invoativno usmerjena organizacijska kultura vključuje: k inovacijam usmerjeno 
motiviranje, inovativno usposobljenost, vedenja v inovativnih situacijah ter tudi 
primeren slog in kakovost upravljanja (managementa) klime za inovacijsko okolje (v 
Szczepańska-Woszczyna 2014, str. 31, povzeto po Claver, 1998, str. 60). 

Kulturo organizacije, ki je usmerjena v inovativnost, lahko opredelimo kot potrebo za 
največje število inovativnih idej, ki se pojavijo v določenem roku. Inovativna kultura je 
način razmišljanja in obnašanja, ki ustvarja, razvija in oblikuje vrednote in odnose 
znotraj organizacije, kar lahko posledično dvigne, sprejema in podpira ideje ter 
spremembe organizacije, kljub temu, da lahko take spremembe pomenijo konflikt med 
konvencionalnim in tradicionalnim vedenjem. Da bi lahko ustvarili organizacijsko 
kulturo, ki je inovativno usmerjena, moramo upoštevati 6 vrst vedenja: sposobnost 
managerjev (vodij), da prevzemajo tveganja, spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanje 
vseh zaposlenih pri oblikovanju inovacijam usmerjene kulture, odgovornosti  vseh vodij 
in prav tako zaposlenih za njihova dejanja, omogočati zaposlenim, da razvijajo svoje 
interese in uporabijo svoje talente, razvoj poslanstva organizacije, s katerim se bodo 
zaposleni lahko poistovetili, zagotavljati zaposlenim občutek, da je njihovo delo 

                                                      

4 Proaktivno delovanje je vzgibno delovanje, kar pomeni, da sami povzročamo premike. Kadar smo 
proaktivni, se večinoma ukvarjamo s tistimi stvarmi, na katere imamo vpliv (naše misli, čustva, vedenje, 
delovanje). 
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pomembno in da pozitivno vpliva na doseganje ciljev, (v Szczepańska-Woszczyna 2014, 
str. 31, povzeto po Claver, 1998, str. 60). 

Maher (v Szczepańska-Woszczyna, 2014, str. 31-32) je opredelila sedem ključnih 
razsežnosti kulture, ki razlikujejo zelo inovativne organizacije (slika 14). Le-te tvorijo 
okvir, ki ga vodje lahko uporabijo za ocenjevanje in krepitev kulture, namenjene 
inovacijam znotraj in zunaj nje. Tako velja, da:  

- Zaposleni morajo imeti občutek, da lahko preizkusijo nove ideje brez strahu, da 
bo nepremišljena ideja povzročila negativne posledice. Voditelji inovativnih 
organizacij bi morali imeti več zanimanj za učenje iz napak in ne za kaznovanje 
zaposlenih za slabe ideje. Bolje je namreč, če pride do napak, saj se takrat ideja 
izvaja, kot pa da ni nobenih napak, saj takrat tudi ni idej. 

- Je pozitiven pristop do inovacij večji, če zaposleni vedo, da imajo podporo 
nadrejenih in neodvisnost v akciji, medtem ko razvijajo inovativne ideje, kot 
tudi, da lahko uporabijo finančna sredstva za razvoj inovacijskih procesov. 

- Je znanje primarni vir za inovacije; zanje lahko najboljše pogoje ustvariš tam, 
kjer se informacije znotraj in zunaj organizacije zbirajo pogosto in sistematično, 
kjer so le-te enostavno in hitro dostopne ter jasno sporočene. 

- Cilji spodbujajo inovativnost; vodja organizacije mora dati jasen signal 
zaposlenim, da je inovativnost v organizaciji zelo zaželena, z določitvijo 
ambicioznih ciljev na različnih področjih in z uvedbo motivirane ekipe, da izvaja  
zastavljeno vizijo. 

- So podpora za inovacije simboli in rituali, katerih glavni cilj je opredeliti 
inovativno vedenje in spodbuda za tako vedenje so takšni simboli in rituali, ki se 
nanašajo na notranjo in individualizirano motiviranost posameznih zaposlenih. 

- Je v organizacijah z visoko učinkovitostjo, ki temelji na inovativnosti, inovacija  
izdelek, ki je namenjena vsakodnevni uporabi; voditelji morajo razmisliti kako 
bodo gradili potencial in sposobnost pri zaposlenih, da se bodo zavedali metod 
kreativnega razmišljanja, vodenja in izvedbe idej. 

- Je dimenzija odnosa, ki se nanaša na model interakcije v organizaciji; inovativne 
ideje so redko izdelek posameznega genija, zatorej je potrebno graditi 
sodelujoče okolje, dojemljivo za različne načine razmišljanja, različna stališča in 
raznolikost nasploh. Vse to predstavlja dobro osnovo za rast inovacij (povzeto 
po Maher, v Szczepańska-Woszczyna 2014, str. 32). 
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Slika 14: Dimenzije organizacijske kulture po Lynne Maher 

 

Vir: prirejeno po Maher, v Szczepańska-Woszczyna 2014, str. 32. 

Tudi Vindiš (2011) obravnava dejavnike organizacijske kulture (tabela 4)  in ugotavlja, da 
»obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na organizacijsko kulturo in so medsebojno 
povezani ter prepleteni. Kot najpomembnejše dejavnike se omenjajo« (Vindiš, 2011, 
str.143):  

Tabela 5: Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na organizacijsko kulturo po Vindiš-u 

Nacionalna 
kultura 

Lastniki in 
managerji 

opredelitev 
vizije in 
poslanstva ter 
stila vodenja 

Dejavnost, s 
katero se org. 
ukvarja v 
poslovnem 
okolju 

Zunanji 
dejavniki 

konkurenca, 
struktura kupcev, 
tehnološki 
razvoj, gosp. 
trendi 

Notranji 
dejavniki 

tehnologija, 
okolje, velikost 
združbe, cilji in 
strategije, 
velikost združbe 

Vir: Vindiš, 2011, str. 143 

Sprejemanje tveganj 
•Čustvena podpora 
•Uravnotežena ocena 
•Učenje iz napak se ne kaznuje 
•Poskušati nove stvari 

Viri 
•Financiranje 
•Čas 
•Avtoriteta za ukrepanje 

Znanje 
•Širok obseg iskanja 
•Necenzorirano, 

nefiltrirano, brez 
primere 

•Brezskrbno 

Cilji 
•Kaj, ne pa tudi kako 
•Poseben sklic za inovacije 
•Vezati s stateškim 

načrtom 
•¨raztegniti se¨ 
•Jasen primer za potrebe 

Nagrade 
•Usklajene s cilji organizacije 
•Priznanja 
•Notranja motivacija 
•Individualno 

Orodja 
•Prilagodljivost 
•Namerni proces 
•Izobraževanje 
•Spodbuda za razvoj veščin 

Odnosi 
•Spoštovati prispevek vsakogar 
•Raznolikost 
•Zaupanje, odprto okolje 
•Skupinsko delo 
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4 OBRAVNAVA ORGANIZACIJSKE KULTURE V ORGANIZACIJI  

4.1 Izhodišča za izvedbo raziskave  

Podatke o izbrani organizaciji smo si pridobili  s pomočjo spletnega brskalnika, člankov, 
spletne strani organizacije in podobno. Prisotna sem bila na predstavitvah raznih tem, s 
katerimi se organizacija ukvarja in katere so predstavljali njihovi zaposleni. Predstavitve 
tem so se dogajale v sklopu njihove Kreativnice in so bile namenjene predavanju 
znanja, ki ga imajo zaposleni, ter skupnim debatam o predvideni tematiki. Raziskava je 
omejena na eno organizacijo, to je v našem primeru Intera d.o.o., zato rezultati in 
ugotovitve predstavljajo le rešitve za izbrano organizacijo. 
 

Globinski intervju 

Podatke za empirični del naloge smo pridobili s pomočjo globinskega intervjuja (priloga 
1).  

Kot opozarja Sagadin (1995, str. 315-316), nam globinski intervju omogoča globlje  
preučevanje raziskovalnih problemov. Raziskovalec mora pri tem dobro poznati temo 
raziskave, biti mora sposoben učinkovito komunicirati in ustvariti sproščeno in zaupno 
ozračje med raziskovalcem in intervjuvancem. Raziskovalec namreč največ izve ravno v 
ugodnih pogojih, ki jih ustvari. 

Pri pridobivanju podatkov smo uporabili polstruktiran globinski intervju, ki nam je 
omogočil prost pogovor med izspraševalcem in intervjuvancem, postavljanje odprtih 
vprašanj in jasno izražen namen raziskave.  

Vprašanja za intervju smo pripravili pred izvedbo in jih nato dopolnili s podvprašanji, 
kjer je bilo to potrebno. Vrstni red vprašanj smo priredili glede na naravo odgovorov 
intervjuvanca. Slednjega smo izbrali na podlagi kompetenc in primernosti za podajanje 
odgovorov in informacij o organizaciji. 

Intervju smo izvedli v septembru 2015; intervjuvanec je direktor in vodja organizacije 
Intera, g. Peter Ladič.  

Prvi stik s organizacijo smo navezali s pomočjo telefonskega klica in se dogovorili za 
sestanek z direktorjem.  V organizaciji so bili raziskavi naklonjeni že od vsega začetka, 
zato smo po obrazložitvi nekaterih splošnih informacij in namena raziskave, brez težav 
pričeli z izvajanjem intervjuja. 

Intervju je vključeval 10 predhodno načrtovanih vprašanj in 3 dodatna vprašanja, ki 
smo jih na podlagi odgovorov oblikovali med potekom intervjuja. Za dodatna pojasnila 
pri analizi odgovorov, smo intervjuvancu naknadno zastavili vprašanja tudi po 
elektronski pošti. Celoten intervju, ki smo ga posneli, je potekal cca. 30 minut, pred 
analiziranjem pridobljenih podatkov smo besedilo v celoti prepisali. 

Pri izvajanju in analizi intervjuja smo bili pozorni tudi na odzive vprašane osebe, ne 
samo na njene verbalne odgovore, temveč tudi na njeno vedenje med samim 
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pogovorom, poteze na obrazu in oblačilih, ton pri odgovorih ipd. Kot opozarja Vogrinc 
(2008, str. 100) nam namreč šele neverbalna komunikacija, ki se vzpostavi med 
spraševalcem in vprašancem, prikaže verbalni odgovor v pravi podobi. 

Prednosti globinskega intervjuja: 

- s podrobnejšimi vprašanji dobimo boljši vpogled v čustveno občutljivost 
intervjuvanca; 

- omogočeno je natančno opazovanje obnašanja intervjuvanca; 
- na podlagi zgoraj navedenih korakov pridobi spraševalec veliko več podrobnih in 

tudi tehtnih informacij; 
- ustvari se sproščeno ozračje, da se lahko temo razgovora raziskuje podrobno in 

temeljito; 
- spraševalec se prilagodi intervjuvancu in mu s podvprašanji pomaga do 

razjasnitve teme oz. do odkritij do katerih se sam ne bi dokopal, s tem pridobi 
bolj koristne odgovore; 

- intervjuvanec lahko sproščeno izraža svoja razmišljanja in s tem utemelji svoja 
dognanja in trditve. 

 
Pomanjkljivosti globinskega intervjuja: 

- intervjuvanci se morajo na razgovor predhodno pripraviti, kar vzame veliko 
časa; 

- preveliki obseg informacij otežuje nadaljnjo obdelavo teme razgovora; 
- prevelika sproščenost povzroči ohlapnost v razgovoru in s tem zamegli osnovno 

temo razgovora; 
- lahko pride do prevelikega zbližanja med spraševalcem in intervjuvancem in s 

tem do olepševanja realnosti oz. resničnosti teme razgovora (problema). 
 

Izvedba intervjuja: 

Kvale (1996, str. 14) podaja okvir za izvajanje takšnih in podobnih intervjujev, in 
sicer po sedmih stopnjah. Slednje predstavljajo temelj celoten potek, od 
načrtovanja do končnih rezultatov. Sedem stopenj, ki jih podajamo v nadaljevanju, 
je bila osnova za izvedbo intervjuja (Kvale, 1996, str. 14): 

1. »Določanje tematike: Tematiko intervjuja smo določili že v teoretičnem delu 
magistrskega dela in smo jo v empiričnem delu naloge samo še preverili na 
osnovi globinskega intervjuja. 

2. Snovanje in načrtovanje: Gre za določitev velikosti, obsežnosti in kraja izvedbe 
intervjuja. Potrebno je bilo izbrati udeleženca intervjuja, katerega smo izbrali na 
podlagi najbolj kompetentne osebe v organizaciji. Sestavili smo si okvir – glavna 
vprašanja, kar je bil naš opomnik, da se držimo teme in dobimo odgovore iz 
proučevanih področij. 

3. Izvajanje intervjuja: Izvajanje intervjuja je osrednji del empiričnega dela 
magistrskega dela. Stremeli smo k temu, da smo se pri izvedbi držali vseh 
teoretičnih zahtev za karseda učinkovito izvedbo. Intervju smo izvedli v lastni 
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pisarni, kjer ni bilo motečih faktorjev in sicer po službenem času, da je bila 
sproščenost zagotovljena. 

4. Transkripcija oz. prepis: Je pomemben korak, kajti predstavlja osnovo za 
nadaljnjo analizo. Intervju smo zvočno posneli in ga kasneje dobesedno 
prepisali v ustrezen medij. Pri opisu smo bili pozorni na vse podrobnosti, ki so 
se nam morda pri sami izvedbi zdele nepomembne. 

5. Analiza: Pri analizi podatkov smo upoštevali tako odgovore, kot vse stranske 
faktorje, ki smo jih pridobili tekom intervjuja, to so kretnje, mimika obraza in 
ostale podrobnosti, ki jih je vprašani nevede dajal. Slednje nam je pomagalo k 
boljšemu razumevanju, interpretiranju in nenazadnje verodostojnosti 
podatkov. Pri analizi nam je pomagal opomnik, ki smo si ga ustvarili pri 
načrtovanju in nam je omogočil spremljati bistvo zgodbe. Izvedli smo analizo 
dejanskega stanja izbrane organizacije (povedanega v intervjuju in iz ostalih 
podatkov) in slednje primerjali z optimalnim stanjem iz teoretičnega dela. 

6. Verifikacija: Namen te točke je določiti zanesljivost, veljavnost in splošno 
uporabnost metode. Prepričati se moramo, ali je raziskava dejansko raziskovala 
področje, ki ga je imela namen raziskovati. Same ugotovitve in rezultate je 
namreč potrebno preveriti pri udeležencu samega intervjuja. Po prepisu 
intervjuja smo izbranega kandidata prosili za dodatno razlago določenih 
vprašanj. Kratki odgovori so nam dali še dodatno tisto, kar smo potrebovali, 
hkrati pa smo tako po določenem času še enkrat preverili dane odgovore pri 
izbranem kandidatu. 

7. Poročanje: Zadnja naloga pri izvedbi intervjuja je poročanje. Slednje moramo 
izvesti na berljiv, razumljiv in primeren način, ki bo uporaben za ciljno skupino. 
Poročali smo v obliki teksta in tabel, s pomočjo katerih smo za vsak zastavljeno 
raziskovalno vprašanje podali odgovore in zaključke, katere smo na osnovi 
pridobljenega lahko podal«. 

 

Opomnik pri globinskem intervjuju 

Glede na to, da smo za metodo raziskave izbrali polstrukturiran globinski intervju, je 
bilo oblikovanje opomnika logična posledica. Slednji je vseboval pet dejavnikov kulture, 
ki smo jih želeli raziskati v povezavi z naslovom našega magistrskega dela. To so 
podporno okolje, notranja integracija posameznika, izbor dimenzije profila 
organizacijske kulture, pomen voditelja v organizaciji in prilagajanje oz. spreminjanje 
organizacije. Vprašanja v opomniku so zastavljena tako, da so zajemala glavne teme 
magistrskega dela in omogočale razkritje ozadij posameznih pojmov, ki so za samo 
vrednost dobljenih rezultatov lahko zelo pomembna. Pri analizi  nam je opomnik služil 
kot okvir, po katerem smo izvedli analizo. 
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4.2 Predstavitev izbrane organizacije 

Organizacija je bila ustanovljena leta 2002 in spada med mala podjetja, saj je imelo na 
dan 31.12.2015 zaposlenih 13 oseb. Direktorja sta g. Peter Ladič in g. Davorin 
Gabrovec. Zaposleni so v večini moškega spola, stari med 30 in 40 let. 

Graf 1: Sredstva, poslovni prihodki in kapital podjetja Intera d.o.o. 

 

Vir: lasten prikaz (podatki pridobljeni iz spl. strani AJPES) 

Zgoraj prikazujemo graf sredstev, poslovnih prihodkov in kapitala podjetja Intera d.o.o. 
med leti 2013 in 2016. V grafu opazimo vsakoletno rast poslovnih prihodkov. 
Organizacija je imela v letu 2016 815.108 € čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni da 
je svoje prihodke dvignila za več kot 23 % v primerjavi s preteklim poslovnim letom. 
Tudi prihodki od prodaje iz leta 2014 na leto 2015 so poskočili za več kot 20 %. 

Organizacija veliko vlaga v izobraževanje zaposlenih, saj takšnega kadra na tržišču 
pravzaprav ni, ki bi imel potrebno specifično znanje, kot ga iščejo.  Za razvoj sta v 
začetni fazi v največji meri poskrbela direktorja. 

Tabela 6: Bruto dodana vrednost na zaposlenega v letih 2012-2016 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 
BDV/zaposlenega 29.283,05 28.424,53 29.499,26 31.371,52 32.227,54 
Rast v %  2,93 3,78 6,35 2,73 

Vir: lasten prikaz (podatki pridobljeni iz spl. strani EBONITETE) 

Iz tabele je razvidno, da organizacija povečuje bruto dodano vrednost na zaposlenega, 
kar pomeni, da skupaj z dobičkom in kapitalom (graf 2), raste tudi bruto dodana 
vrednost zaposlenim. 
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Graf 2: Gibanje kapitala podjetja Intera d.o.o. 

 

Vir: lasten prikaz (podatki pridobljeni iz spl. strani AJPES) 

Najpomembnejše storitve organizacije 

Intera se ukvarja z razvojem lastnega CRM sistema Intrix in je vodilno slovensko 
podjetje na področju CRM in vodenja projektov. Njihova ekipa strokovnjakov je 
nenehno na lovu za najboljšimi rešitvami s področij upravljanja odnosov s strankami in 
vodenja projektov. Za uspeh organizacije so vsekakor odgovorni zaposleni, ki s 
kreativnim delovnim procesom in rednimi izobraževanji ter inovacijami, razvijajo lastne 
programske rešitve Intrix. Njihov spletni program Intrix CRM uporablja že več kot 400 
podjetij (Slovenija in širše). 

Sledijo sodobnim smernicam ter s pomočjo poslovnih in organizacijskih znanj ter 
izkušenj uporabnikom ponujajo vnaprej pripravljene rešitve oziroma obstoječe rešitve 
povsem prilagodijo željam naročnika. 

 
Ocena organizacijske kulture v organizaciji 

V zadnjih letih je organizacija dobila veliko nagrad in priznanj za svoje razvojne 
projekte. Že osmo leto zapored se uvršča med najboljše zaposlovalce v Sloveniji. Slednji 
podatek že sam po sebi nakazuje visok nivo kulture v organizaciji.  

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo, na kaj je organizacija pozorna in kam vlaga 
svoj čas in trud, da jim uspeva, da so inovativni in uspešni ter da se obenem zabavajo 
(spletna stran organizacije). 

Kako uspeva organizaciji, ki je prav tako kot vsaka druga, obremenjena s vsakodnevnimi 
nalogami in v iskanju rešitev, predvsem v razvijanju IT nadgradenj in novih idej. V 
podjetju nikogar ne grabi panika, naloge so v večini primerov hitro in odlično 
opravljene (spletna stran organizacije). 

Njihov recept je preprost. Svoji ekipi posvečajo veliko pozornosti. Stres, cinizem in 
nezadovoljstvo v podjetju veljajo kot kritični kazalniki in kličejo po ukrepanju, 
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spremembah. Prepričani so, da je vsak konflikt mogoče odpraviti, vsak delovni proces 
pa izboljšati. Pri svojem delu si znajo vzeti odmor, med delom pa uživati. Gojijo 
medsebojne prijateljske vezi, kar močno prispeva k produktivnosti skupine in 
posledično celotnemu poslovanju organizacije. Najpomebnejše pa je, da jasno definira 
kulturo delovnega okolja in identiteto organizacije (spletna stran organizacije). Slednje 
govori o tem, da imajo ustvarjeno močno organizacijsko kulturo. 

Podrobneje so jo opredelili takole (podatki pridobljeni s spletne strani organizacije): 

1. Inovativnost 
- »Da osebnostno in strokovno rastemo, se redno udeležujemo različnih 

izobraževanj, konferenc in seminarjev. Drug drugega opozarjamo na koristne 
vsebine na spletu. 

- Če kdo kaj zanimivega zna, nauči še ostale. Ni nujno, da gre le za strogo 
službene zadeve. Organiziramo predavanja o različnih temah, ki se jih lahko 
udeleži kdorkoli. 

- Cenimo samostojnost in samoiniciativnost. Predlogov ne merimo samo po 
takojšnjem ekonomskem učinku, temveč tudi po tem, ali se bomo vsi skupaj iz 
tega kaj naučili. 

- Februarja 2016 smo odprli prvi ptujski podjetniški inkubator in coworking 
prostor Kreativnica5, kjer kot mentorji mladim start-upom pomagamo pri 
razvoju svežih idej. 

- Dovolimo si delati napake in preizkušamo še tako nore ideje. 

 

2. Delovni procesi 
- Uporabljamo orodja, s pomočjo katerih smo lahko najboljši in pri tem ne 

varčujemo; prav tako ne pri IT infrastrukturi. 
- Reči, v katerih so od nas boljši računalniki, raje prepustimo njim: 

avtomatiziramo vse, kar je smiselno, da nam ostaja več časa in energije za 
strateške premisleke. 

- Pomagamo si z različnimi tehnikami za doseganje zbranosti pri delu. 
- Seveda uporabljamo naš Intrix CRM, s katerim pomagamo optimizirati poslovne 

procese in povečevati prodajo ostalim podjetjem na poti digitalna preobrazbe. 

                                                      

5 Intera ponuja posameznikom ali skupinam vzpodbudno in ustvarjalno okolje v svojih prostorih.  Mladi 
start-upi, podjetniki, lahko koristijo prostore za razvoj svoje podjetniške ideje, za delo, druženje ali 
izmenjavo mnenj z drugimi (ostalimi start-upi, razvijalci, podjetniki,…). Zagotovljen je delovni prostor z 
vso potrebno opremo, redne kreativne debate, na voljo so tudi igre za druženje, predvsem pa nudijo 
strokovno pomoč z različnih področij podjetništva.  
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- Delovnih procesov ne dojemamo kot nekaj statičnega: »Smo še vedno tu, 
delamo v skladu s tem, kar smo si zadali, smo na pravi poti?« se v Interi 
vprašamo večkrat na leto in ustrezno reagiramo. 

 

3. Delovno okolje 
- Pisarne smo očistili krame, jih pobarvali v živahne barve in opremili tako, da bolj 

spominjajo na dnevno sobo. 
- Dodali smo mizo za namizni tenis, namizni nogomet in druge družabne igre. 
- Imamo sobo za sproščanje in počitek z veliko košaro sadja in oreščkov. 
- Vsak dan je kdo na vrsti, da poskrbi za prijetno glasbeno podlago. 
- Opremo, ki je ne potrebujemo več, sproti podarimo drugim. 

 

4. Usklajevanje službenega in družinskega življenja 
- Da bi lažje usklajevali službene in družinske obveznosti, smo med prvimi v 

Sloveniji pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. 
- V pisarnah imamo kotiček z lego kockami in drugimi igračami, saj nas v službi 

včasih obiščejo naši otroci. 
- Občasno delamo izven pisarn, če se tako lažje zberemo in lažje rešujemo 

nekatere probleme. 
- Otrokom vsako leto privoščimo obisk Dedka Mraza z lutkovno predstavo in 

veliko škratovsko novoletno zabavo. 
- Organiziramo piknike, da se lahko družijo tudi naše družine. 

 

5. Zabava 
- Na rednih mesečnih sestankih ob vroči pici in mrzlem pivu poslovne, 

organizacijske in medsebojne izzive premostimo s pristnim prijateljskim 
odnosom in turnirjem namiznega nogometa. 

- Veliko se družimo tudi izven delovnega časa, na primer ob športnih aktivnostih. 
Pravega nogometa se lotimo vsak četrtek, ko je čas za rekreacijo. 

- Ena izmed naših skupnih strasti je tek: vsako leto se zato pomerimo na 
Interinem tekaškem tekmovanju. 

- Kot pravi Ptujčani se vsako leto za pusta skupaj našemimo. 
- Izkoristimo vsako priložnost, da kaj ušpičimo ;) «. 
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Njihov korporativni sistem vrednot, norm, pravil, stališč, prepričanj, načinov izvajanja 
procesov in postopkov ter načinov delovanja zaposlenih tvori organizacijsko kulturo 
podjetja Intera, katera smo našli zapisana na njihovi spletni strani www.intrix.si. 

 

Dosežki izbranega podjetja na področju organizacijske kulture in inovativnosti 

Podjetje je v svojih petnajstih letih delovanja za svoje razvojne projekte prejelo številne 
nagrade in priznanja. Dosežki podjetja Intera: 

• »Zlata nit 2016 – Intera zmagovalec v kategoriji mala podjetja 
• Certifikat bonitetne odličnosti AAA 2016 

Po oceni bonitetne družbe Bisnode spadamo med 2 % najboljših podjetij v Sloveniji. S 
tem se uvrščamo v najvišji razred evropsko priznane oznake bonitetne odličnosti AAA. 

• Zlata nit 2013 – Intera zmagovalec v kategoriji mala podjetja 

Po izboru Zlata nit, ki ga prireja Dnevnik (časopis), smo bili izbrani kot najboljši 
zaposlovalec v kategoriji mala podjetja. Izbor temelji na strokovni oceni, anketi 
zaposlenih, poslovnih uspehih in poglobljenih intervjujih. Zlata nit: Intera sedemkrat 
zapored med naj zaposlovalci. 

• EuroCloud Slovenia 2011 Najboljša storitev v oblaku 

Ponosni smo na nagrado za najboljšo storitev v oblaku, ki smo jo prejeli že v prvem letu 
delovanja Zavoda e-Oblak. Nagrada je pripadla programu Intrix CRM, ki ga v oblaku 
ponujamo svojim naročnikom že 7 let. 

• Red Herring 200 Europe Winner 

Na konferenci Red Herring v Berlinu je bila Intera proglašena med zmagovalce Red 
Herring 100 Europe za leto 2009. To je nagrada, ki jo vsako leto podelijo stotim 
najboljšim zasebnim tehnološkim podjetjem z območja EMEA (Evropa, srednji vzhod in 
Afrika). 

• Intera med najinovativnejšimi podjetji – med tremi najboljšimi inovacijami 

Intera je bila z inovacijo INTRIX izbrana med 10 najboljših slovenskih inovacij, v 
kategoriji malih in srednjih podjetij pa celo med 3 najboljše inovacije. 

• V finalu European Venture Summit 

Kot edini slovenski predstavnik smo bili zbrani na finalno prireditev Eurpoean 
Venture Summit (EVS) v Dusseldorfu, kjer smo pred številnimi investitorji 
predstavljali platformo Intrix in načrt širitve na tuje trge. 
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• Zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije 

Intera je v izboru za najboljšo inovacijo v štajerski regiji v okviru ŠGZ prejela najvišje, 
zlato priznanje za inovacijo Intrix Project. 

• Med zmagovalci izbora Najpodjetniška ideja  

Na izboru Najpodjetniška ideja, ki je potekala v okviru Akademije Finance, je bila Intera 
izbrana med tri zmagovalce. Komisijo je prepričal Interin inovativni poslovni model, 
širok krog uporabnikov in visoka dodana vrednost za naročnike. 

• Med najboljšimi inovacijami! Hevreka 2006  

Intrix Platforma je bila uvrščena v ožji izbor najboljših inovativnih idej, inovacij, izumov, 
tehnoloških in drugih rešitev, ki so bile predstavljene na Slovenskem forumu inovacij 
(spletna stran organizacije)«. 

Direktor g. Peter Ladič je v intervjuju za Dnevnik o Zlati niti 2016 dejal naslednje: »Izbor 
Zlata nit ima zame prav poseben pomen, saj gre za zelo referenčen izbor, komisija pa je 
sestavljena iz vrhunskih strokovnjakov. Dobremu počutju ekipe v Interi namreč 
posvečamo veliko pozornosti. Stres, cinizem in nezadovoljstvo vedno obravnavamo kot 
kritične kazalnike potrebe po ukrepanju, spremembah. Vnovična, že osma zaporedna 
uvrstitev v finale je potrditev, da smo še vedno na pravi poti. Lepo je spremljati ocene 
in naš napredek v primerjavi s preteklimi leti. Med naše najpomembnejše vrednote 
poleg skrbi za naše naročnike in skrbi za naše družine (člani naše ekipe smo stari med 
20 in 39 let, kar pomeni, da imamo skupaj veliko majhnih otrok) vsekakor sodi tudi skrb 
za sodelavce (Dnevnik, 2017)«.  

Izborna komisija Zlate niti 2013 je o organizaciji Intera povedala naslednje: » V podjetju 
Intera vlada 'sanjska' kombinacija: svoboda, združena s čutom odgovornosti. Zakaj? Ker 
opolnomočenje zaposlenih v podjetju resno jemljejo: način delovanja zahteva enakost, 
projektni vodja lahko od kogar koli, tudi od direktorja, pričakuje odgovorno sodelovanje 
(Dnevnik, 2014).«  
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4.3 Raziskava kulture v organizaciji  

 

4.3.1 Rezultati raziskave 

Opredelitev raziskovalnega problema 

Kot smo ugotovili v teoretičnem delu magistrskega dela, je za uspešnost v organizaciji 
in njen dolgoročni obstoj potrebna inovativnost, katera je zelo odvisna od tega, kakšna 
organizacijska kultura vlada v njej. Ugotovili smo, da mora biti oblikovana dobra 
organizacijska kultura, predvsem takšna, ki bo spodbujala inoviranje. Vpliv 
organizacijske kulture na inovativnost namreč potrjujejo številne omenjene raziskave. 

S pomočjo raziskav smo predstavili optimalno stanje v organizaciji, t. j. stanje 
uspešnosti podjetja oz. organizacije, ki ima dobro organizacijsko kulturo, katera ima 
odlične vplive na inovativnost v sami organizaciji. Predstavili smo tudi izsledke raziskav 
inovacijske dejavnosti slovenskih podjetij, kot tudi umestitev v evropsko povprečje. 
Med drugim nas je tudi zanimalo, ali tudi v Sloveniji organizacijska kultura podjetij 
vpliva na večjo oz. manjšo inovativnost v organizaciji. Naša glavna raziskovalna 
vprašanja so zato bila: Kako sta organizacijska kultura in inovativnost v organizaciji 
medsebojno povezani, kateri dejavniki organizacijske kulture vplivajo najbolj na 
inovativnost v organizaciji. 

Za metodo proučevanja smo uporabili globinski intervju, katerega smo s pomočjo 
opomnika opredelili na pet sklopov, saj smo ugotavljali pet neodvisnih spremenljivk 
(pet dejavnikov kulture). Vsak izmed sklopov nam je podal odgovore na raziskovalna 
vprašanja, ki smo si jih zastavili na začetku raziskovanja magistrskega dela. Podali smo 
svoje domneve in spoznanja, ki smo si jih oblikovali na podlagi podatkov, pridobljenih v 
teoretičnem in empiričnem delu magistrskega dela. S pomočjo neodvisnih 
spremenljivk bomo lahko razložili odvisno spremenljivko. 

V nadaljevanju predstavljamo analize odgovorov intervjuvanca, vezanih na delovanje 
petih dejavnikov kulture. Pri vsakem dejavniku predstavljamo 1. zastavljena vprašanja, 
2. teoretična izhodišča in 3. odgovore z interpretacijo. 

 

PODPORNO OKOLJE 

V sklopu podpornega okolja smo v globinskem intervjuju zastavili slednja vprašanja: 

Ste pri oblikovanju kulture v vašem podjetju iskali zgled pri kakšnem domačem ali 
tujem podjetju? 

Kakšno je po vašem mnenju do vas okolje (lokalno, širše)? Kakšne prednosti in 
slabosti vidite pri tem, ki bi vas lahko ovirale ali vam pomagale, da bi bili lahko še 
uspešnejši, predvsem v inoviranju? Kaj bi spremenili?   

V teoretičnem delu smo spoznali, da nekateri avtorji ne pripisujejo prav posebnega 
zanimanja na podporno okolje, ki pa je spet pri drugih pomemben faktor oz. dejavnik 
organizacijske kulture v organizaciji. Zanimali so nas predvsem tisti, ki menijo da ima 
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le-ta pomemben vpliv na organizacijsko kulturo. Četudi se nam morda zdi, da 
organizacija deluje za nekimi zidovi in je pomembno le, kaj se dogaja znotraj zidov, ter 
da se vzdušje organizacije ustvarja le tam, se motimo. Od okolja je na primer odvisno, 
kakšen kader bo pri nas delal, saj se kader navadno izobražuje v bližnjem ali širšem 
okolju. Okolje daje infrastrukturo, ki jo potrebujemo za obratovanje, daje nam 
družabno življenje, zakonske obveze, …Lahko bi povzeli, da je makro okolje dejavnik, ki 
vpliva na organizacijsko kulturo vsake organizacije, se tega zaveda ali ne. 

Kakšen vpliv ima okolje na organizacijsko kulturo, je ravno tako pomembno od okolja 
kakor od organizacije same. Okolje je lahko zelo podporno in nudi vse, na čemer lahko 
organizacija gradi, vendar mora le-ta to znati uporabiti sebi v prid. V kolikor v 
organizaciji ne znajo ali se ne zavedajo, kako nekaj uporabiti v svoj prid, je lahko okolje 
še kako podporno, pa jim to ne bo koristilo. Enako je tudi, če organizacija meni, da se v 
okolju ne dogaja nič podpornega, kar bi njim koristilo, ali je tega zelo malo. Potrebno je 
gledati z odprtimi očmi, sprejemati kar okolje ponuja, vzeti dobre stvari in pustiti slabe 
oz. jih preobrniti tako, da bodo v korist. 

Odgovori nam kažejo slednje: 

Pri analizi podatkov za Intera d.o.o. smo lahko ugotovili, da se organizacija nahaja v 
majhnem okolišu, in sicer na Ptuju, kjer je velik problem najti ustrezen kader. 
Organizacija deluje na področju IT (Information technology), kjer se je tudi z ustrezno 
izobrazbo potrebno venomer izobraževati. Kot vemo, se tehnologija spreminja iz dneva 
v dan, iz leta v leto. Potrebna so specifična znanja, tudi za to, s čimer se organizacija 
ukvarja, za kar pa so poskrbeli kar sami. Vsi zaposleni so namreč bili deležni 
izobraževanj iz različnih področij. Izobražene kadre so pripeljali tudi iz tujine, kateri so 
se še naprej izobraževali v sklopu organizacije. Drugi faktor, ki ga je na tem področju 
zaznala organizacija, je pomanjkanje prostorov. Majhne kapacitete glede poslovnih 
prostorov onemogočajo širjenje, hkrati pa jim je pomembna bližina ostale 
infrastrukture. Vsekakor pa za neuspehe orgnizacije ne iščejo krivde v okolju, čeprav bi 
lahko gospodarski krizi iz leta 2007 marsikaj pripisali. Razmišljajo namreč na način, 
kako se prilagajati razmeram, kako s trenutno situacijo shajati in ne obratno. Na dolgi 
rok namreč organizacije, ki se še vedno niso prilagodila razmeram, ne morejo obstajati. 
Kar zadeva tehnologijo,  je je v veliki meri odvisno od vodstva organizacije, kako 
razporeja sredstva, koliko jih nameni za razno tehnološko opremo. Seveda organizacije 
same že tako nimajo neomejenega limita, velika odgovornost pa je vseeno na 
organizacijah samih, za kaj namenijo svoja sredstva. Ne nazadnje so podporno okolje 
tudi dobre prakse v bližnjem ali širšem okolju, ki jih prepoznamo. Razna društva, 
zbornice, razvojne agencije, regionalni centri, ravno tako tudi start up-i, slednji so v 
zadnjih nekaj letih zelo popularni in dosegajo veliko podporo javnosti, kar jim daje že v 
začetku veliko prepoznavnost. Tudi izbrana organizacija je ne samo uvidela koristi, ki 
jih razne institucije ponujajo, marveč so se tudi sami odločili ponuditi Kreativnico, 
katera daje možnost razvoja in pomoč začetniškim podjetnikom oz. posameznikom ali 
skupinam, ki imajo idejo, a pri tem potrebujejo pomoč. Ta je lahko v obliki poslovnih 
prostorov z računalnikom in opremo, ki spada zraven, lahko pa le nasvet vodstva ali 
posameznih kadrov (marketing, razvoj, administracija,…). Organizacija daje veliko 
podporo okolju tudi z donatorskimi sredstvi. Ker se zavedajo, da uspeh ni le v finančnih 
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kazalnikih, ampak predvsem v zadovoljstvu ljudi, so se odločili podpreti številne 
dejavnosti (od kulture do športa) v lokalnem in širšem družbenem okolju. 

Podporno okolje je torej v Sloveniji zelo razvejano in množično. Kljub množičnosti pa bi 
si želeli večjo preglednost, katere institucije sploh imamo, kje vse lahko organizacije 
iščejo pomoč. Premajhna povezanost je ravno tako slabost podpornega okolja. 
Nekatere regije so bolje razvite, spet druge manj ali sploh ne vsebujejo vseh subjektov 
podpornega okolja. V Sloveniji je v letu 2013 nastala nova institucija Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija), od katere je pričakovati javne razpise za 
področje inovacij v organizacijah. V pregledu literature smo našli tudi dejstva, da se je v 
storitveno dejavnost v preteklih letih namenjalo veliko manj sredstev, kot v 
predelovalno, kar za izbrano organizacijo pomeni, da je imela veliko manj možnosti 
pridobiti sredstva s strani skladov in javnih agencij.  

 

NOTRANJA INTEGRACIJA 

Notranjo integracijo smo v izbrani organizaciji preverjali z naslednjimi vprašanji: 

Kako se motivira in spodbuja zaposlene za inovativno dejavnost? 

Kako se  nagradi dobre ideje? Se nagrajuje inovacije ali tudi invencije? 

Kakšen pomen ima inoviranje za vaše podjetje? Kako skrbite, da ga ohranjate? 

Kako se ustvarja in ohranja dobra klima znotraj podjetja? Se organizira kakšne izlete, 
zabave? 

Spodbujate timsko delo?  

Pri notranji integraciji govorimo o notranjem okolju in kako se le-ta po potrebi prilagaja 
oz. preoblikuje. Pri notranjem okolju govorimo o zaposlenih in vodstvu (ter lastnikih) 
podjetja. V literaturi smo predelali teoretična spoznanja številnih avtorjev s tega 
področja. Lahko bi posplošili, da je vsem teorijam enako to, da je potrebno ujemanje 
med organizacijsko kulturo in posameznikom za dobre nadaljnje rezultate. Natančneje, 
ujemanje vpliva na pripadnost, zadovoljstvo zaposlenih in stopnjo fluktuacije6. 
Posameznik ima namreč neka pričakovanja, ima svoje potrebe in kompetence, ki se 
morajo uskladiti s cilji, vrednotami, kulturo in prakso organizacije. Ne moremo namreč 
pričakovati, da bodo zaposleni uspešni pri svojem delu, da bodo lahko pri svojem delu 
vedno boljši, kljub temu, da so strokovno usposobljeni, kadar se njihova pričakovanja 
in pogledi razlikujejo od pogledov organizacije. Pomembno je, da se že pri postopku 
pridobivanja sodelavcev za neko delo obravnava celostno vedenje teh sodelavcev. 

Ko so zaposleni že vpeti v organizacijo in njeno kulturo je zelo pomembno, kako 
ravnamo z njimi. O tem so avtorji veliko govorili, predvsem kakšne spodbude, nagrade 
so potrebne, da zaposlene vzpodbujamo pri delu, da dosežejo dobre učinke, da pride 

                                                      

6 Gibanje zaposlenih, ki se odraža v odhodih iz organizacije, ter katere je potrebno nadomestiti. 
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do novih idej in uspešnosti le-teh. Nas je zanimalo predvsem to, kako se z znajdejo 
zaposleni, ko pridejo do točke, ko se morajo (želijo) uskladiti z organizacijsko kulturo 
določene organizacije. Pri tem nas je zanimalo tudi, kaj naredi določena organizacija za 
to, da se ti zaposleni bolje poistovetijo, počutijo domače in dobro v tem okolju. Lahko 
bi se vprašali tudi tako, kakšna je vzajemnost pri tem. 

S teorijo smo vsekakor poudarili, kako pomembna je integracija. Brez nje ni 
dolgotrajnega sodelovanja. Slednje  smo preverili tudi na primeru izbrane organizacije, 
pri kateri smo dobili pritrdilne odgovore raziskavam iz teorije. 

Odgovori nam kažejo slednje: 

Iz odgovorov v intervjuju in v njihovi organizaciji ter na predstavitvah nekaterih tem v 
okviru njihove Kreativnice, na katerih so te teme predstavljali zaposleni iz organizacije 
in so preostali zaposleni prav tako prisostvovali, je bilo mogoč razbrati odlično 
povezanost tako med sodelavci kot z vodstvom. Integracija posameznih zaposlenih je 
morala biti zelo uspešna, hkrati pa nam je vodstvo odgovorilo tudi, da veliko sredstev 
namenjajo prav motivaciji in vzpodbudam zaposlenih ter njihovemu dobremu počutju. 
Pravzaprav bi lahko rekli, da smo dobili občutek, da organizacija postavlja na prvo 
mesto svoje zaposlene in skrb za njihovo dobro počutje. Je namreč ena izmed redkih 
organizacij v Sloveniji, ki je že pred več kot 10 leti začela z možnostjo dela od doma. 
Zaposleni torej, v kolikor to želijo, lahko delajo od doma. Njihov urnik je variabilen. 
Njihove delovni čas je razdeljen po principu že preverjene metode večjih podjetij (IBM, 
Google,…) 10-20, 80-90, kar poenostavljeno pomeni, da je potrebno del delovnika 
nameniti posamezniku za razvoj novih idej oziroma njegovi sprostitvi, saj se iz tega 
lahko razvije tudi kaj koristnega za orgnizacijo. Slednja je za sprostitev zaposlenih 
poskrbela tudi z namiznim tenisom, ročnim nogometom, ki ga zaposleni lahko koristijo 
tako med delovnim časom, kot tudi po njem. 

Poslužujejo se odkritih pogovorov, kdaj gre komu dobro in slabo, kar bi lahko ocenili za 
redko, a dobro lastnost, ki se jo da uporabiti za vplivanje na dobro organizacijsko 
kulturo, predvsem za integracijo zaposlenih in njihovo dobro počutje. Sliši se namreč 
zelo enostavno, pa vendar se tega v orgnizacijah ne poslužujejo v veliki meri. 

Zabave, razna druženja so bolj posledica dobro opravljenega dela. Organizira se izlete v 
planine, tek, piknik z družinami, novoletno druženje za otroke z darili in gledališko 
predstavo, novoletni žur za zaposlene…Na leto v organizaciji poskrbijo vsaj za 5 
dogodkov za zaposlene, kjer se imajo možnost družiti, spoznavati in vsaj 2 dogodka, ki 
sta namenjena še družinam zaposlenih. Tudi nagrajuje se zaposlene v smislu kakšnih 
dogodkov, počitnic, prostih delovnih dni, vmesnih daril…. Organizacija organizira 
enkrat letno tudi jadranje, smučanje. Ne poslužujejo pa se toliko denarnih nagrad. Raje 
nagradijo celotno ekipo in s to nagrado omogočijo nadaljnje spoznavanje zaposlenih, 
še večjo integracijo vsakega posameznika in morebiti nove ideje. 

Vzpodbuja se timsko delo in veliko komunikacije. Skozi debate delijo svoja znanja, 
iščejo skupne rešitve. Zaradi majhnosti organizacije je prepletenost med oddelki še 
toliko večja. Komunikacija med zaposlenimi in ekipami poteka po kanalih (orodjih, 
namenjenih prav za določeno nalogo, projekt, ki se izvaja), poredko preko e-pošte, še 
manj pa v pisni obliki. 
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Organizacija svoje zaposlene vzpodbuja pri deljenju znanj in sicer tako, da imajo 
organizirano ali neorganizirano deljenje znanj. Ko se nekdo od zaposlenih nekaj nauči, 
le-to, skozi skupen sestanek ali skozi neko debato znotraj ene ekipe, deli z ostalimi. 
Deluje sistem, da kar prebereš, to deliš z ostalimi. Uporabljajo tudi svoj produkt, 
program Intrix, ki zajema vse, kar se tiče dela na prodaji in marketingu,ostala razvojna  
orodja uportabljajo za delo tudi na ostalih oddelkih.  

Na področju notranje integracije, ki je, kot smo ugotovili tako s teorije kot tudi iz 
raziskave, zelo pomembno področje, kar zadeva dolgoročno uspešnost, predvsem pa 
velik temelj za uresničitev idej organizacije oz. pridobitev le-teh. Slednje pomeni, da 
ima velik pomen za inovativnost v organizaciji. 

 

DIMENZIJA PROFILA ORGANIZACIJSKE KULTURE 

Za določitev dimenzije profila organizacijske kulture smo si pomagali z naslednjimi 
vprašanji: 

Kateri profil organizacijske kulture po modelu CVF bi najbolje opisal vašo kulturo? Ni 
nujno, da vam ustreza samo en opis. 

Ste pri oblikovanju kulture v vašem podjetju iskali zgled pri kakšnem domačem ali 
tujem podjetju? 

Pri razdelitvi dimenzij profila organizacijske kulture bi lahko rekli, da jih je le nekaj 
(temeljnih), po katerih se opredeljujejo organizacije, vendar jih je vsak avtor zapisal 
nekoliko drugače. V naši nalogi smo se osredotočili na raziskovanje v smeri vpliva na 
uspešnost/inovativnost organizacije. Predstavili smo model po Cameronu in Quinnu, 
ter O'Reillyu, Chatmanu in Caldwellu. Prvi par je razvil model na podlagi raziskav o 
indikatorjih učinkovitosti podjetij, katerih glavno vprašanje je bilo: »Kateri faktorji 
določajo učinkovitost podjetij?«. Model konkurenčnih vrednot ali drugače CVF model 
določa štiri glavne tipe organizacijskih kultur. Model sicer izhaja iz leta 1999, vendar so 
temelji tega modela uporabljeni še vedno v mnogih raziskavah, ki preučujejo tipe 
organizacijske kulture v nekem podjetju/organizaciji, saj postavljajo temelje, predvsem 
za podjetja, ki so bila ustvarjena v tistem času ali pred tem. 

Odgovori nam kažejo slednje: 

V naši raziskavi smo vprašali vodstvo izbrane organizacije, kateri tip najbolje opiše 
njihovo kulturo in opredelili so se za dva tipa, to sta kultura klana in kultura adhoc. Za 
prvo kulturo, kulturo klana, je značilna usmerjenost navznoter in hkrati fleksibilnost. 
Cilji in vrednote so zelo pomembni v organizaciji. Velik poudarek je, kot smo že 
ugotovili, na dobrem počutju zaposlenih. Vodje so predstavljeni bolj kot mentorji, lahko 
bi jim tudi rekli, da so celo nekoliko starševski, kar po našem mnenju primerno opiše 
stanje v izbrani organizaciji. Dolgoročno je predvsem usmerjena v razvoj zaposlenih, kar 
več ni potrebno podrobneje predstaviti. Z njihovo prvo izbiro se popolnoma strinjamo, 
napram naši raziskavi in podatkom, ki smo jih pridobili. 
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Za adhoc kulturo je značilna zunanja osredotočenost, kar je pravzaprav v nasprotju z že 
opisano kulturo, kulturo klana. Vodje so usmerjeni inovativno, kar pomeni, da se veliko 
časa namenja novim idejam in uresničitvam le-teh. Vzpodbuja se zaposlene, njihovo 
samostojnost, njihovo eksperimentiranje. Tudi njihovo drugo izbiro lahko potrdimo, če 
primerjamo z zbranimi podatki, ki smo jih sami pridobili. 

Pri naslednjem modelu, so raziskovalci O'Reilly, Chatman in Caldwell organizacijsko 
kulturo razdelili na 7 tipov. Pri tem modelu smo se sami odločili, da izbrani organizaciji 
določimo tip organizacijske kulture. Pri slednji smo ocenili, da spadajo v inovativni tip 
organizacijske kulture, kateri se prav tako približuje prejšnjima opisanima kulturama. 
Nedvomno smo tudi z raziskavo lahko potrdili, da je organizacija usmerjena inovativno. 
Njihovi dosežki na tem področju so bili prav tako tudi nagrajeni in so med 
organizacijami zelo cenjeni. 

Iz intervjuja nam je uspelo izvedeti tudi, da se organizacija ne odloča zavestno, v katero 
smer bodo delovali, ampak se odločajo na podlagi tistega, kar vidijo in kar sami 
poskusijo ter jim je všeč. Organizacija enostavno teži k boljšim rezultatom, boljšim 
rešitvam, ki nam vsem olajšajo delo. Inovacijo kot tako, nato jemljejo kot posledico 
njihove želje biti boljši. Zato je inovativno usmerjena organizacijska kultura v njihovem 
okolju stvar posledice in ne stvar načrtne izbire. 

 

POMEN VODITELJA V ORGANIZACIJI 

 

Kakšen vpliv ste po vašem mnenju imeli v oblikovanju kulture podjetja ob njegovih 
začetkih in kakšnega imate danes? Ste že takrat vedeli, da boste veliko časa namenjali 
prav inovacijam? 

 

Velik pomen dajejo prav vsi raziskovalci voditeljem v organizaciji. Vodje in/ali lastniki so 
tisti, ki so, v kolikor so bili prisotni tudi ob ustanovitvi, dali velik pečat kulturi 
organizacije. Seveda tudi tisti, ki so se kot vodje priključili organizaciji kasneje, vendar 
ne nujno v enaki meri. Strinjali bi se prav z vsem povedanim v teoriji, kar zadeva 
pomen voditeljev oz. vodij v organizaciji. Spomnili bi na že omenjeno dejstvo v teoriji, 
da imajo vodje organizacije tako močan vpliv, da lahko s svojimi odločitvami 
organizacijo uničijo ali pa jo povzdignejo. Slednje nam pove, kakšno moč imajo tudi nad 
organizacijsko kulturo organizacije. 

 

Odgovori nam kažejo slednje: 

Prav tako smo teorijo potrjevali tudi skozi lastno raziskavo. V organizaciji ne vlada 
stroga hierarhija, prav nasprotno. Vodstvo zelo dobro sodeluje z vsemi zaposlenimi 
preko komunikacijskih kanalov, ki jih organizacija uporablja. Vodstvo ima večplastno 
interakcijo s svojimi zaposlenimi. Od njih želi in pričakuje informacije o delu, napredkih, 
novih idejah, rešitvah,… Ker imajo več oddelkov, je delo zelo razgibano, nekateri 
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sestankujejo vsak dan, spet drugi enkrat ali dvakrat na mesec. Želimo poudariti, kako 
pomembna je torej komunikacija v vseh korelacijah (horizontalno, vertikalno). Enkrat 
mesečno vodstvo skliče skupni sestanek, kjer se ne pogovarjajo toliko o številkah, 
ampak kaj lahko še izboljšajo, kaj bi bilo potrebno spremeniti v organizaciji kot celoti. 
Vodstvo seveda zbere informacije in jih analizira, ter tudi uvede, v kolikor se jim to zdi 
smiselno. V organizaciji ne prevladuje klasično preverjanje delovnega časa, ampak se 
gleda na porabljen čas, torej čas, ki ga je nekdo vložil v nalogo in ne čas, kako dolgo je 
neko stvar delal. Zelo se spodbuja tudi timsko delo. 

Spremlja se tudi druge organizacije v tujini, od koder poskušajo prenesti dobre prakse 
in uvesti določene stvari. Delo od doma je tako pri njih praksa že več kot 10 let. 
Zgledujejo so po večjih organizacijah, kot je npr. Google. 

Predvsem vodstvo daje oz. dovoljuje določeno mero svobode zaposlenim. Govorimo o 
tem, da se ne želijo preveč vezati na ekonomski učinek, kar pomeni da imajo zaposleni 
na voljo 10-20 % časa za razvoj novih idej oz. njegovi sprostitvi. 

Na kratko bi lahko povzeli največje odgovornosti in hkrati največje zasluge vodstva v 
izbrani organizaciji takole: 

Po številu spada med mala podjetja, pri čemer velja poudariti, da je velikost podjetja 
relativen pojem. Podjetje ima jasno začrtane cilje in strategije. Vizija podjetja je ostati 
vodilni slovenski ponudnik CRM rešitev in prodreti tudi na tuje trge. Svojim kupcem 
ponujajo kakovostno storitev in predvsem tisto, kar potrebujejo. Podjetje deluje na IT 
področju, katerega spremlja močna konkurenca in visok nivo inovativnosti. Delo vodja 
v podjetju je učinkovito in uspešno na vseh področjih. Ima dobro komunikacijo in 
dober odnos z zaposlenimi, je sprejemljiv za nove zamisli, ideje in ima velikokrat vlogo 
mentorja. Pod njegovim vodstvom dosega podjetje odlične rezultate vse od svoje 
ustanovitve. 

 

PRILAGAJANJE OZ. SPREMINJANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE 

V petem sklopu smo zastavili naslednja vprašanja: 

Na kak način zaposleni zbirajo nove ideje (tudi pripombe, pritožbe)? 

Kaj pa ideje za izboljšave v vašem podjetju? Kako so sprejete ( v kolikor jih uvedete) s 
strani zaposlenih, kdo jih predlaga? Se vam zdi da veliko spreminjate organizacijsko 
kulturo in da je zaradi tega podjetje uspešnejše? 

 

Sodobna družba daje vse večji poudarek fleksibilnosti, ki v organizacijah pomeni nove 
načine komuniciranje (preko raznih omrežij), mešanje osebnega življenja s poslovnim, 
večja dostopnost do vseh informacij in drugo. Med drugim fleksibilnost zajema tudi kar 
se da hitro prilagajanje trenutnim situacijam, iskanje najboljših rešitev in sposobnost  
hitrega odločanja in prilagajanja na spreminjajoče se poslovno okolje. Hkrati morajo 
biti za spreminjanje kulture v organizaciji tehtni razlogi, kateri morajo biti utemeljeno 
ocenjeni, analizirani. Eden izmed najpomembnejših pa je ta, da mora biti vodstvo pri 
tem trdno, dosledno in vztrajno, saj se lahko hitro zgodi, da ne dobi popolno podpore. 
Kot bomo tudi za vodstvo kasneje omenili podrobneje, je zelo pomembno 
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komuniciranje, ki ga praktično ni nikoli preveč. In na koncu, tisto kar je resnično 
najpomembnejše, je to, da je integracija spremembe uspešna in je nova organizacijska 
kultura, ki je oblikovana, sprejeta med vsemi. 

 

Odgovori nam kažejo slednje: 

V organizaciji se za spreminjanje/preoblikovanje organizacijske kulture ne uporablja 
posebnega modela za ta namen, ampak se organizacijsko kulturo preprosto le 
preoblikuje po njihovi že ustaljeni praksi, ki je naslednja: vsi člani podajajo nove ideje, 
katere prihajajo vseskozi, saj je organizacija odprta za spreminjanje. Predvsem je 
zaželjeno, da zaposleni dajejo ideje na področjih, na katerih delajo, se le-to najbolje 
poznajo in vidijo mnogo več kot drugi, ki niso iz istega področja. O predlaganih 
izboljšavah se nato odpre debata, vsi zaposleni in vodstvo se pogovorijo, idejo 
analizirajo in ji določijo pluse in minuse, ter se potem skupaj odločijo ali gre ideja 
naprej ali pa ideja ostane samo ideja. V kolikor se zgodi korak naprej, se določi vodjo 
projekta, ki pa ni nujno, da je to predlagatelj, lahko je tudi druga oseba. Izvedba se nato 
spremlja s strani vodstva in se kasneje pogleda rezultate, ter kako vpliva na izboljšane 
procese, delo itd. 

Organizacija pri tem upošteva vse teoretične nasvete, kateri se pojavljajo pri večjih 
modelih spreminjanja v teoriji. Za oblikovanje programa sprememb organizacijske 
kulture namreč omenjajo, da naj nanj vplivajo vsi tisti, ki bodo posledično sprejemali 
spremembe.  

Poudariti je treba, da je ta spremenljivka vsekakor v dobrobit organizacijske kulture in 
njenega vpliva na inovativnost predvsem v tem, če le-ta (sprememba) daje dosti boljše 
rezultate, kakor prejšnja. 

Da je pri tem izbrana organizacija izbrala čisto svoj način oz. model, je popolnoma 
razumljivo, saj kot smo že v teoriji povedali, se organizacije medsebojno razlikujejo in 
jim ne moramo pripisati istih modelov.  

 

4.3.2 Preverjanje raziskovalnih vprašanj 

Preverjali smo izbrana raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili na začetku naše 
raziskave magistrskega dela. 

 

V1: Ali lokalno okolje vpliva na organizacijsko kulturo in posledično na inovativnost v 
izbrani orangizaciji? 

Skozi pregled aktualnih člankov smo ugotovili, da zunanje okolje ima vpliv na 
inovativnost organizacije, saj le-to oblikuje organizacijsko kulturo in je po mnenju 
nekaterih raziskovalcev celo eden od večjih faktorjev, ki jo oblikujejo. Ta pa nato 
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neposredno vpliva na razvoj inovativnosti. Podporno okolje namreč lahko doprinese 
veliko, saj nudi oporo pri razvoju organizacije in pomoč pri boljšem poslovanju. 

V organizaciji prav tako priznavajo, da bi lahko bilo veliko več podpornega okolja in da je 
organizacija omejena s strani (majhnega, nerazvitega, ne dovolj podpornega) okolja. K 
temu so tudi sami pristopili in pripomogli manjšim začetnim, okoliškim start-up-om in s 
tem namenom ustvarili Kreativnico, kar še bolj dokazuje, da ima zunanje okolje (širše in 
lokalno) velik vpliv na inovativnost v organizaciji. Intera prav tako sodeluje z lokalnimi 
šolami in jim po potrebi donira sredstva oz. jim ponudi opremo, kot so računalniki in 
ostala pisarniška oprema, ki je morda njim že odslužila ali pa se odločijo da podarijo 
čisto novo, kar pa bo nekomu omogočilo prve korake na poti do novih idej. 

 

V2: Ali po mnenju direktorja medsebojno razumevanje in dobro počutje vsakega 
posameznika v organizaciji pozitivno vpliva na inovativnost v izbrani organizaciji? 

Raziskovalnemu vprašanju lahko pritrdimo, saj smo s pomočjo empirične raziskave 
ugotovili, da je medsebojno razumevanje zaposlenih v organizaciji in hkrati njihovo 
dobro počutje zelo pomembno v organizaciji, saj je le-to temelj za dobro organizacijsko 
kulturo. Raziskava na izbrani organizaciji nam kaže, da se zaposlene in njihovo počutje, 
v organizaciji postavlja na prvo mesto. Kot smo tudi ugotovili iz teoretičnega dela, 
takšna organizacija, ki v svoje zaposlene ne vlaga, je obsojena na propad in dolgoročno 
ne more obstajati.  

 

V3: Ali je organizacijska kultura v izbrani organizaciji naklonjena inovativnosti? 

Vprašanje smo preverjali s pomočjo aktualnih člankov o izbrani organizaciji in ga lahko 
v celoti potrdimo. Organizacija namreč skozi svoje cilje in vizijo izpolnjuje kriterije 
inovativno usmerjene organizacijske kulture, kljub temu, da se to ni zavestno odločila, 
kot smo v raziskavi že omenili. Organizacija enostavno sledi svojemu motu, da želi najti 
boljše rešitve na IT področju, vendar so pri tem zgradili takšno kulturo v organizaciji, ki 
uspešno usmerja vse zaposlene k dajanju in spremljanju novih idej, pa naj bo to preko 
delovnih vikendov, zabave, odmora ali počitnic. Nedvomno torej teži k temu, da krepi 
inovativnost v organizaciji. Ta se lahko nanaša tudi na prosti čas, spremembe pri 
administraciji, delu, ali pa celo posameznikovi samostojni ideji. Spodbujajo vsakršno 
aktivnost posameznika, ki teži k nadgradnjam, novitetam. 

 

V4: Ali obstaja zveza med pomenom voditelja in njegovim vplivom na organizacijsko 
kulturo v izbrani organizaciji, ali organizacijsko kulturo lahko oblikuje vsak zaposlen v 
organizaciji? 

Skozi aktualne članke in prav tako temeljne definicije organizacijske kulture, smo v 
teoretičnem delu lahko potrdili prvi del vprašanja, ki se nanaša na vpliv vodje pri 
oblikovanju organizacijske kulture v organizaciji. Prvotno kulturo namreč določa 
ustanovitelj. Lahko bi tudi rekli, da je organizacija kot razširjena senca osebe, ki jo je 
ustanovila. Kasneje se priključujejo zaposleni, ki prav tako dobivajo pomembno vlogo 



 

 

65 

 

pri soustvarjanju organizacijske kulture. Vodstvo pa je tisto, ki ves čas s svojimi 
aktivnostmi, ukrepi in usmeritvami vpliva v največji meri. Slednje nam je vodstvo 
izbrane organizacije tudi potrdilo.  

Drugi del vprašanja lahko potrdimo z empirično raziskavo, kjer vodstvo organizacije 
priznava, da ima vsak v organizaciji svoj vpliv in lahko poda idejo ter s tem vpliva skozi 
tako naravnano organizacijsko kulturo na inovativnost v organizaciji in bi lahko hitro 
rekli, da imajo prav vsi enako možnost vpliva na inovativnost organizacije, pa je vseeno 
vodstvo tisto, ki ima kanček prednosti pred vsemi ostalimi, saj lahko sprejme ali zavrže 
nove ideje vseh ostalih članov. 

 

V5: Ali je spremljanje in uvajanje novih idej v organizacijsko kulturo dobro sprejeto 
med zaposlenimi v organizaciji in ali slednje vpliva na inovativnost izbrane 
organizacije? 

Z pregledom strokove literature lahko vprašanju pritrdimo. Glede na dogajanje na trgu, 
kjer je vedno bolj pomembno, da organizacije lansirajo kar se da hitro novosti in 
izboljšave storitvam in izdelkom, je namreč potrebno tudi, da organizacije enako hitro 
tudi novitete sprejemajo. V sektorju IT so te novitete zelo pomembne in dogajajo se 
praktično vsak dan. Novitetam je potrebno slediti na področjih vse od novih tržnih 
trendov, marketinških procesov, posodabljanju programske in tehnološke opreme, do 
spreminjanja organizacijske kulture. Pomembno pri tem pa je, da je vse to sprejeto s 
strani tako vodstva, kot zaposlenih. Slednji namreč odločilno vplivajo na rezultate v 
organizaciji. Če torej zaposleni sprejmejo novitete in jih uvedejo v svoj vsak dan, torej 
da se prilagodijo in integrirajo v organizacijo, je to za organizacijo velikega pomena. 
Zaposleni v organizaciji namreč s tem izražajo fleksibilnost pri delovanju, svoj razvoj, 
pripravljenost na spremembe, izboljšanje medsebojnega sodelovanja, kar so značilnosti 
sodobnih podjetij.  

V izbrani organizaciji smo raziskano v literaturi lahko potrdili. Organizacija sprejema 
predloge za izboljšave na vseh ravneh svojega delovanja, katere na mesečnih sestankih 
tudi sprejmejo ali ovržejo. Zaradi dobrega medsebojnega razumevanja, tako 
vertikalnega, kot horizontalnega, se v organizaciji hitro sprejema novitete, s katerimi 
nimajo težav. V kolikor se vpeljana noviteta ne pokaže za boljšo rešitev, torej 
nadgradnjo prejšnjega sistema oz. je podlaga za idejo nove predloge, se le-ta opusti in 
se sprejme drugo. Iz slednjega je razvidna povezava, da uvajanje novih idej vpliva na 
inovativnost, saj se s tem sproži zanimanje za kakšno stvar, nekomu se ob tem porodi 
čisto nova ideja, nekdo se mora morda samo prebuditi iz rutine in postane bolj pozoren 
in kreativen pri svojem delu. 
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4.3.3 Predlogi nadaljnjega razvoja inovativne kulture 

Znano je, da je v strokovni in znanstveni literaturi inovativnost zaposlenih močno 
povezana z ustreznim načinom vodenja in organizacijsko kulturo (v Kern Pipan in Leon, 
2013, str. 3 , povzeto po Kern Pipan, 2012). 

V raziskavi smo ugotovili, da mora vodstvo v organizaciji dosledno izvajati pregled nad 
stanjem organizacijske kulture in jo z ustreznimi orodji izboljševati, v kolikor je občutiti 
nezadovoljstvo s strani zaposlenih. Slednje se v izbrani organizaciji izvaja pravzaprav na 
dnevni bazi, kar je moč samo še vzdrževati. Velik pomen se daje komunikaciji, katera 
spada med bistvene faktorje uspeha. Na tak način se namreč lahko pravočasno ukrepa, 
saj so pogovori iskreni, izvajajo se pogosto, so konsistentni in zavzeti s strani vodstva. 
Pomembno pri tem je poudarjati vizijo, ki jo postavi organizacija skupaj z zaposlenimi. 
Vodstvo mora poskrbeti, da so zaposleni ves čas motivirani, polni energije, delujejo 
timsko, so nepristranski in iskreni, tako do vodstva, kot do svojih sodelavcev.  

V raziskavi smo v izbrani organizaciji iz odgovorov vodilnega ugotovili, da omenjeno 
zgoraj že upoštevajo ter da jim tak način vzdrževanja organizacijske kulture odgovarja, 
saj so zaposleni v organizaciji zadovoljni in posledično inovativni. 

V intervjuju smo izvedeli, da organizacija svoje zaposlene primerno nagrajuje za njihove 
dosežke in jih motivira za nadaljnje delo. S tem ko vodstvo organizacije priznava delo 
vsakega posameznika, se v njej ustvarja pogoje za kvalitetnejše delo, nenazadnje tudi za 
boljšo inovativnost organizacije. 

Prav tako se v organizaciji zavedajo pomena vlaganja v znanje kadrov. Vsak zaposlen se 
je v organizaciji še dodatno izobraževal in pridobil svoja znanja na različnih področjih, 
predvsem pa na tistem, katerega delo opravlja v organizaciji. 

Glede na izsledke raziskave navajamo, da vodstvo organizacije razume vsebine 
organizacijske kulture ter da jih je tudi preneslo na svoje zaposlene. Videti je, da so v 
organizaciji, vodstvo in zaposleni, poenoteni kar se tiče upoštevanja in izvajanja načel, 
ki so si jih zastavili, pri svojem delu. 

V nadaljevanju shematično predstavljamo njihov model organizacijske kulture. 
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Slika 15: Model organizacijske kulture izbrane organizacije (prirejeno po podatkih 
organizacije s spletne strani www.intrix.si) 

Vir: lasten prikaz  

Model organizacijske kulture v izbrani organizaciji vključuje inovativnost kot dejavnik 
organizacijske kulture, kar je zanimivo, saj jo večina avtorjev postavlja kot posledico 
dobre organizacijske kulture organizacije, seveda če predpostavljamo, da želi biti 
inovativno usmerjeno. Slednje pomeni, da je v organizaciji inovativnost postavljena kot 
del kulture in je vsakemu posamezniku, ki je zaposlen znotraj organizacije, 
samoumevna.  Vodstvo je torej izoblikovalo čisto svoj model organizacijske kulture, 
katerega preprosti prijemi delujejo in motivirajo celotno ekipo. Vodstvu lahko 
pripišemo odlično razumevanje lastnih kulturnih vzorcev, s katerimi oblikujejo uspešno 
organizacijo.  

Organizacijo želimo postaviti kot primer dobre prakse, saj njihov model organizacijske 
kulture ključen za njihovo uspešnost in inovativnost. Je njihova konkurenčna prednost. 
Naši predlogi se nanašajo le na vzdrževanje. Zavedamo se tudi, da takšno merjenje 
kulture organizaciji ne prinaša dolgoročnih rezultatov. Organizacijsko kulturo je 
potrebno namreč negovati (razvijati), stalno evalvirati ter jo na tej podlagi, po potrebi, 
spreminjati. 
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5 SKLEP 

5.1 Temeljne ugotovitve 

Vsaka organizacija je zgodba zase. Vsaka ima svoje začetke, svoje vodstvo, svojo 
zgodovino. Tako kot smo si različni ljudje, tako so si tudi organizacije. Niti dve si nista 
enaki, lahko sta si le podobni. Ironično je, da so prav ljudje, v tem primeru zaposleni v 
organizaciji, tisti, ki predstavljajo kulturo in zaradi katerih le-ta sploh obstaja. Hkrati se 
pa organizacijske kulture v organizaciji sploh ne zavedamo in deluje na globlji ravni 
človeške zavesti. Se tudi ne izraža neposredno. Njeno izražanje zaznavamo skozi odnos 
do sebe, do okolja, do soljudi. S slednjim daje organizaciji značaj. Posplošili bi torej 
lahko, da je kultura odraz vedenja zaposlenih v organizaciji.  

V preteklosti s(m)o jo nekoliko zanemarjali oz. ji niso posvečali toliko časa in sredstev, 
kot se to počne danes. Organizacijska kultura je dandanes namreč osrednja tema v 
velikih organizacijah, katera redno skrbijo za dobro počutje svojih zaposlenih in hkrati 
peljejo vizijo organizacije v pravo smer, kar pomeni, da je zadovoljstvo obojestransko. 
Organizacijska kultura je sedaj ključen dejavnik uspešnosti ter konkurenčne prednosti 
vsake organizacije mnogih organizacij.  

Minilo je 10 let od izbruha hude finančne in gospodarske krize, katera je prizadela 
mnoge organizacije. V slednjem obdobju je marsikatera organizacija morala biti izredno 
iznajdljiva, da je obstala in se prebila iz množice enakih. Rodilo se je veliko idej, 
organizacije so se usmerile k inovativnosti, vse več je bilo poudarka na novitetah. 
Seveda ne govorimo samo o enkratni krizi, ampak o celotnem razvoju, ki ga ljudje 
živimo. Venomer namreč iščemo izboljšave, hočemo napredovati in uspeti. Vendar 
lahko ravno tako rečemo, da je inovativnost dobila svoj pomen (pa tudi ime in opis) 
komaj v 90. letih prejšnjega stoletja, kar pomeni, da relativno nov pojem  za 
raziskovanje. 

Za raziskovanje smo si zbrali področji, ki sta nas zanimali. Inovativnost in organizacijska 
kultura sta postali zelo pomembna faktorja v organizacijah, njun obseg se veča. V 
prihodnjih letih pričakujemo porast njunega pomena v organizacijah, hkrati pa zaradi 
vse večje pomembnosti teh dveh faktorjev, tudi vse večje merjenje in primerjavo 
organizacij v organizacijski kulturi, predvsem pa na podlagi inovativnosti. Pri tem nas je 
zanimal predvsem vpliv organizacijske kulture na inovativnost v organizacijah, pri 
čemer smo ugotovili naslednje. 

Lastna raziskava je pokazala, da gre v preučevani organizaciji za zelo dobro načrtovano 
organizacijsko kulturo. Slednje zajema zunanje (podporno) okolje, notranjo integracijo 
posameznika v organizacijo in njeno kulturo, usmerjenost organizacijske kulture (izbor 
dimenzije profila organizacijske kulture), pomen voditelja v organizaciji in prilagajanje 
oz. spreminjanje organizacije. Pri tem smo zajeli tudi ostala področja, kot so 
nagrajevanje zaposlenih, vzdrževanje organizacijske kulture, vzdušje in odnosi z 
zaposlenimi in metode sodelovanja in dela. Največ pozornosti smo dali zbranim 
odgovorom s strani vodstva, hkrati pa nismo pozabili na vse ostale pridobljene podatke 
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s strani spleta in samostojnih obiskov predavanj njihovih zaposlenih. Raziskava je 
pokazala, da organizacija veliko svojega časa vloži v inovativnost, imajo svoj razvojni 
oddelek. Da sta oba faktorja zelo pomembna za njihovo organizacijo, smo hitro 
ugotovili na podlagi že pridobljenih certifikatov, priznanj in ostalih dosežkov 
organizacije in njihovih zaposlenih. Da obstaja vpliv organizacijske kulture na 
inovativnost, pa smo potrdili s pomočjo raziskave. Ugotovili smo, da imajo v organizaciji 
natančno dodelano organizacijsko kulturo, v kateri so zaposleni zadovoljni, s čimer 
povezujejo večjo uspešnost organizacije. Inovativnost namreč jemljejo kot posledico 
dobrega sodelovanja med zaposlenimi in prav tako z vodstvom, plod dobrega in 
uspešno opravljenega dela, posvečanja časa idejam, predvsem pa poskušanju in iskanju 
novih, zanimivih idej. Povzeli bi lahko, da je inovativnost plod dobre organizacijske 
kulture, seveda če predpostavimo pri tem, da je organizacija inovativno usmerjena. 
Poudarek dajejo na zelo pomembne, na videz manjše faktorje, kateri jim izboljšujejo 
postopke dela in tako tehnološke kot ne-tehnološke inovacije. 

S pričujočim magistrskim delom sem želela poudariti, kako pomembna je organizacijska 
kultura, predvsem pa to, kako pomembna je v primeru, da organizacija dela v smeri 
inovacij. Pričakujem, da bo v prihodnje ta koleracija med organizacijsko kulturo in 
inovativnostjo v organizaciji vedno bolj pomembna in bo praktično dejavnik 
konkurenčnosti v organizacijah, ki bodo znala izkoristiti smernice organizacijske kulture 
v prid inovativnosti organizacije. 

Pričakujemo, da bodo ugotovitve koristne predvsem ostalim organizacijam iz enakega 
ali drugih področij, predvsem pa tistim, ki želijo graditi na organizacijski kulturi v 
organizaciji. Dejstvo je, da ima izbrana organizacija takšno organizacijsko kulturo, ki ne 
samo da blagodejno vpliva na inovativnost, pač pa tudi na vse ostale faktorje, ki so 
kakorkoli z njimi povezani in so zato lahko velik zgled ostalim slovenskim organizacijam. 

 

5.2 Odprti problemi za nadaljnjo raziskavo 

Z našo raziskavo smo se osredotočili na izbrane spremenljivke, ki so se nam zdele 
pomembne in smo želeli raziskati njihov vpliv. Zanimivo bi bilo zajeti še več 
spremenljivk in raziskati področje na enem primeru. V kolikor bi se hoteli lotiti 
kvantitativne raziskave, bi bilo bolj smiselno raziskati nekaj manj spremenljivk in 
organizacije medsebojno primerjati. Koristno bi bilo na primer raziskati celotno IT 
področje v Sloveniji (zajeti mala, srednja in velika podjetja), saj bi tako dobili zelo širok 
vpogled v dogajanje na tem področju na temo vpliva organizacijske kulture na 
inovativnost, saj je to področje eno od bolj inovativnih in ga je v tej smeri smiselno tudi 
raziskovati. Naše ugotovitve empirične raziskave torej ne moremo pripisati celotni 
populaciji, temveč se nanaša le na raziskan primer izbrane organizacije. Morebitne 
omejitve empiričnega dela z uporabo globinskega intervjuja, kažejo tudi na enostranske 
podatke, ker smo izvajali intervju samo pri vodstvu organizacije. Znotraj iste 
organizacije bi med skupinami/oddelki in prav tako med posamezniki lahko proučevali 
ali obstajajo velike razlike med vodstvom in zaposlenimi, med oddelki in posamezniki. 
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Analizirali bi jih ločeno, nato pa lahko podali tudi skupno oceno organizacije. Pri 
takšnem raziskovanju bi stanje bolje ocenili z drugim raziskovalnim sredstvom, to je z 
anketnim vprašalnikom, v katerem bi bilo smiselno uporabiti predvsem zaprte tipe 
vprašanj. 

Zavedati se moramo tudi, da smo se z našo raziskavo osredotočili na izbrane 
spremenljivke, ki so se nam zdele pomembne in smo želeli raziskovati njihov vpliv. 
Vsekakor  obstajajo še drugi dejavniki, ki jih avtorji navajajo. Težava je namreč v 
določitvi vseh dejavnikov, ki vplivajo, saj v teoriji avtorji ne opisujejo istih dejavnikov oz. 
se enaki pojavljajo v manjši meri. Težava se pojavi tudi pri merjenju le-teh, saj bi morali 
uporabiti številne kazalnike in zahtevne metode, da bi lahko le-te nato analizirali. V naši 
raziskavi smo zato morali zbrati manjše število spremenljivk in to tiste, na katerih nam 
je bilo omogočeno ocenjevanje. Velika prednost raziskave je bila predvsem 
pripravljenost sodelovanja organizacije, zato je takšno raziskavo veliko lažje izpeljati in 
je moč dobiti ogromno informacij. Zavedamo se, da bi ob drugačni situaciji najbrž imeli 
še več predlogov za nadaljnje raziskovanje.  
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Globinski intervju 

Izveden: 17.9.2015 ob 16.20 (konec 16.47) 

 

1. Koliko so stari vaši zaposleni, v katerem obdobju so najbolj inovativni? Če 
primerjate starejše in mlajše, kateri so bolj inovativni? 

Težko to rečem, zato ker smo vsi nekje med 28 in 37. Težko je določiti kateri so bolj, 
kateri manj inovativni. Lahko bi ločil bolj po področjih, niso toliko leta faktor in niso 
tako pomembna. Vsak na svojem področju išče neke izboljšave, v tem primeru bi lahko 
rekel da so vsi inovativni. Če izpostavim administracijo, kjer je zaposlena najstarejša 
oseba pri nas, ne morem govoriti o inovaciji. Vendar je pri tem že narava dela takšna, da 
ne zahteva novih inovacij, zato ne bi mogel govoriti o relaciji med starostjo in stopnjo 
inovativnosti. Bolj so pomembna področja. Katera področja imajo več možnosti za 
razvoj, kot sta na primer razvoj in prodaja, v primerjavi z klasično administracijo. 

2. Kako se motivira in spodbuja zaposlene za inovativno dejavnost? 

Predvsem z vzgledom, daj ko vidiš da sodelavec nekaj predlaga, začneš iskati tudi sam 
rešitve. Seveda pa so tudi neki načini nagrad, s tem da pri nas nagrad nimamo omejenih 
na posameznika, marveč na ekipo. Naše podjetje je vendarle še toliko majhno, da v 
kolikor nekdo nekaj dobrega oziroma koristnega naredi zanj, si nagrado zasluži celotno 
podjetje. Če izpostavim primer, da je nekdo na prodaji nekaj naredil, ni to samo stvar 
tistega ki se je to spomnil oziroma raziskoval, je tudi stvar programerja, ki je to 
implementiral, nato tudi marketinga ki je to aceptiral, nato dalje uporabljal. Posameznik, 
v kolikor to že nima prej definirano v nekem dogovoru, se nagrajuje in pohvali celotna 
ekipa. 

Spodbujamo pa zaposlene da so čim bolj inovativni predvsem z vidika svobode. Če ima 
nekdo na primer neko idejo, ki ni nujno povezana z trenutnimi projekti, delom ki se 
opravlja v službi, si lahko vzame nek določen čas ki ga potrebuje. Torej si lahko za svoj 
lasten razvoj, razvoj svojih idej vzame čas med delovnikom, v kolikor je v tistem 
trenutku to tudi možno izpeljevati na račun komercialno porabljenega časa, seveda v 
sklopu nekega dogovora. 

3. Na kak način zaposleni zbirajo nove ideje (tudi pripombe, pritožbe)? 

Vsak za sebe, v kolikor se izobražuje, med službo po ali pred službo, tudi med službo. 
Vseeno smo v branži, v kateri se na faksu dovolj ne naučiš, ampak iščeš vire nekje 
drugje, predvsem internet. Če se ti zdi ideja dobra, jo predstaviš drugim, sodelavcem 
oziroma celi ekipi. 
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Klasičnih metod kot je na primer box, se ne poslužujemo. Imamo oddelke, ki imajo 
vsak teden svoj sestanek. Razvojni oddelek ima na primer vsak dan svoj ciljen sestanek. 
Zaposleni, ki delajo na projektih, se dobivajo na primer vsak ponedeljek, kjer imajo 
breafeenge, tam tudi večinoma pride do novih idej, na vsake 14 dni pa imamo celoten 
pregled kaj se je v teh dveh tednih naredilo na področju razvoja in implementacije. Na 
področju prodaje pa imamo v pisarnah televizije, kjer so številke vsem vidne glede na 
cilje. Enkrat mesečno pa imamo skupni sestanek, kjer pa se ne pogovarjamo ravno 
toliko o številkah, ampak je čas bolj namenjen temu, kaj lahko še izboljšamo, kaj bi bilo 
potrebno spremeniti v podjetju kot celoti. 

4. Kaj pa ideje za izboljšave v vašem podjetju? Kako so sprejete (v kolikor jih 
uvedete) s strani zaposlenih, kdo jih predlaga? Se vam zdi da veliko spreminjate 
org. kulturo in da je zaradi tega podjetje uspešnejše? 

Ideje prihajajo vseskozi. Želimo, da vsi člani podajajo nove ideje, predvsem na 
področjih, na katerih delajo. O predlaganih izboljšavah se najprej pomenimo, 
pregledamo pluse in minuse in se potem skupaj odločimo ali gremo naprej ali pa morda 
ideja ostane samo ideja. Če gremo naprej, določimo vodjo projekta (ni nujno, da je 
predlagatelj in vodja ista oseba) in spreljamo izvedbo. Kasneje seveda pogledamo 
rezultat in kako ideja vpliva na izboljšanje procesa, dela ... 

5. Kako se nagradi dobre ideje? Se nagrajuje inovacije ali tudi invencije? 

Nagradi se v smislu kakšnih dogodkov, kakšnih počitnic, kakšnega gadgeta novega, tudi 
prostih delovnih dni, vmesna darila, enkrat na leto gremo jadrat, tudi smučat. Ne 
poslužujemo se toliko denarnih nagrad. Raje nagradimo ekipo, saj je večji učinek in pri 
tem tudi iščemo koristi za druženje – team building. So pa tudi denarne nagrade ki so že 
v naprej definirane, v kolikor se nekaj zgodi, je za tisto tudi določena vsota nagrade. 

Nagrajuje se predvsem inovacije. Pri nas je tako, da nek učinek mora biti na koncu. Če 
pride do neke nove ideje, je potem debata  koliko je to koristno oziroma koliko to ni 
koristno, kaj bomo s tem, morda le dobimo neke izkušnje, ki jih lahko uporabimo pri 
neki drugi ideji, potem iz tega pride neka korist. V kolikor dela posameznik tudi nek 
svoj projekt, tega tudi ne nagrajujemo posebej. Vseeno neka podlaga mora bit. Če pa je 
neka ideja, katero smo vsi skupaj sprejeli in delamo skupaj na njej in so vidni neki 
učinki, torej neke nagrade. Spet ne v smislu, da bi se posluževali denarne nagrade za 
posameznika, saj pride hitro do tega, da ljudje začnejo delati to samo zaradi nagrade. 
Naša želja je, da se stvari konstantno stvari izboljšujejo in da je to nekaj normalnega. Da 
postane to nekaj vsakdanjega, kar ni potrebno posebej nagraditi, ampak da je to nekaj, 
kar se pričakuje od vsakega posameznika in celotne ekipe, saj če ne bo nekih novih 
stvari, nas bo konkurenca kaj hitro prehitela. 

6. Kakšen pomen ima inoviranje za vaše podjetje? Kako skrbite, da ga ohranjate ? 

Glede na to, da smo razvojno podjetje, je inoviranje zelo pomembno. Skozi debate, 
breafeenge, sestanke iščemo nove rešitve. Imamo organizirano ali neorganizirano 
formalno deljenje znanj. Nekdo se na primer nekaj nauči, to skozi skupen sestanek ali 
pa skozi neko debato znotraj ene ekipe  deli z ostalimi. Imamo nek sistem, da kar 
prebereš, to deliš z ostalimi, da se razvije debata. Imamo chat, ki ga vsi uporabljamo in 
spremljamo. Uporabljamo tudi naš proizvod – Intrix, ki zajema vse kar se tiče dela na 
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prodaji in na marketingu, potem imamo drugo orodje – za vse kar se tiče na delu 
razvoja. Uporabljamo torej tri, ali štiri orodja za komunikacijo med oddelki. Vsi skupaj 
pa torej uporabljamo nekaj podobnega, kot je bil nekoč IRC, kjer lahko deliš z vsemi 
kaj kar si našel dobrega oziroma uporabnega. Za nekaj kar ostane shranjeno, pa se še 
vedno koristi tudi mail. 

Enkrat tedensko imamo organizirano tudi skupno kosilo, da se družimo še tudi drugače. 

7. Kakšen vpliv pa ste po vašem mnenju imeli v oblikovanju kulture podjetja ob 
njegovih začetkih in kakšnega imate danes? Ste že takrat vedeli, da boste veliko 
časa namenjali prav inovacijam? 

Mislim, da ima vodstvo največji vpliv na kulturo podjetja. Kultura podjetja je odraz 
vrednot vodstva/lastnikov/zaposlenih in tako imajo vsi trije deležniki pomemben vpliv. 
Vodstvo s svojimi aktivnostmi, ukrepi in usmeritvami vpliva najbolj in ves čas. 

Inovacije … Nekako se ne pogovarjamo posebej o inovacijah v smislu: koliko časa, kaj 
bomo, kako … Enostavno težimo k boljšim rezultatom, boljšim rešitvam, ki nam 
olajšajo delo. Inovacije so potem posledica naše želje biti boljši. 

8. Kako se ustvarja in ohranja dobra klima znotraj podjetja? Se organizira kakšne 
izlete, zabave? 

Del tega sva že zajela, kot so izleti. Poslužujemo pa se pretežno odkritim pogovorom, 
da vemo ko nam gre slabo ali ko nam gre dobro.  Kdaj se najdejo tudi kakšni novi 
izzivi, o katerih se potem pogovorimo. Zabave pa pridejo z leti, ki so bolj posledica 
prejšnjega dobrega dela. Organiziramo zraven že omenjenega tudi kakšne izlete v 
planine, tek, piknik z družinami, novoletno druženje za otroke z darili in gledališko 
predstavo, novoletni žur za zaposlene… Na leto torej naredimo vsaj 5 dogodkov za 
zaposlene, kjer se imajo možnost družiti, spoznavati in vsaj 2 dogodka, ki sta 
namenjena še družinam zaposlenih. 

9. Kateri profil organizacijske kulture po modelu CVF bi najbolje opisal vašo kulturo? 
Ni nujno, da vam ustreza samo en opis. 

Podjetje bi umestil med Kulturo klana in Adhoc kulturo. 

10. Spodbujate timsko delo?  

Timsko delo zelo spodbujamo. Skozi debate delimo znanja, iščemo skupne rešitve. To 
se spodbuja tudi skozi že omenjene nagrade v podjetju (skupni izleti). Prepletenost med 
oddelki je velika, saj smo manjša ekipa, kar pomeni da je nekdo lahko v prodaji in 
hkrati v marketingu, nekdo je v marketingu in hkrati v vodenju projektov. Posamezniki 
imajo tako precej različnih vlog. Komunikacija med njimi pa poteka po kanalih, ki smo 
jih že prej omenili. Najmanj oziroma skoraj nič, se ne izvaja v pisni obliki, poredko 
preko mailov, tudi tega je vedno manj. Vse večinoma poteka preko chatov, oziroma 
orodij ki jih uporabljamo, saj je ta vedno povezana z nekim projektom, aktivnostjo, ki jo 
takrat izvajamo in si na koncu tudi lahko pogledamo, kaj smo se pogovarjali, kakšni so 
zaključki. 
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11. Ste pri oblikovanju kulture v vašem podjetju iskali zgled pri kakšnem domačem ali 
tujem podjetju? 

Bereš kaj delajo druga podjetja v tujini, nato poskušaš prenesti dobre prakse, ter uvesti 
določene stvari. Nekatere testiraš in vidiš ali se obnesejo. Na primer delo od doma, o 
katerem se trenutno veliko govori in piše, ga pri nas izvajamo že 10 let, torej da lahko 
zaposleni delajo od doma, v kolikor to želijo. Nimamo tudi fiksnega delovnega časa, 
ampak nas delovni čas temelji na porabi časa, torej koliko časa si porabil za neko 
nalogo. Nekdo lahko na primer začne delat ob 20.00 in konča ob 6.00 zjutraj, pa se pri 
tem ne bo štel čas, kako dolgo je neko stvar delal, ampak čas ki ga je v nalogo vložil. 

Spremljamo torej nove, dobre ideje predvsem v tujini pri podjetjih, ki so nam 
primerljiva. Pink-ponk mizo, ročni nogomet imamo že 10 let, medtem ko se je o tem 
začelo govoriti komaj zdaj, da je med delovnim časom potrebna sprostitev. Do zdaj je to 
lahko bilo vidno le pri kakšnih večjih tujih podjetjih, kot je na primer Google. 

12. Kaj bi rekli za Slovence in našo inovacijsko kulturo? Kako se kaže pri delu? 

Na splošno bi lahko govoril o še vedno premajhnem zavedanju pomena inovacijske 
kulture, saj je v ospredju še vedno ekonomska logika. Pri inovacijah je tako, da ne uspe 
vedno vsaka ideja. Podjetja pa jo nujno povezujejo z ekonomski učinki in nekim 
komercialnim uspehom. Premalo se daje povdarka tudi na razvoj samostojne ideje, torej 
se daje premalo časa zaposlenim, da bi lahko razvili svoj idejo, ki ni nujno da je ideja za 
podjetje, lahko je komercialna, lahko pa le posamezniku pomeni sprostitev, ki pa je za 
posameznika tudi potrebna. 

Preveč je torej vezano na ekonomski učinek. Govorimo torej o tem, da je potrebno vsaj 
10 – 20% časa nameniti posamezniku za razvoj novih idej oziroma njegovi sprostitvi, 
saj se iz tega lahko izvije tudi kaj koristnega za podjetje. 

13. Kakšno je po vašem mnenju do vas okolje (lokalno, širše)? Kakšne prednosti in 
slabosti vidite pri tem, ki bi vas lahko ovirale ali vam pomagale, da bi bili lahko še 
uspešnejši, predvsem v inoviranju? Kaj bi spremenili?  

Velik problem je kader, smo podjetje ki deluje na Ptuju. Težko je dobiti v majhnem 
okolišu že dober kader. Vse, ki so trenutno zaposleni pri nas, smo sami izučili, da lahko 
delajo to, kar trenutno počnejo, saj so k nam prišli že kot študentje. Zdaj so pri nas 
zaposleni že več let. Tudi kadri, ki smo jih pripeljali od drugod, tudi iz tujine, so tukaj 
pri nas še precej zrasli.  

Drugi faktor je pomanjkanje večjih prostorov. Ptuj ima majhne kapacitete glede 
poslovnih prostorov, predvsem večjih, kjer bi bila zraven tudi vsa potrebna 
infrastruktura, hkrati ne bi bilo potrebnih večjih vlaganj. Sprejmeš torej to, kar se 
ponuja in se nekako prilagodiš razmeram, ali pa greš izven Ptuja, kar pa pomeni večja 
vlaganja. Zato je na Ptuju tudi toliko neizkoriščenega prostora, ki bi se ga dalo vendarle 
uporabit, a se to ne dopušča.  

Kar se tišče gospodarskega vidika, pa bi lahko rekli da je težko kriviti trenutno razmere, 
torej krizo, za neuspeh podjetja. To pomeni, da se podjetje ni prilagodilo razmeram. 
Nikoli ne iščemo vzrokov za neke neuspehe ali uspehe v gospodarskem stanju. Če se že 
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kaj ni zgodilo, ali nam gre slabše, je krivo to da se temu nismo dovolj prilagodili, tako 
je potrebno gledati. 

Veliko podjetij še zdaj razmišlja na način, da ko bo konec krizo, bo pa spet vse v redu. V 
redu ne bo, stvari so zdaj čisto drugačne, kot so bile v letu 2009 na primer in kdor se 
temu še vedno ni prilagodil, se ne bo nikoli. Na dolgi rok takšna podjetja ne morejo 
obstajati. 

Glede tehnologije se pa omejujemo samo sami. Lahko razviješ nekaj, vpelješ novo 
tehnologijo, ki ti je dosegljiva. Vse je pogojeno z viri, ki so na razpolago. Vsekakor bi si 
želeli več ljudi, ki bi lahko več eksperimentirali, tudi novo strojno opremo, ki jo rabimo. 
Odvisno je vsekakor od tega, kam se odločiš da daš svoje resurse. Če imaš na primer 
veliko denarja, imaš 5 mladih, nadobudnih programerjev ki se tako rekoč igrajo, vedoč 
morda iz tega kaj bo, morda pa tudi ne. 

Inoviranja ne jemljemo kot tveganja, ampak kot nujo, saj smo v branži, ki se res hitro 
razvija. Minimalno je, da moramo temu slediti, še več pa je, da tudi sami postavljamo 
trende  v tem. Pri nas je torej nuja, da moraš kaj izboljšati, da iščeš druga kot so drugi, 
iščeš svoje rešitve, drugače izgubiš uporabnike, v kolikor nimaš nekaj novega. Od 15. 
ljudi jih je 20-30% samo razvojnega kadra, kjer ni direktnega ekonomskega učinka, 
ampak gre to drugam, se vidi skozi druge oddelke (prodajo, marketing). 
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