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IV 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V UČEČI SE ORGANIZACIJI 

 

Predmet naloge je proučevanje koncepta učeče se organizacije in organizacijske klime, ki jo 

odločilno tvorijo zaposleni, ki udejanjajo poslanstvo organizacije. Organizacijska klima je 

odvisna od stališč zaposlenih o lastnem delu, organiziranosti dela, nagradah, načinu vodenja, 

medsebojnih odnosih, počutju v zdruţbi ter interesih in ţeljah zaposlenih glede njihovega 

dela, kariere in izobraţevanja. Raziskovalni del magistrske naloge temelji na raziskavi 

organizacijske klime zaposlenih v Carinskem uradu Breţice. Raziskava je pokazala, da so 

zaposleni zadovoljni z delom, da se čutijo motivirane, sposobne, ustrezno izobraţene in 

zavzete in da skrbijo za kakovost storitev. Organizacijska klima je ugodna, saj imajo 

zaposleni pozitiven odnos do dela, hkrati pa dokaj dobro zadovoljujejo svoje osebne interese. 

 

 

Ključne besede: organizacijska klima, postmoderna druţba, organizacija, zaposleni, učeča se 

organizacija, druţbene spremembe, vodenje, izobraţevanje, carinski urad. 

 

ORGANIZATIONAL CLIMATE IN THE LEARNING ORGANIZATION  

 

The subject of my master’s thesis is based on a case study of the concept regarding the 

learning society and the organizational climate which is decisively constituted by the 

employees whose task is to bring the organization’s mission into effect. Organizational 

climate depends on the employees’ views of their own labor force, work organization, 

bonuses, working principles, human relations, social climate as well as the employees’ 

interests and desires in regards to their work, career, education and training. The research part 

of my master’s thesis is founded on the organizational climate research conducted among the 

employees of Breţice Customs Office. The research has shown job satisfaction among the 

employees, who are highly motivated, competent, properly educated and committed to ensure 

the quality of services. The organizational climate is favorable due to employees’ positive 

approach towards work as well as the successful satisfaction of their own personal interests.  

 

Key words: organizational climate, post-modern society, organization, employees, learning 

organization, social modifications, management, education and training, Customs Office. 
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1 UVOD 

 

»Če hoče biti združba danes uspešna, mora biti drugačna, neposnemljiva. Drugačnost pa 

zagotavljajo samo ljudje. Vse drugo je mogoče kopirati. Sposobni ljudje z znanjem so edina 

prava konkurenčna sposobnost podjetja« (Gruban, 1999, str. 23). 

 

1.1 Problematika magistrske naloge 

 

V središču sodobnih sistemov postmodernih druţb je ustvarjalni sodelavec. Še tako dobra 

tehnologija ne pomaga, če nimamo ustrezno usposobljenih in izobraţenih ljudi, ki bi ravnali 

z njo, in ne zadostuje tudi velik kapital, če ne znamo pravilno ravnati z njim. Prav od 

zaposlenih je odvisno, ali bo organizacija uspela. Motivirani, sposobni, izobraţeni in zavzeti 

zaposleni so tisti, ki zagotavljajo odličnost. Zaposleni s svojim delom tvorijo in udejanjajo 

svojo zdruţbo, hkrati pa v njej ustvarijo določeno ozračje, ki zdruţbo določa in loči od 

drugih.  

 

Pri oblikovanju organizacijske strukture in ciljev organizacije vedno predvidevamo naloge 

in določene odnose med ljudmi. Ko zaposlimo delavce, od njih pričakujemo določeno 

vedenje glede na dodeljene naloge in delovno skupino, v katero smo jih vključili. Kljub 

temu pa je mogoče, da se bodo ljudje vedli drugače, kot smo pričakovali. Vedenje ljudi je 

odvisno od številnih dejavnikov, ki jih pri sprejemanju delavcev ne moremo predvidevati. 

Eden takšnih dejavnikov je prav gotovo organizacijska klima. 

 

Obstaja povezava med počutjem in vedenjem zaposlenih v neki organizaciji ter njihovo 

pripravljenostjo za delo. Prav zaradi tega je zadnje čase zelo priljubljeno merjenje 

organizacijske klime, kulture in zadovoljstva, namen teh raziskav pa je identifikacija močnih 

in šibkih področij v organizaciji. S tem dobi organizacija povratno informacijo, kako dobro 

izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih.  

 

Ozračje v zdruţbi ali organizacijska klima je odvisna od stališč zaposlenih o lastnem 

delu, organiziranosti dela, nagradah, načinu vodenja, medsebojnih odnosih, počutju v 
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zdruţbi ter interesih in ţeljah zaposlenih glede njihovega dela, kariere in izobraţevanja.  

 

Ljudje so večinoma uspešni le, če so zadovoljni z delom in organizacijo ter če vlada 

medsebojno zaupanje in razumevanje med zaposlenimi in vodstvom. V interesu vsake 

delovne organizacije je, da njeni zaposleni optimalno opravljajo svoje delo. Ugodno 

razpoloţenje v organizaciji olajša uvajanje novih oblik in sprememb v organizaciji. Stalne 

spremembe pa so nujne, da se lahko sodobna organizacija tekoče prilagaja novim zahtevam. 

Zaposleni bolje razumejo odločitve, če pri odločanju tudi sami sodelujejo, odločitve pa se 

tudi hitreje in dosledneje izvajajo.  

 

Večina organizacij temelji na visoki hierarhiji z visoko ravnalno strukturo, na 

centraliziranem odločanju, visoki termalizaciji in nefleksibilnosti ter se zaradi togosti ne 

more odzvati na spremembe v okolju. Ravno zaradi tega pa se organizacije spreminjajo in 

usmerjajo v učeče se organizacije, ki temeljijo na znanju, povezovanju znanja, 

implementaciji in prepletanju znanja med vsemi zaposlenimi.  

 

1.2 Namen in cilj magistrske naloge 

 

Namen naloge je teoretično proučiti koncept učeče se organizacije in organizacijske klime ter 

ju aplicirati na Carinski urad Breţice. Na podlagi ugotovitev ţelimo dognati, ali je Carinski 

urad Breţice na poti k uresničevanju učeče se organizacije. V veliki meri se bomo 

osredotočili izključno na četrti element modela FUTURE-O®, saj ravno ta poudarja 

pomembnost organizacijskega učenja ter seveda klime. Podrobnejše poznavanje četrtega 

elementa nam bo omogočilo prepoznati šibke točke kot tudi oblikovati podlago usmeritvam 

za doseganje ţelenega stanja. 

 

Na podlagi ugotovitev bomo oblikovali predloge, ki naj bi jih Carinski urad Breţice 

upošteval, da bodo vsa področja odsevala učečo se organizacijo. Z analizo stanja ţelimo 

prispevati k uspešnejšemu delovanju carinskega urada, v veliko pomoč pri tem nam bo 

analiza merjenja organizacijske klime, pa tudi pogovori, anketiranje in nestrukturirani 

intervjuji z zaposlenimi.  
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Temeljni cilj naloge je podrobneje spoznati in opredeliti pojma organizacijska klima in učeča 

se organizacija ter podati tudi njun zgodovinski razvoj. Pri tem se bomo podrobneje 

osredotočili na organizacijo učenja, merjenja in spreminjanje klime ter na njihovo 

povezanost s sorodnimi pojmi.  

S teoretično opredelitvijo temeljnih pojmov in njihovo nadgradnjo z empirično 

raziskovalnim pristopom ţelimo predstaviti, kako organizacijska klima (in njej sorodna 

dejstva) pripomorejo k uresničevanju filozofije učeče se organizacije. Teoretična spoznanja 

bomo preverili v praksi s ciljem ugotavljanja ocen zaposlenih o svojem uradu. Pri 

ugotavljanju le-tega bomo uporabili enotni vprašalnik, sestavljen s pomočjo vodstva in 

kadrovnikov v Carinskem uradu Breţice.  

Cilj, ki se navezuje na analizo rezultatov merjenja organizacijske klime, je ugotoviti, katere 

dimenzije znotraj carinskega urada so stabilne in katere kritične. V navezavi na kritične točke 

bomo oblikovali ukrepe oz. predloge, ki bi jih bilo potrebno sprejeti oz. uvesti za izboljšanje 

notranje klime. Prav ti izsledki bodo ključnega pomena pri analiziranju uresničevanja 

filozofije učeče se organizacije. V času raziskovanja in proučevanja bomo v veliki meri 

osredotočeni prav na četrti element modela FUTURE-O®, ki obravnava klimo podjetja.  

 

1.3 Metode dela 

 

Pri izdelavi magistrskega dela bomo uporabili različne metode dela. Izhodišče naloge bo 

proučevanje teoretičnih podlag na osnovi študija znanstvene in strokovne literature, uporabili 

pa bomo tudi deskriptivno metodo in metodo klasifikacije, s pomočjo katerih bomo 

predstavili pojma organizacijska klima in učeča se organizacijo v vsej njuni širini. 

 

Pri primerjanju mnenj oz. opredelitev številnih avtorjev bomo uporabili komparativno metodo 

in metodo kompilacije. Empirični del naloge predstavlja podrobna aplikacija udejanjenja 

četrtega elementa modela učeče se organizacije v Carinskem uradu Breţice. Podlaga 

empiričnega dela bo raziskava, ki jo bomo izvedli s pomočjo anketiranja zaposlenih. Analiza 

bo pripravljena s statistično obdelavo podatkov s pomočjo programa Excel v okolju 

Windows. Analizi bo sledila sinteza oz. povezava teoretičnih in praktičnih spoznanj, do 

katerih bomo prišli med samim proučevanjem.  
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Za opredelitev pojmov bomo uporabili ustrezno domačo in tujo znanstveno in strokovno 

literaturo (knjige, članke, prispevke) s področja organizacijske klime in učeče se organizacije. 

Ugotovitve avtorjev bomo preverili na podlagi analize merjenja klime, lastnega znanja, 

pridobljenega med študijem, ter z izkušnjami z obravnavanim področjem.  

1.4 Zasnova dela  

 

Vsebina magistrske naloge je razdeljena na več poglavij. V prvem, uvodnem poglavju je 

predstavljena vsa obravnavana problematika – organizacijska klima in učeča se organizacija 

s poudarkom na njuni medsebojni povezanosti. Drugo in tretje poglavje bosta obravnavali 

teoretična izhodišča. Opredeljena bo organizacijska klima ter njej sorodni pojmi, njeno 

proučevanje, vpliv klime na uspešnost organizacije in zgodovina merjenja v Sloveniji. Temu 

bo sledila opredelitev učeče se organizacije in modela FUTURE-O®. Pri opredeljevanju 

modela se bomo osredotočili na četrti element, ki govori o procesu vodenja pri oblikovanju 

klime za širjenje organizacijskega znanja, v katerem vidimo povezanost oz. odvisnost 

organizacijske klime in učeče se organizacije. Izoblikovane teze in mnenja bomo proučili s 

pomočjo merjenja klime v Carinskem uradu Breţice. Medsebojna soodvisnost določenih 

pojmov in izhodišča našega razmišljanja bodo podrobneje predstavljena v četrtem poglavju. 

Peto poglavje bo vsebovalo predstavitev proučevanega urada, stil vodenja in komunikacijske 

mreţe, ravnanje z zaposlenimi pri delu, cilj in namen merjenja klime, metodologijo merjenja, 

raziskovalne hipoteze in vprašanja, raziskovalno populacijo in postopek anketiranja, metodo 

zbiranja podatkov in statistično obdelavo dobljenih empiričnih podatkov. Med drugim bomo 

tudi izoblikovali predloge/ukrepe, s pomočjo katerih bi urad lahko še izboljšal dosedanje 

zadovoljstvo zaposlenih. Predstavljeni predlogi bodo znatno pripomogli k uresničevanju 

trenutno popolnoma nove filozofije poslovanja – to je učeče se organizacije. Temu poglavju 

bo sledil sklep s strnjenimi dognanji, razmišljanji in tudi dvomi oz. pomisleki, ki se nam 

bodo porajali med nastajanjem magistrskega dela. Sedmo poglavje zajema navedbo 

uporabljene literature in virov, osmo poglavje pa priloge. 
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

 

2.1 Opredelitev organizacijske klime in sorodnih pojmov 

 

V strokovni literaturi najdemo veliko različnih izrazov za označevanje klime: organizacijska 

klima, psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje, delovna klima idr. Nekateri 

avtorji so mnenja, da vsi ti izrazi pomenijo isto, drugi pa, da tisti, ki jim vsi našteti izrazi 

pomenijo isto, ne poznajo dovolj dobro naštetih pojmov in zato ne vidijo razlik, zopet tretji 

iščejo skupne točke, ki jih zajemajo ti pojmi. 

 

Med različnimi avtorji, ki so definicijo organizacijske klime najbolj jasno opredelili, 

izstopajo definicije: 

 

- Organizacijska klima je pojem, ki se nanaša na zaznave, ki jih imajo zaposleni o 

dogodkih, postopkih, pravilih in odnosih v podjetju. Vključuje individualno vedenje, 

motivacijo, status vloge, skupinsko dinamiko in je pod vplivom čustev, vrednot, 

stališč, pričakovanj in aspiracij zaposlenih ter vpliv različnih načinov vodenja in 

komuniciranja v podjetju (Stričević, 2003, str. 996). 

- Organizacijska klima je zamišljena kot ena izmed pomembnejših determinant uspešne 

organizacije. Pozitivna klima vzpodbuja motivacijo in povečuje ţeljo po alokaciji 

napora za dosego delovnih nalog pri slehernem posamezniku (Brown in Leeigh, 1996, 

str. 359; Neal in Griffin, 1999, str. 46).  

- Organizacijska klima opisuje stanje organizacije ali njenih delov. Je kvaliteta 

organizacijskega notranjega okolja, ki jo ločuje od drugih organizacij. Je rezultat 

vedenja in počutja članov organizacije, je sprejeta pri članih organizacije, je temelj za 

interpretiranje situacije in rabi za vir pritiska na usmerjanje aktivnosti (Moţina, 

1994, str. 146). 

- V vsaki organizaciji lahko govorimo o določenem vzdušju. Vzdušje je na eni strani 

posledica delovanja celote faktorjev v organizaciji, na drugi strani pa vpliva na celoto 

dogajanj v njej. Vzdušje ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na doseganje 

storilnosti, ciljev oziroma na uresničevanje socialno-emocionalnih odnosov v skupini 

(Rus, 1994, str. 8). 
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- Pod klimo razumemo tiste značilnosti, po katerih se organizacija loči od drugih 

organizacij in ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji. Dejansko je to tisto, na kar 

reagiramo – celoten kontekst stimulacije in delovnega vrveţa (Gilmer, 1969, str. 60).  

- Organizacijska klima pomeni percepcijo – zaznave, kako zaposleni dojemajo lastno 

zdruţbo in kako dojemajo svoje moţnosti in pogoje dela. Posamezniki zaznavajo 

lastnosti zdruţbe v okviru svojih lastnih vrednot, ki so pomembne za lastno 

blagostanje. Govorimo o »psihološki klimi« na ravni posameznika. Ko so zaznave 

skupne večjemu številu ljudi v zdruţbi, govorimo o »organizacijski klimi« 

(Neal, West in Patterson, 2000, str. 5).  

- Organizacijsko klimo lahko definiramo tudi kot psihološki mehurček, ki obkroţa delo 

(Mihalič, 2006, str. 257). 

- Klima predstavlja vedenje, odnose in občutke zaposlenih, te dejavnike pa je znotraj 

organizacije po Ismailovih besedah zlahka opazovati (Ismal, 2005, str. 639). 

 

Sama organizacijska struktura, vzpostavljena znotraj organizacije, ne deluje in ne omogoča, 

da bi le-ta delovala. Daje pa moţnost, da znotraj organizacije ustrezno delujejo ljudje. 

Organizacijska struktura predstavlja trdi del organizacije, ljudje v njej pa mehki del. 

Predpogoj za razumevanje, kako deluje organizacija, je razumevanje strukture človeških 

odnosov na vrhu formalne organizacije, ki jo predstavlja organizacijska zgradba. Z 

oblikovanjem organizacijske strukture predvidimo delovne naloge in določene odnose med 

ljudmi. Organizacije se med seboj razlikujejo po organizacijski klimi – ne le zgolj po fizični 

strukturi, temveč tudi po stališčih in vedenju ljudi. 

 

Znano je, da vpliv klime na uspešnost podjetja ni direkten, saj je klima posredujoča 

spremenljivka. Klima, ki podpira doseganje organizacijskih ciljev, posredno vpliva na 

rezultate organizacije. Po drugi strani pa direktno vpliva na motivacijo in zadovoljstvo 

zaposlenih, pa tudi na druge pomembne naravnanosti zaposlenih (npr. lojalnost, 

pripravljenost na vlaganje dodatnega napora, ţelja po vztrajanju v organizaciji idr.). Mnogo 

bolj pa je pomembno spoznanje, da je klima tudi odsev politik in praks ravnanja z ljudmi v 

organizaciji. Klima je torej v precejšnji meri posledica prakse ravnanja z zaposlenimi v 

organizaciji, saj so povezavo potrdile mnoge raziskave. To pa je hkrati največja korist 

spremljanja klime v podjetju. 
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Definicije klime bi lahko povzeli v nekaj sklepnih točkah:  

 

1. označuje mnoţico lastnosti podjetja, ki jih lahko proučujemo z različnimi 

dimenzijami; te lastnosti so zaznave narave; 

2. zaposleni jo lahko opišejo, kar pomeni, da se je jasno zavedajo; 

3. je relativno trajna; 

4. nastaja preko interakcije med člani podjetja, ki si jo delijo; 

5. osnova za njeno delovanje so dejanski dogodki oziroma realnosti (npr. politika, 

postopki, vodenje, struktura, vrednote, norme, stališča, pravila, pogoji dela); 

6. povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na vedenje 

ljudi; 

7. nanaša se na odnose med zaposlenimi kot tudi na odnose podjetja do zunanjega 

okolja; 

8. odraţa organizacijske cilje kot tudi kakovost delovnega okolja; 

9. predstavlja pomemben vidik uspešnosti poslovanja; po njej se podjetja med seboj 

razlikujejo (Ismal, 2005, str. 639–640). 

 

Organizacijska klima lahko preţema celotno organizacijo ali pa se nanaša zgolj na okolje 

znotraj oddelka, sektorja, obrata. Klima je sicer neoprijemljiva, a kljub temu prisotna v 

delovnem okolju in vpliva na vse, kar se v organizaciji dogaja. Je dinamičen sistem, zato 

nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije. Med pomembne vplive lahko 

uvrstimo: vodstvo podjetja, zgodovina in tradicija podjetja, tehnologija, vrste storitev, 

stranke, pričakovanja v podjetju, informacijski sistem, delovni postopki, uporaba vzpodbud, 

organizacija dela ter cilji in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo (Ismal, 2005, str. 629). 

 

Večina avtorjev ocenjuje, da so zaposleni hrbtenica vsakega podjetja, saj brez ljudi tudi 

organizacije ni. Prav zaradi tega današnje organizacije stremijo k maksimalnemu 

zadovoljstvu zaposlenih, kar pa se kaţe prav v sami organizacijski klimi. Zadovoljstvo 

zaposlenih mora postati enakovredna kategorija zadovoljstvu potrošnikov in s tem del vizije 

sleherne organizacije. Odnosi med zaposlenimi so nenazadnje uspešnejši v klimi, ki temelji 

na vrednotah, znanju, zaupanju in spreminjanju in na filozofiji vodstva, ki temelji na znanju 

in skupinskem ali/in timskem delovanju.  
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Prav zaradi svoje pomembnosti oz. relativnosti postaja organizacijska klima posamezne 

organizacije ena izmed ključnih meril za ugotavljanje njene uspešnosti. Mnogi avtorji jo 

razumejo tudi kot enega izmed kriterijev ugotavljanja uspešnosti organizacije. Zato je 

ugotavljanje oz. proučevanje organizacijske klime še toliko bolj pomembno. Navsezadnje 

bodo taki izsledki, povezani s preferiranimi dimenzijami organizacijske klime, v razmislek 

oz. pomoč podjetjem pri snovanju novih strateških ciljev, povezanih z zaposlenimi. 

 

2.2 Proučevanje organizacijske klime 

 

Proučevanje človeškega vedenja je nehvaleţno dejanje, saj vedno zadeva ljudi. Vedenje 

drugih ponavadi ocenjujemo na osnovi domnev, kako bi se sami obnašali oz. ravnali v 

določenih situacijah, in ravno v tem je izvor napak, da druge ocenjujemo po sebi. Zato 

je smiselno usmeriti proučevanje k ugotavljanju pravih vzrokov vedenja, ki izvira iz 

predhodnih dogodkov. Tovrstna raziskovanja so prav zato izredno pomembna, saj 

mnenj in občutkov vodstvenih delavcev nikakor ne moremo enačiti s tistimi, ki jih 

imajo zaposleni v ostalih oddelkih oz. področjih dela. 

 

Klimo pa ugotavljamo tudi zato, da ugotovitve uporabimo za njeno spreminjanje. 

Predpostavka, ki jo pri tem uporabljamo, je, da je klima lahko tudi neugodna in da jo je 

treba spremeniti. Neugodne klime pa ni, če ne predpostavljamo, da zaradi takšne klime 

ne bomo dosegli cilja. Tako ugodnost kot tudi neugodnost klime vedno presojamo glede 

na določene zastavljene cilje, ki jih ţelimo doseči. Včasih pa, ko ne moremo doseči 

določenih zastavljenih ciljev, ni vprašljiva klima, temveč cilji. S spreminjanjem klime 

preverjamo učinke uvedenih sprememb v upravljanju s človeškimi viri.  

 

Pred samim spreminjanjem organizacijske klime jo je seveda treba proučiti. Pri tem se 

srečujemo s številnimi teţavami, saj je skoraj nemogoče ugotoviti dimenzije posamezne 

klime. Teţko in včasih celo nemogoče je odkriti, ali v organizaciji obstaja inovativnost 

ali ne. Če lahko predpostavljamo, da je inovativnost v organizaciji prisotna, skušamo 

ugotoviti, kakšna in kolikšna je. Pred proučevanjem organizacijske klime pa je treba 

najprej razmisliti o dimenzijah same klime, ki predvidoma povzročajo določeno 

obnašanje ljudi. Pri tem pa nikakor ne smemo izpustiti tistih dimenzij, ki bi lahko 
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zavirale uporabo človeških zmogljivosti. 

 

Lipičnik (1998, str. 77–79) optimalni potek celotne tehnologije proučevanja organizacijske 

klime predvideva v 6 fazah: 

 

- Pripravljalna dela – ugotoviti ţelimo potrebnost proučevanja klime, moţnosti 

financiranja, pripravljenost ljudi za sodelovanje, predvidevati uporabnost rezultatov, 

način zbiranja podatkov ipd. Skušamo torej ugotoviti vse tehnične vidike za 

proučevanje klime. 

- Sestava vprašalnika – skušamo ugotoviti vse pomembne vsebinske vidike 

proučevanja klime. Skupaj z vodstvom ali drugimi poznavalci razmer v organizaciji 

iščemo in ugotavljamo kritične točke (dimenzije) v organizacijski klimi, ki nas 

zanimajo in jih bomo uporabili pri oblikovanju vprašanj oz. trditev. Praksa je 

pokazala, da je najbolje, če osebi ponudimo trditve, ki izraţajo celo vrsto občutkov, 

od popolnega strinjanja do popolnega nestrinjanja. 

- Zbiranje odgovorov – tehnično relativno nezahtevna stopnja. Vprašani vpisujejo 

svoje odgovore v skladu z zahtevanimi navodili. Teţave lahko nastanejo, če se 

vprašani bojijo morebitnih posledic oz. pričakujejo sankcije, če bi mogoče neko 

trditev napačno razumeli ali dojeli. Poskušali bodo uganiti, kako določeno situacijo 

doţivljajo drugi, in ţeleli pokazati, da se ne razlikujejo od drugih. Tudi ta teţnja je 

pogojena z določeno klimo, v kateri lahko najdemo dimenzijo uniformnosti. Zato se 

mora proučevalec spoprijeti s to dimenzijo in odstraniti vse ovire, da lahko 

anketirani svobodno izrazijo svoje doţivljanje, k temu pa pripomore ţe zagotovitev 

anonimnosti. 

- Analiza odgovorov – izhaja iz ustrezno pripravljenega anketnega vprašalnika. 

Zaţeleno je, da je vprašalnik pripravljen tako, da je mogoča tudi ustrezna statistična 

analiza, s katero lahko registriramo značilne dimenzije klime. Zaţelene so 

večdimenzionalne analize, čeprav najpreprostejši občutek za klimo dobimo ţe iz 

enodimenzionalnih odgovorov. Kvalitetna analiza podatkov je bolj ali manj pomoč 

pri interpretaciji dobljenih rezultatov. 
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- Predstavitev rezultatov – prvi pomembni končni smoter raziskovanja. Nemalokrat pa 

so rezultati le-te lahko precej drugačni od tistih, ki jih je naročnik raziskave, običajno 

je to vodstvo organizacije, pričakoval. To pa hkrati tudi pomeni, da je naročnik 

situacijo povsem drugače doţivljal kot večina (drugih zaposlenih) v organizaciji. 

Ker klimo sestavlja večinsko doţivljanje situacij in ne samo individualno 

doţivljanje posameznika, je njegova percepcija situacije individualna. Bodisi da se 

posameznik obstoječi klimi še ni prilagodil bodisi da tega zavestno noče, ker se 

zaveda in čuti, da je ta klima zanj in njemu škodljiva. Prav zato je treba biti pri 

predstavitvi analize in rezultatov klime strokovno korekten, dosleden in izredno 

previden. 

- Načrtovanje akcij – ugotavljanje klime ne more biti samo sebi namen. Zato je iz 

ugotovljene začetne klime in zastavljenih ciljev organizacije treba presoditi, ali je 

način doţivljanja in reagiranja zaposlenih ustrezen za njihovo doseganje tako 

poslovnih kot tudi individualnih (in zasebnih) ciljev ali pa so cilji zastavljeni 

neustrezno, niso kompatibilni oz. so celo drug drugemu in predvsem posamezniku 

sovraţni in škodljivi. 

 

2.3 Zgodovina merjenja organizacijske klime 

 

Zgodovina merjenja organizacijske klime sega v trideseta leta dvajsetega stoletja. Izhaja iz 

povezave teorije polja, ki jo je zasnoval Lewin, in kvantitativnega pristopa k merjenju stališč 

znotraj organizacij (Orel, Trojan Jan in Erjavšek, 2004, str. 1). Lewin (Orel idt., 2004, str. 1) 

je zagovarjal stališče, da je vedenje posameznika odvisno tako od njegovih osebnostnih 

lastnosti kot tudi od okolja, v katerem se nahaja. Poleg fizičnega okolja pa je za obnašanje 

posameznika bistvenega pomena tudi zaznava psihološkega okolja. Organizacijska klima 

predstavlja tako neko celoto, osnovano na podlagi zaznanih izkušenj in vzorcev vedenja ljudi 

v organizaciji. Kot taka pa v začetnih pojmovanjih klime predstavlja več kot vsoto 

individualnih zaznav posameznikov. Lewin in njegovi sodelavci so bili prepričani še, da 

organizacijska klima zajema psihološke pogoje, ki jih v organizaciji oz. skupini ustvarja vodja 

in da le-ti pomembno vplivajo tako na skupno kot tudi individualno produktivnost. 
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 2.4 Organizacijska klima in uspešnost organizacije 

 

Uspešnost organizacije je ključnega pomena za njeno preţivetje, zato je treba vzrokom in 

spodbudam zanjo posvečati veliko pozornosti. Organizacijska klima, ki vlada v določenem 

podjetju, vsekakor vpliva tako na počutje kot tudi na vedenje zaposlenih, zato je lahko le-ta 

ena izmed dejavnikov uspešnosti. 

 

 

Day in Bedeian (1991, str. 595) sta ugotovila, da se učinkovitost dejansko povezuje z 

organizacijsko klimo, da se osebnost zaposlenih povezuje z učinkovitostjo znotraj 

organizacije ne pa tudi med organizacijami. Zato sta predpostavila, da organizacijska klima 

skupaj z osebnostnimi lastnostmi vpliva na učinkovitost posameznika. Izkazalo se je, da je 

organizacijska klima dejansko pomembna determinanta učinkovitosti, saj se ob klimi, ki jo 

zaposleni dojemajo kot pozitivno, visoko delovno orientirani zaposleni (zanesljivi, marljivi, 

sposobni, natančni) veliko bolj učinkoviti kot nizko delovno orientirani zaposleni.  

 

Kangis in Williams (2000, str. 539) sta v svojih študijah primerjala visoko in nizko 

produktivne organizacije glede na prevladujočo organizacijsko klimo in pri tem ugotovila, 

da so bolj učinkovite in uspešne organizacije dosegle dosledno višje rezultate organizacijske 

klime kot pa manj uspešne. Razlike so bile statistično pomembne, kar ponovno potrjuje 

ugotovitev, da je organizacijska klima močno povezana tako z učinkovitostjo posameznika 

kot tudi/in organizacije.  

 

Taka ugotovitev ni presenetljiva, če upoštevamo, da organizacijska klima zajema skorajda 

vse vidike organizacijskega okolja, kjer zaposleni preţivljajo veliko časa, njihovo počutje 

ter zaznave klime pa vplivajo na n j i h o v o  vedenje in učinkovitost, ki jo izkazujejo pri 

svojem vsakodnevnem delu. Iz tega lahko sklepamo, da so koristi dobre organizacijske 

klime za podjetje še kako pomembne.  

 

Adizes (1996, str. 268) ocenjuje, da klima v organizaciji pomembno vpliva na uspešnost 

poslovanja. Ljudje, ki skupaj delajo in med katerimi vlada vzajemno zaupanje in 

spoštovanje, bodo namreč dosegli ţelene in boljše rezultate, pa tudi njihova storilnost bo 

višja. To pa prinaša organizaciji ugled, ki se kaţe v pozitivnem poslovanju in dobičku.  
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Organizacija je vsekakor »ţiv organizem« in se kot taka ves čas spreminja, naloga vodilnih 

zaposlenih v njej pa je, da poskrbijo, da spremembe potekajo v ţeleni smeri. 
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3 UČEČA SE ORGANIZACIJA 

  

3.1 Opredelitev in razumevanje učeče se organizacije 

  

Koncept učeče se organizacije ima korenine v Amerike in Veliki Britaniji. V medijih se je 

intenzivneje pričel omenjati po letu 1990. Predvsem Velika Britanija kot zibelka tega 

koncepta v Evropi je za nas še posebej zanimiva zaradi njene bliţine in vladne podpore, ki je 

vizijo učeče se druţbe leta 1998 zapisala v Nacionalno strategijo Velike Britanije, s čimer je 

britanska vlada ţelela spodbuditi socialno in ekonomsko prenovo druţbe (Bahun, 2006, str. 

45). 

  

Pojem organizacije kot učeče se organizacije je kompleksna socialno-antropološka kategorija. 

Učeča se organizacija ni zgolj enostaven zbir učečih se posameznikov, saj jo soustvarjajo 

različni dejavniki oziroma predpostavke. Med njimi so v ospredju zlasti: 

- učenje, ki ustvarja novo znanje,  

- skupinsko sodelovanje,  

- nevztrajanje pri obstoječih izkušnjah,  

- raziskovanje samega sebe,  

- interes za povečanje in rast osebne vrednosti,  

- iskanje povratnih informacij o tem, kaj delamo narobe, da bi tega v prihodnosti več ne 

počeli,  

- občasne prekinitve delovne oziroma poklicne poti in spremembe dejavnosti, ki lahko 

prebujajo nove strani človekove ustvarjalnosti,  

- pripravljenost posameznika na sprejemanje znanj, ki ga vodijo tudi v stik z 

umetnostjo, preko sledenja pa k estetiki in čustvom (Bahun, 2006, str. 77).  

 

Učeča se organizacija je torej tista organizacija, ki pridobiva iz okolja dovolj podatkov, iz 

njih rešeta koristne informacije, ob katerih se porajajo iz prikritega znanja sodelavcev 

nove zamisli, ki jih skupine sodelavcev ob primernih teoretičnih znanjih in medsebojnem  

zaupanju rešetajo in nadgrajujejo v skupna znanja, ta pa sodelavci pomnijo in 

internalizirajo (Tavčar, Muler in Mayer, 2005, str. 170–171). 
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Uršič in Nikl (2004, str. 65) navajata, da se učeča organizacija razlikuje od klasične po: 

 

- sistematičnem reševanju problemov,  

- sistematičnem iskanju, pridobivanju in preizkušanju novih znanj v praksi,  

- učenju iz lastnih uspehov in napak ter iz tujih izkušenj, pa tudi po hitrem in 

učinkovitem prenosu znanja v organizaciji.  

 

Koncept kot mehek pristop k spreminjanju organizacije je primeren v razmerah, ko ima 

organizacija za prilagajanje na spremembe še dovolj časa, ko je ogroţenost ciljev podjetja 

nizka ali zmerna in tedaj, ko so pričakovani odpori vplivnih udeleţencev organizacije do 

sprememb majhni, kar pomeni, da bo v oblikovanje in izvajanje sprememb vključen širši krog 

zaposlenih. Za Stataja (1989, str. 66) je koncept učeče se organizacije verjetni edina 

konkurenčna prednost organizacije v današnjem hitro spreminjajočem se okolju. Chell (1987, 

str. 157) pa je prepričan, da organizacijo oblikujejo aktivnosti s strani zaposlenih, katerih 

obnašanje predstavlja doseganje cilja in/ali ciljev. Ravno iz tega razloga se je taka 

organizacija pripravljena in sposobna neprestano učiti, odprta je za okolje in ima ţeljo 

oziroma potrebo po povečevanju sposobnosti učenja. Omenjeni faktorji so temeljnega 

pomena za izboljšanje kakovosti, poglabljanja odnosov s kupci in dobavitelji, uspešnejše 

uresničevanje strategij, zvišanja zadovoljstva kupcev in za doseganje (trajne) dobičkonosnosti 

(Dimovski, Penger in Ţnidaršič, 2003, str. 268). 

  

V takih organizacijah je vsako učenje izvedeno sistematično in načrtno ter v skladu s politiko 

in strateškimi, taktičnimi ter operativnimi cilji, participacija zaposlenih je visoko 

nadpovprečna in vsi zaposleni imajo enake moţnosti. Prevladuje filozofija permanentnega 

nadgrajevanja znanja, evalvirajo se načini pridobivanja znanja, izrazit je benchmarking na 

tem področju, prevladuje vodenje z razgledovanjem in poslušanjem ter demokratično 

komuniciranje, značilna je inovativna in spodbudna organizacijska klima, podjetje izvaja 

skupaj z drugimi podobnimi podjetji iste panoge aktivni benchmarking, prevladuje timsko 

učenje, predvsem pa se v učeči se organizaciji znanje resnično visoko ceni in ni le ena izmed 

temeljnih pravic in dolţnosti zaposlenih, temveč je ena izmed najpomembnejših vrednot v 

organizaciji (Mihalič, 2006, str. 96). Takšna organizacija je sposobna ustvarjanja, 

pridobivanja in prenašanja znanja ter preoblikovanja svojega vedenja tako, da odraţa novo  
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znanje in mišljenje (Vukovič, Meglič, 2006, str. 50), nadalje je sposobna spodbujati učenje 

vseh zaposlenih, o tem pa se tudi sama stalno spreminja (Mihalič, 2006, str. 96). 

 

Za individualno učenje, ki je sestavni del skupnega razvoja učeče se organizacije, je značilno, 

da:  

- s pomočjo interakcij in povratnih informacij omogoča tudi (še) skupinsko učenje in 

spodbujeno eksperimentiranje;  

- dopušča napake kot del razvoja;  

- vzpostavlja okolje, ki sprejema odgovornost za podpiranje posameznika v njegovem 

razvoju in rasti (Vukovič in Meglič, 2006, str. 52).  

 

Po Sengeju se učenje na organizacijski ravni začne z izmenjavo mnenj, pogledov, 

razmišljanja, znanja in mentalnih modelov, ki temeljijo na preteklem znanju in izkušnjah 

organizacije (Senge, 1994, str. 144).  

 

Učeča se organizacija je torej organizacija, v kateri zaposleni neprestano širijo svoje 

sposobnosti ustvarjanja rezultatov, kjer se porajajo novi načini razmišljanja, kjer obstaja 

kolektivno prizadevanje in kjer se zaposleni nenehno učijo, kako se učiti skupaj s čim bolj 

pozitivnimi učinki. 

  

Tudi Ho (1999, str. 116) je prepričan, da je bistvo učečih se organizacij zagotavljanje 

relevantnih perspektiv pri doseganju konkurenčne prednosti, saj je bil koncept učeče se 

organizacije kreiran z namenom zapolnitve praznine pri popolnosti organizacijskega učenja. 

Prav zato Tran (1998, str. 101) kot nekatere ključne ideje učeče se organizacije navaja:  

 

- timsko delo,  

- timsko učenje,  

- prosto vertikalno in horizontalno komunikacijo,  

- vseţivljenjsko usposabljanje zaposlenih,  

- sistem nagrajevanja, temelječ na učenju zaposlenih,  

- neprestano izboljševanje dela,  

- fleksibilnost strategije organizacije,  

- decentralizirano hierarhijo in participativen management,  
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- neprestano eksperimentiranje na delovnem mestu ter  

- podporno kooperativno kulturo. 

  

V učeči se organizaciji se vsi zaposleni permanentno in načrtno izobraţujejo, izpopolnjujejo 

in usposabljajo, in sicer na svojem delovnem mestu, ne glede na organizacijski nivo, na 

katerem se nahajajo. Prepoznamo jo po tem, da je v tovrstnem sistemu pridobivanje znanja, 

torej s stalnim učenjem, usposabljanjem in izpopolnjevanjem, samoumevna dolţnost in 

pravica vsakega zaposlenega. Znanje je v učečih se organizacijah temeljna vrednota 

slehernega posameznika. V takih organizacijah niso le managerji tisti, ki razmišljajo o 

najboljših načinih odzivanja na konkurenco, učinkoviti izrabi virov znanja in spopadanju s 

spremembami v okolju, kot je znano za tradicionalno organizacijo. 

 

Zaposleni v učeči se organizaciji so nenehno:  

- v stiku s kupci, dobavitelji in novo tehnologijo;  

- ustrezno informirani, zato lahko pomagajo prepoznati probleme in razvijati rešitve ter 

tako sodelujejo v razvijanju strategij, izboljševanju poslovanj (Moţina, 2002, str. 21).  

 

Prav zato pa Vukovič in Meglič (2006, str. 47) opozarjata, da se koncept učeče se organizacije 

še vedno razvija, da pa razpon opredelitev seţe od najbolj enostavnih in kratkih »uči se veliko 

ljudi« do Pedlerjeve opredelitve (v Vukovič in Meglič, 2006, str. 50), kjer je to organizacija, 

ki omogoča učenje vsem svojim članom, pri čemer pa se tudi sama nenehno spreminja.  

 

Dimovski, Penger, Škerlavaj in Ţnidaršič (2005, str. 26) pa navajajo, da se prav zadnja 

opredelitev koncepta učeče se organizacije povsem ujema z opredelitvijo stalnega razvoja in 

učenja in zato trdijo, da so njeni cilji identični. Edino opaznejšo razliko vidijo v razumevanju 

nenehnega razvoja. Nenehen razvoj namreč predpostavlja, da je za stalno učenje dovolj 

zagotoviti ustrezen odnos do učenja, ki mu bo organizacija spontano sledila neodvisno od 

klime in stila vodenja. Pristop učeče se organizacije pa nasprotno izhaja iz prepričanja, da 

mora biti za preţivetje pozitivnega odnosa do usposabljanja zagotovljena ustrezna 

organizacija, zlasti glede druţbenih in strukturnih posegov, ki zagotavljajo, da učenje 

vznikne. Učeča se organizacija je uspešnejša zato, ker razvija razumevanje okolja, je odprta 

za zunanje vplive in se prilagaja splošnim, etičnim teţnjam. 
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Preobrazba klasičnega podjetja v učečo se organizacijo je proces, ki traja več let, za uvajanje 

koncepta pa so moţne različne metode in tehnologije. Vsem pa je skupno to, da se ne more 

preobrazba začeti na strateškem nivoju z vključevanjem koncepta učeče se organizacije v 

viziji, ciljih in strategiji podjetja, kar se nato odrazi v spremembah organizacijske strukture, 

procesov, klime in kulture. Na izvedbeni ravni je treba najprej ustvariti potrebna podporna 

okolja, ki spodbujajo neprestano učenje, izmenjevanje ali posredovanje znanja, timsko delo, 

inovativnost, sistemsko mišljenje, osebno rast posameznika in ustvarjalno sodelovanje vseh 

zaposlenih.  

 

Za Moţino (2006, str. 23) proces preobrazbe podjetja v učeče se podjetje poteka preko 

razvoja in spreminjanja posameznika, ki se posledično odraţa v izboljšanju konkurenčnih 

sposobnosti celotnega podjetja. Avtor je prepričan, da nobena učeča se organizacija ni bila 

zgrajena čez noč. Pred tem je treba previdno, toda skrbno kultivirati vrednote in procese 

vodenja, katerih rezultati vznikajo zelo počasi. 

  

Uršič in Nikl (2004, str. 68–70) pa opozarjata, da je ključna komponenta učeče se 

organizacije nenehno in zavestno učenje, ki se pojavlja še na treh ravneh: 

- individualni,  

- skupinski ali timski in  

- organizacijski ravni.  

 

Ista avtorja opozarjata tudi, da so vsi trije tipi učenja odvisni od izmenjevanja znanja med 

vsemi v organizaciji in od preteklih izkušenj. Zato morajo organizacije za takšne aktivnosti 

uporabiti svoja pravila, politiko, strategije in eksplicitne modele. Poleg tega je Senge določil 

tudi šest značilnosti, ki samo skupaj in povezano vplivajo na učenje znotraj organizacije. Te 

pa so: sistemsko razmišljanje, sposobnost spreminjanja mentalnih modelov posameznikov, 

osebno obvladovanje, timsko učenje, deljena vizija in dialog (v Vukovič in Meglič, 2006, str. 

53–54).  
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3.1.1 Razlikovanje učeče se organizacije in organizacijskega učenja 

  

Za večino avtorjev in raziskovalcev zadanega problema je pomembno tudi razlikovanje med 

pojmoma učeča se organizacija in organizacijsko učenje; pri prvem se osredotočimo na »kaj«, 

to je na opisovaje sistemov, načel in značilnosti organizacij, ki se učijo, medtem ko se drugi 

nanaša na »kako«, to je na načine, s katerimi prihaja do učenja. Koncept organizacijskega 

učenja sta prvič predstavila March in Simon v svojem delu o organizaciji leta 1958 in od tega 

časa naprej je postalo organizacijsko učenje izredno sprejeta teorija (Falconer, 2006, str. 140). 

Učeča se organizacija je vseskozi osredotočena na neprestano izboljševanje delovnih 

procesov, proizvodov in storitev; sistematično pospešuje učenje zaposlenih, se nenehno 

spreminja zato, da bi dosegla svoje strateške cilje ter tako ohranila svojo konkurenčnost. Moč 

učeče se organizacije je v njeni sposobnosti, da identificira, uporablja, razvija in stimulira 

znanje, ki je na voljo. Organizacije lahko stimulirajo razvoj človeških potencialov z različnimi 

aktivnostmi znotraj in zunaj nje. Neformalno pridobivanje znanja, spretnosti in sposobnosti na 

delu je odvisno od individualnih lastnosti posameznika, njegovih sposobnosti za učenje, 

strukture dela, danosti in razvitosti pogojev za učenje ter celotne socialno-kulturne klime, v 

kateri posameznik ţivi in dela. 

Vseţivljenjsko učenje prinaša udeleţencem izboljšanje fleksibilnosti, moţnosti razvoja 

individualne kariere, omogoča rast in razvoj identitete. Organizacija z vseţivljenjskim 

učenjem zaposlenih pridobi fleksibilno delovno silo, izboljšuje delovne procese in kakovost 

dela, povečuje dobiček ter se vključuje v širšo druţbo. Kako daleč na poti realizacije strategije 

učeče se organizacije je posamezna organizacija, se odseva v vodenju, strokovnem nadzoru, 

ravnanju s človeškimi viri, sodelovanju z izobraţevalnimi institucijami in dejavnostmi okolja 

(Sitar, 2004, str. 343).  

  

Organizacijsko učenje je ena izmed razseţnosti in elementov učeče se organizacije. Pri 

organizacijskem učenju gre za pomembno tesno povezavo pripravljenosti posameznika za 

učenje in za njegove prispevke k razvoju organizacije ter pripravljenosti in sposobnosti 

organizacije, da omogoča učenje in napredek posameznika vključno s tem, da upošteva 

njegove (ţe) doseţene rezultate, kar pa je lepo razvidno iz slike 1.  
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Slika 1: Proces učenja organizacije 

 

Uporaba znanja 

 

Prenos znanja                    Pridobivanje znanja 

 

 

Shranjevanje znanja               Kodiranje znanja 

 

 

Vir: Sitar, 2004, str. 350. 

 

Taka organizacija se uči z delovanjem posameznikov, zato mora v njej vladati ustrezno 

vzdušje za razvoj novega znanja in za izmenjavo medsebojnih izkušenj.  

 

Ker se s pomočjo procesa učenja organizacija prilagaja okolju, to predstavlja izjemen pomen 

pri sledenju sprememb. V stabilnem okolju lahko poteka učenje počasi, vendar je v 

današnjem času stabilno okolje prej izjema kot pravilo, saj delujejo organizacije v 

nestabilnem, hitro spreminjajočem se okolju. Prav zaradi tega je dovzetnost za nove ideje in 

odprtost za učenje ključnega pomena za uspešno doseganje rezultatov, pri čemer je 

pomembna tudi ustrezna podpora vodstva individualnemu kot tudi organizacijskem učenju 

(Vukovič, Meglič, 2006, str. 54). Posledično je lahko organizacijsko učenje razumljeno kot 

ena izmed najprimernejših strategij podjetja, saj ravno ta omogoča skoraj popoln nadzor nad 

notranjim in zunanjim okoljem gledano s strani učenja in znanja (Përez Löpez, Montes Peön 

in Vazques Ordas, 2004, str. 93). 

  

V danih nepredvidljiv razmerah tako svetovne kot tudi nacionalne ekonomije, v kateri učeča 

se organizacija deluje, se od organizacij zahteva, da ustvarijo in nato čim prej prestavijo 

znanje v prakso, saj bodo samo na ta način dosegle konkurenčno prednost v primerjavi z 

ostalimi.  
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Da je organizacijsko učenje kompleksen proces, ki se navezuje na razvoj novega znanja in 

ima potencial v spreminjanju tako posameznikovega kot tudi organizacijskega, opozarja tudi 

Škerlavaj (2006, str. 3). Zanj se znanje posameznika transformira v organizacijsko učenje na 

številne različne načine. Med najpomembnejše uvršča: 

 

- vodstvo organizacije,  

- organizacijsko klimo in  

- transfer znanja.  

 

Vodstvo organizacije (pogosto) nastopa v vlogi učitelja oz. prenašalca znanja na lastne 

naslednike. Ker organizacijska klima znatno prispeva k sistemu medsebojnega deljenja 

znanja, ima pravzaprav vlogo pospeševalca prenašanja znanja. 

  

 

Transfer znanja zagotavlja osnoven mehanizem za razvoj organizacijskega učenja, 

vzpostavlja se skozi nenehno komunikacijo, ki spodbuja učenje tako pri obstoječih kot pri 

novo zaposlenih (Bierly, Kessler in Christensen, 2000, str. 612). Učenje je socialen odnos 

(slika 2). Če se oseba uči čisto sama dalj časa, se začne njena zagretost za učenje postopoma 

izgubljati. Brez stika z ljudmi izgubimo svojo orientacijo o namenu in uspehih učenja. Oseba, 

ki se predolgo izobraţuje v samoti, izgubi še temeljna merila za spremljanje svojega učenja 

(slika 2). Učenje ni samo posamezen proces poleg drugih procesov, ampak bistven proces 

formiranja človekove osebnosti (Pečjak, 1977, str. 155–159).  
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Slika 2: Učenje, vrednoteno s strani posameznika in organizacije 

 

Vrednotenje učenja 

 

Organizacija                    Posameznik 

Učeča se 

organizacija 

Vzpodbujanje učenja              V sebe usmerjeno učenje 

 

 

Organizacijsko učenje               Učenje posameznika 

 

 

 

Vir: Pearn, 1994, str. 13. 

 

Upoštevajoč holističen koncept (Schneider in Snyder, 1975, str. 320), je učenje potemtakem 

na ravni organizacije več kot vsota individualnega učenja. Učijo se sicer vedno posamezniki, 

vendar pa je učenje odvisno tudi od razmer v timu in sami organizaciji. Učenje na ravni 

organizacije lahko poteka skozi oblikovanje sistemov in pospeševanje učenja posameznikov 

(Moţina, 2002, str. 221).  

 

Vsekakor pa je izrednega pomena podpora v individualnemu prizadevanju po pridobitvi čim 

več znanja in sposobnosti, potrebnih za izvrševanje temeljnih nalog. Tovrstne oblike učenja 

organizacije formalizira in vključi v svoj sistem organizacijskega učenja. Bistvo koncepta je 

torej preskok od individualnega k organizacijskemu učenju, Vsako učenje je individualno, a 

organizacija se lahko uči zgolj preko svojih članov, preko njihovih dejavnosti in prizadevanj. 

  

Pogoj, da sploh lahko govorimo o organizacijskem učenju, je učenje posameznika. 

Organizacije se učijo skozi posameznike, vendar samo učenje posameznikov ne zagotavlja 

tudi učenja organizacije (slika 3). Učenje posameznikov je potreben pogoj, ne pa tudi 

zadosten (Senge, 1994, str. 141). Rezultat učenja zdruţbe je znanje, ki je večje, kot je vsota 

znanja posameznikov.  
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Slika 3: Proces organizacijskega učenja 

 

 

 

Organizacije  

prihodnosti 

 

Organizacijsko 

učenje 

                                                                                   Organizacije preteklosti  

  

 

 

       Čas 

 

Vir: Smith in Kelly, 1997, str. 204. 

 

Organizacijsko učenje je prav zaradi navedenega opredeljeno kot proces, s katerim 

organizacija širi svoja spoznanja o okolju in o svojih dejanjih (slika 3). Posamezniki se učijo 

na podlagi svojih izkušenj; prijetne stvari ponavljajo, neprijetne pa opuščajo. Seveda se lahko 

učijo tudi na podlagi spoznanj drugih. Podobno velja tudi za posameznike v organizaciji, za 

skupine in za organizacijo kot celoto. O samem učenju govorimo pri uvajanju novih procesov. 

Zahtevnejše učenje pa je povezano še s spreminjanjem vzdušja, norm, vrednot in podobnega. 

Učijo se vedno posamezniki, vendar je učenje v veliki meri odvisno od razmer v skupini in v 

podjetju. Znanje posameznikov v skupini – znanje skupine – je lahko bistveno večje od vsote 

znanj posameznikov (Rozman, Kavač in Koletnik, 1993, str. 192–193).  

 

Za Vukoviča in Megličevo (2006, str. 53) pa iskanje novega znanja ni samo ena od dejavnosti 

učeče se organizacije, temveč je to njen način obnašanja, obstoja in delovanja. Poudarjata, da 

je osnovna naloga učeče se organizacije izhodišče za katero koli učenje in razvoj, tako na 

individualni kot tudi na organizacijski ravni. Pri tem izpostavljata na eni strani pripravljenost 

posameznika za učenje in njegovo prispevanje k razvoju organizacije, na drugi strani pa 

pripravljenost in sposobnost organizacije, da zagotovi ustrezne razmere za učenje in napredek 

posameznika ter upošteva doseţene rezultate. 



 

Učeča se organizacija 

23 

 

Pri vzpostavljanju učeče se organizacije se zahteva natančno poznavanje kazalcev in 

kazalnikov, ki jih uporabljamo za prepoznavanje in razvoj učečih se sistemov. Ob tej 

priloţnosti lahko tudi predstavimo nefinančne kazalnike. Nefinančni kazalci se posebej 

oblikujejo po tem, da so bolj neposredni in omogočajo sprotno kontrolo. Nefinančni kazalniki 

pomagajo ugotoviti, da gre v organizaciji nekaj narobe, še preden se problem dejansko 

razvije, s tem pa ga je mogoče pravočasno preprečiti (tabela 1). Z analizo organizacijske 

klime odkrijemo, da so zaposleni nezadovoljni z moţnostmi napredovanja in s postavitvijo 

sistema razvoja karier preprečimo odhod ključnih kadrov (Pučko, Čater in Rejc Buhovac, 

2006, str. 152). 

 

Tabela 1: Nefinančni kazalci o zadovoljstvu zaposlenih 

 

Kazalci, ki odraţajo zadovoljstvo zaposlenih: 

 ugotovitve iz anket, ki se izvajajo letno ali mesečno in v katerih zaposleni anonimno 

izrazijo svoje zadovoljstvo z različnimi vidiki zaposlitve, 

 količnik bruto fluktuacije, 

 količnik neto fluktuacije, 

 indeks stabilnosti, 

 analiza organizacije, 

 analiza organizacijske klime. 

Kazalci, ki odraţajo znanje v podjetju: 

 struktura zaposlenih po kvalificiranosti, 

 struktura zaposlenih po izobrazbi, 

 »pokritje stroškov pomembnih delovnih nalog« kot razmerje med številom zaposlenih, 

ki so ustrezno kvalificirani za določeno strateško pomembno nalogo, in bodočimi 

potrebami podjetja po njih. 

 

Vir: Pučko, Čater in Rejc Buhovac, 2006, str. 155. 
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Tabela 2: Nefinančni kazalci o učenju in rezultatih učenja zaposlenih 

 

Kazalci, ki odraţajo učenje in rezultate učenja: 

 

 povprečno število ur formalnega izobraţevanja, ki ga je bil v posameznem letu 

deleţen zaposleni, 

 povprečni strošek formalnega izobraţevanja (izpopolnjevanja znanja in usposabljanja) 

na zaposlenega, 

 število dejansko izvedenih predlogov za izboljšave na zaposlenega, 

 odstotek izboljšanja v posameznem letu na določenem področju, 

 krivulja dvakratnega izboljšanja (meri čas, ki je potreben za 50-odstotno izboljšanje na 

katerem koli področju). 

 

 

Vir: Pučko, Čater in Rejc Buhovac, 2006, str. 155. 

 

Rezultati predstavljenih kazalcev so ustrezen potreben pokazatelj sposobnosti, tehnološkega 

znanja, osebnega znanja zaposlenih in drugih neotipljivih virov organizacije. Uravnoteţeni 

sistem kazalnikov na splošno lahko sluţi kot orodje za razvoj učeče se organizacije in 

povečanje organizacijskega učenja ter za ustvarjanje novega znanja (tabela 2). Uporaba 

prispeva k diskusijam v organizaciji, ki vodijo do eksplicitnih vizij v obliki strategij, meritev 

in akcijskih načrtov (Uršič in Nikl, 2004, str. 283–285). 

 

Prav tako Mihalič (2006, str. 97) navaja, da je za učečo se organizacijo značilno, da se 

kontinuirano, sistematično in načrtno uči načinov uporabe učenja z namenom dosegati 

naslednje cilje: 

 

- kako pomagati zaposlenim, da bodo dovolj cenili učinke učenja na organizacijo in 

njeno uspešnost ter uspešnost vseh zaposlenih; 

- izogibati se ponavljanju istih napak; 

- deliti informacije na način, ki vzpodbuja ţelene učinke; 

- kako povezati individualno učinkovitost z učinkovitostjo organizacije; 

- integrirati nagrajevanje s ključnimi merili uspešnosti, učinkovitosti in produktivnosti; 
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- kako stalno sprejemati čim več informacij iz zunanjega okolja; 

- ustvariti strukture in postopke, ki podpirajo procese učenja; 

- pospeševati neprekinjen in metodičen dialog ter vzpostaviti varno okolje za prost 

pretok informacij in prevzem tveganj. 

 

Somerville – McConnell (v Mihalič, 2006, str. 97) pa med temeljne indikatorje sodobne in 

konkurenčne učeče se organizacije med drugimi  uvrščata tudi: 

 

- nagrajevanje kontinuiranega učenja zaposlenih,  

- spodbujanje dialoga in nehierarhičnega postavljanja vprašanj,  

- timsko in skupinsko učenje,  

- zdruţevanje aţurirane baze spretnosti in veščin zaposlenih,  

- skrb za uravnovešen odnos med delom in druţino zaposlenih,  

- vodstveno odobravanje vseh prošenj zaposlenih za nove priloţnosti učenja,  

- stopnjo zadovoljstva strank s ciljem nenehnega naraščanja in  

- tudi naraščajoči deleţ učečih se zaposlenih v organizaciji.  

 

Prvotna privrţenost udejanjanju pristopa učeče se organizacije se kaţe v integraciji skrbi za 

ljudi, saj so ravno ljudje srţ vsake organizacije in lahko znatno prispevajo tako k 

organizacijski učinkovitosti kot tudi k doseganju konkurenčne prednosti (Hill, 1996, str. 19).  

 

Učeča se organizacija se usmerja na stranko (kupca), ima visoko število zaposlenih, katerih 

temeljne karakteristike so: samozavestnost, pripravljenost za učenje učenja, kreativnost in 

pripravljenost za eksperimentiranje.  

 

Takšna organizacija je akcijsko orientirana, dovoljuje ljudem, da delajo napake, ne da bi se 

nanje zaradi tega vršili pritiski in bi imeli občutek krivde; napake oz. popravki predstavljajo 

izkušnjo novega učenja oz. prenos znanja. Deluje kot mehanizem, ki transformira sprejete 

vrednote v prakso, ima vizijo, s katero so poistoveteni vsi zaposleni, v strategiji gradi 

priloţnosti za učenje, zagotavlja okolje, v katerem zaposleni iščejo znanje in priloţnosti za 

samorazvoj, ter odprto komunikacijo, vse to pa lahko razberemo iz slike 4 (Hill, 1996, str. 

24).   
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Slika 4: Dejavniki, ki vplivajo na organizacijsko učenje in na razvoj organizacije    

                       

ORGANIZACIJA 

  

ORGANIZACIJSKI DEJAVNIKI   INDIVIDUALNI DEJAVNIKI 

 

 

 

 

                  

 

 

 

OPERATIVNI DEJAVNIKI      KONCEPT UČENJA 

 

 

Vir: Debovski, 2006, str. 250. 

 

3.1.2 Obvladovanje sprememb in razvoj v učeči se organizaciji 

 

Čas vse hitrejših in vedno bolj kompleksnih sprememb v postmoderni druţbi zahteva od 

človeka v delovnem procesu izjemno proţnost, prilagodljivost, iznajdljivost, komunikativnost 

in kreativnost. Uspeh pri delu je v prvi vrsti odvisen od posameznikovega potenciala, znanja 

in priloţnosti, ki mu jih nudi organizacija. Na osnovi poznavanja svojih sposobnosti, svojih 

lastnosti, znanja, veščin in interesov se lahko vsak zaposleni učinkovito odloča za tista  
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področja dela, kjer lahko izkoristi svoje zmoţnosti v lastno zadovoljstvo in v korist 

organizacije. 

 

Spremembe na trgu, v tehnologiji in poslovnih procesih, globalni druţbi in v političnih 

odločitvah sodobnega sveta vplivajo na poslovanje vseh organizacij. Hitrost prilagajanja in 

pravilnost odločitev sta predpogoja za njeno uspešno poslovanje. Osnova pravilnih odločitev 

je dobro poznavanje prednosti in slabosti organizacije. Podlaga za to so podatki, informacije 

in analize o sedanjem in preteklem poslovanju. Svetovna konkurenca danes ni le močnejša, 

ampak je vse bolj kompleksna in predvsem raznolika. Biti velik na trgu ţe dolgo ne pomeni 

več biti tudi nepremagljiv in ne daje nobenega zagotovila za uspešno bodoče poslovanje. 

Kupci postajajo vse bolj osveščeni in zahtevni, zato so njihova pričakovanja z vsako nadaljnjo 

storitvijo večja, predvsem glede večje kvalitete storitev ob istočasni niţji ceni. Organizacije 

morajo biti tako stalno pozorne na vse dogajanje v svoji nacionalni, pa tudi svetovni 

ekonomiji. Predvsem morajo skrbeti, da poslujejo z nizkimi stroški, da so fleksibilne, da se 

hitro odzovejo na zahteve kupcev, da so konkurenčne, inovativne in učinkovite, ob vsem tem 

pa morajo skrbeti še za varnost zaposlenih, ljudi in okolja.  

 

Senge (1994, str. 121) v svojih prispevkih poudarja, da zgolj zavzemanje vodstva ni dovolj za 

spremembe – zanje so odgovorni vsi v organizaciji. Priznava tudi, da lahko nestrinjanje 

vodstva oteţi ali celo onemogoči spremembe, in to po njegovem mnenju ne dokazuje, da so 

edini sposobni in odgovorni zanje. Vodstvo ne more samo izvesti nobene spremembe, saj 

njegova še tako trdna odločitev ne more nadomestiti nezavzetosti in nezainteresiranosti 

zaposlenih za izvajanje sprememb. 

 

V grobem nasprotju z navznoter usmerjeno klimo, ki prevladuje v zreli organizaciji in ne 

mara (nobenih nepotrebnih, predvsem pa naglih in nepremišljenih) sprememb, zahteva novo 

politiko usmeritve organizacije tudi preoblikovanje njene klime. Predvsem je treba ustvariti 

novo v prihodnost usmerjeno vzdušje. V središču pozornosti je oţivljanje organizacije in v 

njej zaposleni morajo spoznati, da so nastopili novi časi. Odslej mora biti klima usmerjena 

bolj navzven. To pomeni močno usmeritev h kupcu. Le če postavimo kupca v središče 

mišljenja in ravnanja zaposlenih, je mogoče njegove probleme reševati celovito. Po drugi 

strani pa je treba prizadevanja močno usmeriti k inovacijam pri iskanju novih moţnosti in  
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načinov njihovega osvajanja. Vsak strateški plan je moţno izpeljati, če je v njem načrtovano 

tudi ustvarjanje klime za prehod v prihodnost, ki jo predvidevamo (Lipičnik, 1991, str. 15).  

 

Tudi Handy (1995, str. 34) s spreminjanjem organizacije razume uveljavljanje novih ţelenih 

zamisli, ki sicer ţe obstajajo. Poudarja, da se spremembe najpogosteje nanašajo na ljudi in 

organizacijo. Spremembe v organizaciji so spremembe struktur, kulture in procesov, medtem 

ko se spremembe ljudi nanašajo na njihove sposobnosti, navade in podobno. Organizacije 

sodobnega časa so fleksibilne, raznolike in hkrati integrirane, zaposlenim nenehno 

predstavljajo novo tehnologijo, pri čemer vsakemu zaposlenemu dovoljujejo samostojno 

izbiro usode. Prav zato je za Adizesa (1996, str. 193) edina pot, ki omogoča zoperstavljenje 

spremembam, neprestano učenje. Organizacije morajo prav zato razviti lasten sistem, ki 

vzpodbuja vzajemno zaupanje kljub nasprotujočim si interesom. Uspešnost je mogoče doseči 

samo takrat, kadar se ljudje med seboj zelo dobro sporazumevajo, drug drugega spoštujejo in 

si zaupajo, zato so njihova razmerja tako sinergijska kot tudi simbiozna (slika 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Učeča se organizacija 

29 

 
Slika 5: Vzroki sprememb 
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Vir: Buelens, 2004, str. 541. 

 

Zaradi številnih vzrokov po vzpostavljanju sprememb in potrebi po prilagajanju 

spreminjajočemu se trgu in tehnologiji, je management sprememb postal središče 

managerskih problemov. Problem se ponavadi navezuje na prihajajoč odpor glede sprememb 

oz. potencialne spremembe. Zaposlenim mara biti problem predstavljen na izredno pazljiv 

način, predvsem pa v skladu z načini dela, cilji in klimo (Buchanan in Huczynski, 1991, str. 

536–537). 
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Slika 6: Učenje na podlagi sprememb 

 

  

        Primerjava in delitev znanja                                                                        Notranje upravljanje    

  (uporaba aktivnega pristopa učenja)                                             (aktivni prinašalci znanja kot konzultanti) 

 

 

 

  

                                   

 

 

 

      Dinamični učni načrt                                                                                              Shranjeno znanje 

  (izgradnja individualnih in organizacijskih                                                      (učinki novega znanja, ki je  

  kapacitet skozi aktivni pristop učenja)                                                                   neprecenljivo in redko) 

 

 

Vir: Teare in Monk, 2002, str. 336. 

 

Čeprav Scott (1997, str. 134) pravilno ugotavlja, da je prihodnost uspešne organizacije prav v 

spreminjanju organizacijskega vedenja, predvsem glede večje odgovornosti do posameznikov, 

pa opozarja tudi, da omenjene spremembe ne moremo uvesti čez noč ali v nekaj mesecih, 

temveč z dolgotrajnim procesom, saj je treba vzpostaviti okolje resničnega učenja ter prostor 

za kreativnost in ustvarjalnost, kot predstavlja slika 6. 

 

3.2 Predstavitev modela FUTURE-O® 

 

Model FUTURE-O® sestavlja sedem elementov, pri čemer celoten model udejanja učečo se 

organizacijo. Poudarek pri njem je na sodobnem udejanjanju posameznih elementov, ki pa jih 

ni treba uvajati po fazah, temveč po vzoru naravnih sistemov, saj vsaka sprememba vpliva na 

preostale elemente in prav zaradi tega govorimo o molekularnem pristopu.  

 

Nestabilnost Stabilnost Učenje na podlagi 

sprememb  
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Omenjeni pristop od vodij tudi ne zahteva zaporednega udejanjanja posameznih korakov, 

temveč ravno nasprotno: interaktivno in simultano participacijo vseh članov učečega se 

podjetja v vseh procesih, vse dokler se v celoti ne spremeni v smeri učeče se organizacije.  

 

Smer učenja je določena s temeljnimi strateškimi akti organizacije, ki jih takoj, ko jim 

vodstvo nameni ustrezen pomen, začenja udejanjati učeče se organizacije, kot kaţe slika 7. 

 

Slika 7: Konceptualni model udejanjanja učeče se organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Dimovski, Penger, Škerlavaj in Ţnidaršič, 2005, str. 125. 

 

Model narekuje celostno uresničevanje koncepta ter poudarja povezanost vseh procesov in 

vseh zaposlenih na poti od vertikalnega k procesnemu organizacijskemu ustroju, ki temelji na 

organizacijskem učenju. Managerji se morajo zavedati, da za stalen proces učenja ne 

zadostujeta le količinski in časovni vidik, ampak sta pomembna tudi predvsem psihološki ter 

socialni vidik. 
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Molekularni način udejanjanja učeče se organizacije je nov trend pri obravnavanju 

organizacije kot sistema. Učeča se organizacija deluje v hitro spreminjajočem se okolju. Njeni 

sestavni elementi so z njim v koevolucijskem odnosu in morajo biti odzivni ter se prilagajati 

neodvisno drug od drugega. Prav zaradi tega nam je omogočeno, da model preučujemo po 

načelu vzajemnosti, torej molekularno, kar pomeni, da njegovih sedem elementov ni treba 

udejanjati postopoma v kronološkem zaporedju, temveč jih lahko neodvisno spreminjamo in 

nadgrajujemo, s čimer vplivamo na celotno strukturo. Model zahteva od vsakega 

posameznika aktivno participacijo pri obvladovanju organizacijskih procesov, in sicer od 

dajanja pobud, učinkovite in uspešne izvedbe, obvladljivosti virov, pa vse do aktivnega 

interesa za stalno učenje in prenašanje dobrih praks po celotni organizaciji (Dimovski, Penger, 

Škerlavaj in Ţnidaršič, 2005, str. 127).  

 

3.2.1 Četrti element: proces vodenja pri oblikovanju klime za širjenje organizacijskega znanja 

 

Četrti element preusmerja pozornost od organizacije k posameznikom, zato so znotraj tega 

ključnega pomena vodje ter izzivi, s katerimi se ti dnevno srečujejo. Sodobna ekonomija 

znanja zahteva od vodij uspešno vodenje sprememb in nenehno učenje. Vodenje je ključnega 

pomena v organizacijah, ki ţelijo postati učeče se organizacije in ki ţelijo vzpostaviti klimo 

za širjenje organizacijskega znanja. Ravnanje z ljudmi pri delu je najpomembnejše področje 

vodenja.  

Novi izzivi se pojavljajo tako na področju razvoja motivacijskih shem kot tudi znotraj shem 

nagrajevanja. Navsezadnje je tudi klima eden izmed ključnih faktorjev, ki znatno pripomore k 

uresničevanju koncepta, predvsem glede zaupanja in odprtosti ter načina socialne interakcije, 

na katero se navezuje način uporabe znanja v določeni situaciji.  

 

Četrti element gradijo sledeči podelementi: 

- Vzpostavitev participativnega stila vodenja, saj za preobrazbo podjetja v učečo se 

organizacijo potrebujemo ustrezno vodenje, kvalitetno medsebojno sodelovanje in 

nadzorovanje vseh zaposlenih, tudi drug drugega, spodbujanje timskega dela, 

sproţanje sprememb in povečevanje zmoţnosti zaposlenih – vse to za sooblikovanje 

skupne prihodnosti. 
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- Razvoj odprtih formalnih in neformalnih komunikacijskih mreţ. Komuniciranje v 

podjetju poteka tako na formalni kot tudi neformalni način. Pri tem je prvo vezano na 

razmerje in procese, drugo pa nastaja na ravni neformalnih skupin: ravnanje z ljudmi 

pri delu. Učeča se podjetja uporabljajo nove pristope k zaposlovanju, saj uporabljajo 

zlasti internet in sodobne načine zaposlovanja iz netradicionalnih virov. Zaposlitveni 

odnosi ne temeljijo več na načelu menjave med delodajalcem in delojemalcem, ampak 

se razvijajo novi relacijski odnosi, ki temeljijo na dolgoročni povezanosti podjetja in 

zaposlenih. Človeški kapital je glavna konkurenčna prednost učeče se organizacije. 

- Razvoj nove motivacijske sheme in sistema nagrajevanja, katerega trend je v prenosu 

moči na zaposlene in s tem povečanja motivacije za izpolnitev delovnih nalog in 

učinkovitosti. 

- Tehnike stalnega izobraţevanja in učenja, saj izboljševanje organizacijskega učenja, 

ustvarja priloţnosti za oblikovanje klime učenja.  

- Vzpostavitev kulture zaupanja in odprtosti, ki je tretji najpomembnejši dejavnik pri 

zagotavljanju širjenja znanja po učeči se organizaciji. 

- Organizacijska kultura je ena najvplivnejših sestavin organizacijske klime. 

 

Vzpostavitev celovitega sistema poslovodenja znanja. Gre za organiziranje in izmenjavo 

organizacijskih intelektualnih in ustvarjalnih virov, pomeni pa sistematično iskanje, 

organizacijo in zagotavljanje intelektualnega kapitala ter kulturo nenehnega učenja in 

izmenjavanja znanja. Managerji se morajo zavedati pomembnosti spreminjanja organizacijske 

strukture, ki je ključ do krepitve znanja, kot tudi managerskih praks, pri čemer le-te 

spodbujajo in podpirajo izmenjavo znanja. Učeča se organizacija dosega trajen konkurenčni 

poloţaj na dinamičnem trgu z znanjem, zato je primorana ustvariti celovit sistem za 

poslovodenje znanja. Mentalne zaznave strukture posameznikov se skozi timsko delo 

prenašajo v organizacijski ustroj, skozi medsebojno interakcijo pa se spreminjajo, plemenitijo 

in vodijo do dolgoročne paradigme uspeha (Dimovski, Penger, Škerlavaj in Ţnidaršič, 2005, str. 

128–129).  
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4 POVEZANOST MED ORGANIZACIJSKO KLIMO IN UČEČO SE 

ORGANIZACIJO 

 

4.1 Organizacijska klima – četrti element modela FUTURE-O® 

  

Med pojmoma organizacijska klima in učeča se organizacija obstaja tesna povezava, saj je 

učeča se organizacija tista, v kateri so za sodelavce pomembne vrednote snovanja, 

medsebojno posredovanje, ustvarjalno obravnavanje in nadgrajevanje znanja. Organizacijska 

klima je ena izmed ključnih karakteristik učeče se organizacije. Le-ta mora biti zapriseţena h 

komunikaciji, katere rdeča nit so nove ideje, tako da lahko zaposleni delijo svoje kreativne 

instinkte in tudi prebliske. 

 

Poell (1997, str. 68) poudarja, da bi morala biti organizacijska klima edina, v kateri vsi 

zaposleni čutijo svojo pomembnost, čutijo, da se jih posluša in upošteva (v Henry, 1991, str. 

35). Klima, ki spodbija učenje, temelji na predpostavki nenehnega spodbujanja učenja 

posameznikov pri vsakdanjemu delu. Zagotavlja potreben čas in prostor, ki zaposlenim 

dovoljuje razvoj refleksije na podlagi aktivnosti, ki se sčasoma preoblikuje v učenje in ga 

hkrati tudi omogoča. Dovoliti mora eksperimentiranje s strani zaposlenih, pri čemer se morajo 

vsi čutiti varne, kljub temu da bodo tvegali. 

 

Prav zato je naloga organizacije zbiranje in skladiščenje povratnih informacij svojih 

zaposlenih glede tega, kaj so se naučili na podlagi posamezne aktivnosti in kakšna je njihova 

refleksija glede uporabe njihove izkušnje znotraj organizacije. V nasprotnem primeru bo 

organizacija izgubila znanje in postala preveč odvisna od ključnih posameznikov (Örtenblad, 

2004, str. 136). Učenje v učeči se organizaciji mora biti v samem središču klime, v 

nasprotnem primeru ni mogoče upravljati s spremembami kot tudi ne s priloţnostmi (Aksu in 

Özdemir, 2005, str. 431). Organizacijska klima je v primerjavi z merjenjem kulture kot tudi 

učeče se organizacije empirično dosti bolj dosegljiva, saj se na podlagi vprašalnika merijo 

vodenje in vzdušje v organizaciji ter tudi tipične karakteristike zaposlenih (Drexler, 1977, str. 

38–42). Örtenblad (2004, str. 137) pa opozarja, da je povezava med kulturo in učečo se 

organizacijo tudi ta, da je trajnost učeče se organizacije odvisna od 
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vzdušja, vrednot in norm, ki so njen sestavni del, ali povedano drugače, klima mora sovpadati 

s konceptom učeče se organizacije. 

4.2 Pomen širitve organizacijskega učenja 

 

Čeprav je Ovsenik (1999, str. 18) prepričan, da se prenos znanja v podjetju odvija v največji 

meri spontano, ko se zaposleni pogovarjajo o problemih, na katere naletijo, pa hkrati 

opozarja, da pa se lahko prenaša tudi znanje, ki je ţe zapisano oz. zajeto v določenih 

dokumentih, predpisih, postopkih, procesih itd. Vse predhodne faze učenja pa se zvrstijo z 

namenom uporabe znanja pri delu, kar povzroči nastanek novega znanja in posledično 

neprestano ponavljanje procesa učenja. Sleherni človek si po lastni svobodni presoji oziroma 

predstavi vsakokratne objektivne situacije zamišlja, spremlja in ukinja svoje stike, zveze, 

razmerja z drugimi sodelavci. 

 

Uporaba kontingenčnega pristopa v managementu predpostavlja, da je organizacija sistem ali 

enota obnašanja medsebojno zdruţenih predpisov oz. podenot. Skupek povezav teh 

podsistemov oz. podenot predstavlja vse povezave znotraj organizacije. Okolje, v katerem 

organizacija obstaja, je kontekst, v katerem se oblikujejo tako podsistemi kot tudi organizacija 

kot celota. Da organizacija preţivi, se mora odzvati, prilagajati in sodelovati z okoljem, ki jo 

obkroţa. Zato je prav kontingenčni pristop organizacijskega obnašanja in managementa tisti, 

v katerem in s katerim strukture posameznega oddelka in razmerja narekujejo način dela. 

Posamezniki s svojim obnašanjem in vzdušjem oblikujejo vedenje organizacije. Vedenje 

posameznika je bistvo vedenja organizacije (Tosi, 1990, str. 16–18). Če vidimo kreiranje 

klime kot dinamični učni proces, je pomembno, da vzpostavimo, kar klimo ustvarja.      

 

Glede učenja sta za organizacijo in management pomembni tudi naslednji ugotovitvi: 

 

- Organizacija se mora zavedati vloge učenja, kar pomeni, da mora le-ta predvidevati in 

uveljavljati tista znanja, ki prispevajo h končnemu rezultatu in neposrednim ciljem. 

- Organizacija se mora učiti pozabljati, kar vsebuje opustitev tistega znanja, spretnosti 

in načinov, ki ne vodijo k predvidenim doseţkom. Pri uvajanju novih nalog je to 

razmeroma lahko, v primeru spreminjanja obstoječih norm, navad in podobnega pa je 

največkrat zelo zahtevno. 



 

Povezanost med organizacijsko klimo in učečo se organizacijo 

36 

 

 

Nič manj pa niso pomembne ugotovitve, da se morajo zaposleni v organizaciji stalno zavedati 

potreb po znanju. Upoštevati je treba, da so motivirani posamezniki bolj pripravljeni 

sodelovati v procesu učenja in laţje obvladujejo spremembe pri delu in ţivljenju v 

organizaciji kot tisti, ki to niso. Učenje v organizaciji je stalno dogajanje, ki je načrtovano, 

organizirano in ocenjevano. Zajema vse zaposlene, izvajajo ga vsi, predvsem managerji. 

 

Učenje je tesno povezano z izobraţevanjem in usposabljanjem. Izobraţevanje se nanaša na 

pridobivanje znanja, izobrazbe za določeno delo, poklic. Usposabljanje pa je zasnovano na 

oblikovanju sposobnosti, spretnosti, navad, ki jih posameznik potrebuje za izvajanje 

določenega dela, nalog. Učenje zajema torej tudi sestavine izobraţevanja in usposabljanja. 

Kot rečeno, je to vsaka dejavnost, ki privede do spreminjanja vedenja posameznika pod 

vplivom okolja. Vsaka učna izkušnja povzroči v posamezniku rahlo spremenjeno stanje, ki ga 

lahko prenaša v novo učno situacijo. Učenje ni samo pridobivanje znanj, spretnosti in navad, 

ampak tudi njihovo povezovanje, prilagajanje ter uresničevanje v praksi, v organizaciji 

(Moţina, 2006, str. 16–18). 

 

Znanje posameznikov v organizaciji je ogromno, veliko večje, kot se pogosto zavedamo, 

vendar je skrito. Ena bistvenih lastnosti znanja je, da ga nosimo v glavi, vsak zase in da se 

tudi posamezniki vedno ne zavedajo bogastva znanj, ki ga posedujejo. Nihče nam ga ne more 

ukrasti, dokler ga ne izrazimo. V kolikor ţeli organizacija izkoristiti znanje svojih članov, 

mora omogočiti zaposlenim produktivno delo. Omogočiti jim je treba, da svoje znanje 

uporabljajo, da jih ne samo razume, temveč tudi podpira. Znanje organizacije ni samo v 

znanju njenih članov. Uspešna učeča se organizacija znanje svojih članov vsrkava in 

vključuje v svoje delovanje. V prvi vrsti mora učeča se organizacija poskrbeti, da se zaposleni 

odločijo in vztrajajo v tem, da delajo zanjo. Zaposleni svoje znanje nosi ves čas s seboj, zato 

ni odvisen od podjetja, za katerega deluje, če in ko se odloči, lahko začne z malo truda delati 

za drugega delodajalca, ki mu omogoča boljše pogoje. Slednjega se morajo današnji 

managerji stalno zavedati. Najprej morajo vedeti, da je treba zaposlene razumeti in 

obravnavati kot kapital in ne (zgolj) kot strošek. Kot kapital, ki mora nenehno rasti, katerega 

stroški pa se morajo zmanjševati. To je osnovno vodilo v vzgajanju zaposlenih v njihovo višjo 

produktivnost.  
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V razmerah sodobne postmoderne druţbe z zapletenimi kompleksnimi razmerami na trgu 

zaposleni (pogosto) vedo o svojem delu veliko več od svojega nadrejenega in ta jim ne more 

več brezpogojno odrejati, kaj in kako morajo delati. Minili so časi, ko je nadrejeni znal 

opravljati vsa dela svojih podrejenih; danes jih mora samo pravilno usmerjati. Pomagati jim 

mora pri tem, da delujejo produktivno in so pri svojemu delu zadovoljni. Toda zadovoljstvo 

ni le to, da zaposleni dobro zasluţi. Zadovoljstvo zaposlenih raste s pridobivanjem zaupanja 

za zahtevne in izzivalne naloge in v uresničevanju le-teh ter v spoznanju, da se njegove ideje 

udejanjajo. To pa je nenazadnje tudi prednost za organizacijo. Pogosto znanje posameznika 

oz. posameznikov ni dovolj cenjeno, zaposleni se vse prevečkrat ne razumejo kot bogat 

kapital organizacije, pogosto so njihove namere in cilji za potrebno izobraţevanje in 

usposabljanje razumljene kot stremuštvo in teţnja karierizma v najslabšem pomenu. Izkušnje 

razvojnih procesov učečih se organizacij pa opozarjajo tudi na slabosti, ki so se v procesih 

njenega nastajanja izkazale kot pomanjkljivosti: 

 

- vsak zaključen projektu potrebuje svojo logično nadgradnjo oz./in nadaljevanje dela,  

- če se dokumentiranje rezultatov vrednoti kot manj pomembno, je novo znanje redko 

zapisano in zato drugim pogosto nedostopno, 

- potrebno je uravnovesiti prispevek posameznikovega implicitnega znanja s 

kombiniranjem; povedano drugače, pojavlja se potreba po predstavitvi rezultatov v 

novi obliki, npr. z grafom, s tem nastane novo znanje, pomembno za podjetje kot za 

posameznike, ki se uporablja za povečanje strokovnega znanja posameznika.  

 

Stalno in organizirano učenje v organizaciji je vir nastajanja dodatne vrednosti tako 

posameznika kot organizacije, saj prispeva k ustreznim spremembam vedenja posameznikov 

pa tudi organizacije. Nenehne spremembe pa porajajo nove potrebe po organiziranem učenju. 

Učeča se organizacija razvija odprt pristop do zunanjega okolja, do trga, politike, socialnih in 

finančnih vprašanj in takšno politiko ravnanja z ljudmi pri delu, ki obsega predvsem zaupanje 

v svoje zaposlene, odgovornost in iniciativnost.  
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5 ORGANIZACIJSKA KLIMA V CARINSKEM URADU BREŢICE  

 

5.1 Predstavitev Carinskega urada Breţice 

 

Carinski urad Breţice je deseti carinski urad v Sloveniji. Ustanovljen je bil 1. decembra 2003. 

Urad pokriva območje upravnih enot Breţice, Krško in Sevnica, ki so do 1. decembra 2003 

spadala pod Carinski urad Ljubljana. V okviru Carinskega urada Breţice delujeta dve carinski 

izpostavi, in sicer Izpostava Obreţje in ţelezniški prehod Dobova, ki pokrivata cestne mejne 

prehode Obreţje, Slovenska vas in Rigonce, maloobmejni prehod Planina v Podbočju ter 

ţelezniški mejni prehod Dobova, ki je hkrati tudi edina ţelezniška mejna kontrolna točka v 

Sloveniji. 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je teţišče carinskega dela namreč preneslo na 

zunanjo (Schengensko) mejo, t. j. mejo s Hrvaško. Mednarodni mejni prehod Obreţje je tako 

postal eden izmed šestih mejnih kontrolnih točk, ki so po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 

izpolnjevale pogoje za sodobno in hitro carinjenje blaga ter omogočale kakovostno delo 

carinikov, policistov in inšpekcijskih sluţb, ki so locirane na meji. Carinski urad Breţice vodi 

direktor. Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti carinskega urada in 

opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali drug predpis. Direktor ima dva pomočnika, ki 

mu pomagata pri vodenju (slika 8). 

Carinski urad Breţice je sodobna, dobro organizirana, opremljena in visoko usposobljena 

organizacija, ki opravlja svoje delo strokovno in javnosti prijazno. S kontrolo pretoka blaga 

carinska sluţba varuje druţbo pred vnosi škodljivega in prepovedanega blaga (droge, oroţje, 

blago z dvojno rabo, okolju in zdravju škodljive snovi ipd.), hkrati pa ima pomembno vlogo 

tako pri olajševanju mednarodne trgovine kot tudi pri pobiranju proračunskih sredstev 

Republike Slovenije. Kot dober in pošten partner gospodarskim subjektom si prizadeva carina 

s svojim ravnanjem izboljšati konkurenčni poloţaj slovenskih podjetij v mednarodni trgovini. 

 

 

 



 

Organizacijska klima v Carinskem Uradu Breţice  

39 

 

Carinski urad Breţice si še naprej prizadeva, da je sodobna evropska carinska uprava, ki 

uspešno ščiti legalne gospodarske tokove ter varuje ţivljenje in zdravje s preprečevanjem 

nelegalnega uvoza izdelkov in snovi. Visoki standardi storitev, predanost izvajanju zaupanih 

nalog v dobrih delovnih pogojih in zadovoljstvo strank ter potnikov so in bodo usmeritve 

Carinskega urada Breţice. Članstvo v druţini drţav Evropske unije ni bila zgolj priloţnost, 

ampak tudi odgovornost in tega se slovenska carinska sluţba zaveda.  

 
Slika 8: Organizacijska shema Carinskega urada Breţice 

 
Vir: Interno gradivo CU Breţice, 2009. 

 

5.1.1 Stil vodenja v Carinskem uradu Breţice 

 

Izhajajoč iz Franklove teorije je Maxwell (1999, str. 127) opozoril, da »če ljudi obravnavamo 

v skladu z njihovo vizijo o samih sebi in jih precenimo, jim pomagamo, da postanejo tisto, kar 

so zmoţni postati. V kolikor ljudi jemljemo takšne, kakršni so zdaj, jih le še poslabšamo, in 

če menite, da je idealizem v smislu precenjevanja človeka, vam moram odgovoriti: tovrsten 

idealizem je pravi idealizem, saj ljudem pomaga, da se uresničijo. Poveţimo definicijo 

voditeljstva z njegovo odgovornostjo. Kako lahko vplivamo na druge, pravzaprav motiviramo 

ljudi in jih razvijamo? To nam uspe s spodbudo in z vero vanje. Ljudje ţelijo postati ravno 

tisto, o čemer so sanjali najpomembnejši ljudje v njihovih ţivljenjih.« 
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Lipičnik (1998) zato posebej subtilno izpostavlja, da klimo in njene dimenzije torej ustvarjajo 

neposredno stiki z ljudmi, pri tem pa imajo največ moţnosti in odgovornosti za njihovo 

nastajanje vodje, pa naj gre za formalne ali pa neformalne. Pomembnejši del organizacijske  

 

klime je organizacijska kultura. Ta del organizacijske klime je za podjetja tako pomemben, da 

ga nekateri zamenjujejo kar z organizacijsko klimo. Vodje so tisti ljudje, ki hodijo spredaj in 

so pristno privrţeni spremembam v sebi kot tudi v organizaciji, znotraj katere delujejo. 

Vodijo z razvijanjem novih veščin, sposobnosti in razumevanja, najdemo pa jih na različnih 

mestih v organizaciji (Lipičnik, 1998, str. 80). 

 

Merkač Skokova (2005, str. 73) pa izpostavlja tri tipe vodij, ki sodelujejo pri gradnji učeče se 

organizacije: 

 

- linijske vodje, ki pametno preizkušajo; 

- izvršne vodje, ki podpirajo linijske kolege, tako da jim razvijajo infrastrukturo za 

učenje in sluţijo kot primer pri razvoju novih norm in vedenj učeče se klime in 

- notranje mnenjske vodje, ki pomagajo odkrivati sodelavce, ki jih spremembe res 

zanimajo; uradno nimajo hierarhične moči, med sodelavci pa imajo avtoriteto, ki jim 

jo ti prostovoljno priznavajo. 

 

Partnerski odnos med zaposlenimi in vodstvom organizacije odločilno vpliva na kvaliteto 

poslovanja, saj zadovoljni zaposleni doţivljajo moţnost strokovnega razvoja, so seznanjeni s 

cilji svojega podjetja in jih sprejemajo ter uresničujejo, so precej bolj motivirani za dobro delo 

in s tem so ključni dejavniki uspešnosti organizacije (slika 9).  
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Slika 9: Učeče se vodstvo v spreminjajočem se okolju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Moţina, 2006, str. 38. 

 

Ambroţ in Traud (1998) pa navajata, da se pri razvijanju sposobnosti vedno znova pojavlja 

potreba po nadaljnjem razvoju, saj za uresničitev zastavljenega in pričakovanega cilja ne 

zadostuje zgolj ugotovitev, da viri in priloţnosti so. Treba jih je spoznati, vodja pa jih mora 

dejavno vključiti v proces. Vodja gradi sodelovalne, poštene, prijateljske odnose v skupini. 

Tako s pomočjo svojih sodelavcev širi svojo spoznavno sposobnost. V graditev dobrih 

odnosov v skupini ga silita ţelja po ugledu pri drugih in ţelja po občutku samospoštovanja 

(Ambroţ, 1998, str. 96). Časi so se spremenili, okolje je vedno bolj kompleksno in izkušnje 

kaţejo, da je razumevanje delovanja sistemov in zlasti človeka osrednjega pomena za uspešno 

delovanje. Vodenje je vse manj tehnično in vse bolj sistemski, biološki in socialni proces. V 

organizaciji prihodnosti vsi zaposleni neposredno sodelujejo v procesu stalnih izboljšav in 

imajo vzajemno odgovornost (Ambroţ, Traudi, 1998, str. 117). 
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Merkač Skokova (2005, str. 74–75) navaja, da se pribliţujemo obdobju, ko bodo morali 

praktično vsi zaposleni postati vodje, saj bodo morali vplivati na druge, da bi bila skupna 

vizija realizirana, pri čemer ima stil vodenja pomemben vpliv na oblikovanje organizacijske 

 

klime. Vodja lahko uveljavi svoje zahteve na avtoritaren, ukazovalen način, ob katerem se 

podrejeni pogosto počutijo nepomembne, kar lahko vodi v slepo izpolnjevanje ukazov 

nadrejenega ali pa se ustvari med njimi konflikt. 

 

Izhajajoč iz dobljenih empiričnih rezultatov ugotavljamo, da v Carinskem uradu Breţice 

prevladuje demokratičen stil vodenja, ki daje posamezniku moţnost, da izraţa svoje ideje in 

zamisli. Vodja daje zaposlenim občutek pomembnosti in zaupanja, zna ustvariti sproščene 

odnose, hkrati pa je tudi neizprosno zahteven glede izpolnjevanja konkretnih nalog. Zaposleni 

vedo, da morajo svoje naloge opraviti dobro, hkrati pa se počutijo upoštevane, zato naredijo 

vse, da bodo svoje delo opravili najbolje. Vodje se z zaposlenimi pogovarjajo o rezultatih 

dela, jih pri delu zadovoljivo usmerjajo in tudi sami sprejemajo utemeljene pripombe glede 

dela. Zaposleni so pri opravljanju dela samostojni, v povezavi z večjo samostojnostjo pa tudi 

veliko bolj odgovorni za svoje delo. 

 

5.1.2 Komunikacijske mreţe v Carinskem uradu Breţice 

 

Za Morija (2005, str. 194–195) je način komuniciranja eden največjih izzivov, s katerimi se 

srečujemo v organizacijah, v sodobni slovenski postmoderni druţbi in pri komuniciranju s 

posamezniki. Način komuniciranja z drugimi ljudmi v veliki meri določa naš uspeh v 

ţivljenju. Slaba komunikacija je največja slabost v sistemu delovanja nekega podjetja.  

 

Z vidika teorije človeških virov je komuniciranje temeljni organizacijski proces in je vitalnega 

pomena za učinkovito koriščenje človeških potencialov in za učinkovito odločanje. Vodstvo 

Carinskega urada Breţice se zaveda pomena neposrednega komuniciranja z zaposlenimi. 

Pravočasne in točne informacije so eden izmed pogojev, da zaposleni dobro delajo. 

Komuniciranje je pomembno orodje pri prenosu vizije in poslovnih ciljev urada do vsakega 

zaposlenega. Na podlagi neformalnih pogovorov z zaposlenimi sklepamo, da vsi v uradu 

poznajo rezultate in značilnosti konkurenčnosti poslovnega okolja in se tega tudi zavedajo, 

zato tudi bolje opravljajo svoje delo in imajo občutek, da so del organizacije.  
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Cross (2001, str. 112) navaja, da je za vsako organizacijo zelo pomembno spremljanje 

oblikovanja in razvoja druţbenih omreţij, saj ji ravno spremljanje omogoča razumevanje 

kolektivnega znanja. Razvita sposobnost komuniciranja je prav tako dragocen pripomoček. 

Uspešen manager mora biti sposoben s kar najbolj omejenimi, dobro izbranimi verbalnimi in 

neverbalnimi pa tudi pisnimi posredovanji pozitivno usmerjati sogovornika ali skupino. 

Manager lahko samo s tem, ko pogleda posameznika, popolnoma preusmeri skupino in 

primora člane, da se spoprimejo s pomembnimi problemi. Stvari, na katere je treba biti 

pozoren, besede, ki jih izrečemo, govorica telesa, šale, vse to so sporočila ljudem, ki jim 

skušamo pomagati. Za učinkovito vodenje je zelo pomembno, da se znamo jasno in smiselno 

izraţati.  

 

Sposobnost komuniciranja je še posebej ključna, kadar ţelimo doseči, da bi ljudje izrazili 

svoja čustva in občutenja. Veliko ljudi se boji nastopati v javnosti, še bolj pa so v zadregi, če 

so primorani v javnosti spregovoriti o svojih čustvih. Mnogim je izjemno teţko izraziti, kar 

čutijo, precej bolj kot to, kar mislijo, in ta nezmoţnost lahko ovira skupinski proces. Od 

managerjevih sposobnosti komuniciranja je odvisno, ali je to oviro mogoče premostiti. 

Manager se mora zavedati lastnih občutkov in jih pokazati drugim članom skupine, kadar so v 

korist komuniciranja. Spreminjanja mišljenja se je mogoče lotiti z logiko in analizo, vodenje 

skoraj vedno vključuje tudi čustvene odzive in vodja mora biti zmoţen uporabiti čustveno 

energijo tako, da omogoča sprejemanje sprememb (Moţina in Florjančič, 1990, str. 26–27). 

 

Odkrito komuniciranje znatno pripomore k razumevanju delovne in poslovne etike, ki je 

pomembna tako za klimo kot tudi za učečo se organizacijo. Vsakdo, ki uči in se uči, ve, kako 

teţko je izgovoriti preprosto vprašanje kot «kdo je to storil», ne da bi bilo slišati obtoţujoče. 

Pogovor je tako pogosto presojevalen, da ima defenzivna interpretacija dokaj stvarno osnovo. 

Kadar so člani skupine negotovi, so še posebej nagnjeni k temu, da grajajo, da razvrščajo 

druge v kategorije dobrega in slabega, da moralno presojajo svoje sodelavce in presojajo 

vrednote, motive in čustvene odtenke govora, ki ga poslušajo. Vrednotenje je hkrati 

presojanje drugih. Z opisovalnim govorom v nasprotju z ocenjevalnim se trudimo, da bi 

povzročili čim manj nelagodnosti. Govor je opisovalen, kadar ga poslušalec dojema kot 

naravno iskanje informacij ali kot gradivo z nevtralno vsebino, to je zlasti pomembno pri 
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posredovanju čustev, dogodkov, zaznav ali procesov, ki zahtevajo ali pomenijo, da mora 

sogovornik spremeniti svoje vedenje ali stališča (Moţina, Florjančič, 1990, str. 23). 

 

Eden izmed pomembnih dejavnikov uresničevanja koncepta učeče se organizacije je tudi 

komunikacija. Putman in Cheney (v Hoff in Ridder, 2004, str. 120) jo celo poimenujeta 

komunikacijska klima. Komunikacijsko klimo definirata kot atmosfero v organizaciji, 

navezujoč se na sprejet način komunikacijskega vedenja. Klima vključuje tako horizontalen 

kot tudi vertikalen komunikacijski tok, odprtost in zanesljivost informacij. Opredeljena 

komunikacijska klima pozitivno vpliva na prejemanje in posredovanje znanja pa tudi 

izkušenj. 

 

Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov ugotavljamo, da se vodstvo Carinskega urada 

Breţice zaveda pomena neposrednega komuniciranja z zaposlenimi. Zato sklicujejo sestanke 

vseh zaposlenih kakor tudi posameznih oddelkov in izpostav. Komuniciranje med 

zaposlenimi poteka preko stalnih in občasnih skupin, timov, strokovnih, operativnih in 

splošnih sestankov, ki potekajo tedensko, mesečno ali pa so sklicani po potrebi. 

Komuniciranje poteka tudi v individualnih razgovorih, ki se odvijajo na pobudo vodstva ali 

pa zaposlenih. Aktualne informacije posredujejo zaposlenim z obvestili na oglasnih deskah in 

v internem časopisu, ki izhaja enkrat mesečno, med drugim pa uporabljajo tudi medmreţje.  

 

5.1.3 Ravnanje z zaposlenimi pri delu 

 

Za Lipičnika je nesporno, da sodobne organizacije in podjetja temeljijo na zaposlenih kot 

ljudeh, na zaupanju vanje, zato torej na avtonomiji in decentralizaciji, le tako je namreč 

moţna fleksibilna organizacija. To je organizacija, ki jo je mogoče spremeniti s kar 

najmanjšim naporom zato, da bi bilo podjetje vedno optimalno organizirano. Seveda take 

organiziranosti ni mogoče birokratsko pripisati s strani zunanjega okolja, uresničljiva je le s 

samoorganiziranjem, vodenje pa mora z ustvarjanjem ustrezne klime ustvariti razmere, v 

kakršnih bo to uresničljivo (Lipičnik, 1999, str. 208). Novak in Florjančič (2004, str. 41) pa 

sta iz tega izpeljala nauk: »Temelj povečanja uspešnosti in učinkovitosti so torej ljudje in 

njihova klima, zato se je treba lotiti klime podjetja z vso strokovno resnostjo. Management 

mora ustvarjati konkurenčno prednost, povečevati učinek poslovanja ter zaposlene pripraviti 
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in motivirati k novim načinom delovanja. Za uspešno tekmovanje na svetovnih trgih mora 

usmeriti večjo pozornost ţe v samem procesu zaposlovanja kadrov: z njihovo izbiro, 

uvajanjem, razvojem, nadaljnjim izobraţevanjem in ustvarjanjem pogojev, ki omogočajo 

zaposlenim inovativnost in kreativnost.« 

 

Tudi Buchanan in Huczynski (1991, str. 92) opozarjata, da neomejenost ciljev na področju 

dela z ljudmi ni (zgolj) človeška inteligenca ali pa visoko razvita tehnologija, temveč 

zmoţnost učinkovitega skupinskega dela znotraj in zunaj organizacije. Organizacija se ne 

more vesti, samo ljudje se lahko vedejo. Pojem ˝vedenje organizacije˝ je verbalna okrajšava, 

ki se nanaša na aktivnosti in interakcije ljudi v organizacijah.  

 

Zato ista avtorja (1991, 540–541) opozarjata managerje, da bi morali deliti svoje znanje, 

videnja in cilje, povezane z uvajanjem sprememb; tako se v podjetju lahko odločijo za tako 

imenovane treninge, sestanke delovnih skupin, timov. Ljudje potrebujejo trening, da bodo 

prepoznali problem, ki ga je treba preoblikovati v priloţnost oz. prednost podjetja. Odpor pa 

dostikrat temelji ravno na pomanjkanju znanja in informacij ter seveda na preteklih izkušnjah.  

 

Branden (2000, str. 15) pa je kritičen do tistega posameznika, ki globoko dvomi v svojo 

sposobnost razmišljanja, razumevanja, učenja ali obvladovanja osnovnih ţivljenjskih izzivov, 

saj je v izredno neugodnem poloţaju kadar koli in kjer koli v zgodovini, še posebej, kadar se 

sooča z novim in neznanim. Zanj je človek, ki dvomi v svojo osnovno človeško vrednost, ki 

se ne čuti vrednega prijateljstva, spoštovanja, ljubezni, doseţkov, uspeha, izpolnitve – z eno 

besedo sreče – prav tako v izjemno neugodnem poloţaju, še posebej, kadar gre za 

zadovoljevanje upravičenih potreb in za zaščito upravičenih interesov. 

 

V vsaki skupini so ljudje, ki se skrivoma zavedajo svojih pomanjkljivosti in ţelijo ostale 

ovirati na poti do uspeha. Mnogim ambicioznim posameznikom so se v preteklosti 

posmehovali in jim celo grozili, ker so skušali povečati svojo učinkovitost in storilnost. Z 

navedeno situacijo se srečujejo managerji v vsakem podjetju. Omenjeni dogodki se dogajajo v 

proizvodnih sektorjih, kjer sodelavci radi zamerijo sodelavcu, ki stremi k pospeševanju 

proizvodnje.  
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V organizaciji pa se tudi dogaja, da skupine posameznikov, ki niso zmoţne napredka, skušajo 

preprečiti pot do uspeha drugim, sposobnim sodelavcem (Schwartz, 1998, str. 133). 

Managerji ne smejo dovoliti omenjenih dogodkov, prav tako pa morajo paziti na to, da 

negativno misleči ne povlečejo pozitivno usmerjenih na svojo raven. Pravzaprav je to v učeči 

se organizaciji nedopustno, saj se vsi zaposleni čutijo enako pomembne in vsi stremijo k 

pozitivnim spremembam.  

 

Timi v podjetju postanejo samoorganizacijski. Člane tima druţijo skupna vizija in cilji. 

Posamezniki so opolnomočeni le in če so aktivni, odgovorni in kreativni. Drug drugega raje 

motivirajo za doseganje ciljev, ki si jih je tim zastavil, kot pa da bi zadovoljili svoje 

nadrejene. Vzpostavlja se t. i. delovno-učeče okolje, kjer posamezniki razvijajo močno 

specializirane ekspertize in širijo kompetence ne pa samo specifičnih sposobnosti (Tapscott in 

Caston, 1993, str. 12–13). 

 

Ker se zaposleni zavedajo lastnih nezmoţnosti pa tudi defenzivnih rutin, se zato počutijo 

ogroţene, ko se od njih pričakuje prevzemanje novih delovnih nalog in odgovornosti ter 

samokontrola in inovativnost (Argyris, 1990, str. 124). Uspešne organizacije pa imajo vizijo 

glede prihodnosti in tudi jasne organizacijske cilje. Doseganje učinkovitosti, odzivnosti in 

uspešnosti je mogoče zgolj z aktivno vključenostjo zaposlenih v faze načrtovanja, izvajanja in 

evalviranja (Porter in Tanner, 1996, str. 150–151).  

 

V organizacijah današnjega časa zlahka predvidevamo, da bo moral vsakdo, ki ima kakršno 

koli znanje, svoje obstoječe znanje dopolnjevati, če ne drugače, vsaka štiri leta. To je 

vsekakor pomembno zaradi sprememb, ki vplivajo na potrebo po novem znanju (Drucker, 

1996, str. 69). Potrebo po novem znanju pa ne kreirata samo tehnologija in znanost, temveč 

tudi druţbena inovativnost (Drucker, 1996, str. 69). 

 

Človek ne doţivlja dela samo v razmerju do energije niti ne samo do ţivljenjskih funkcij in 

njihovega poteka, ampak hkrati in predvsem tudi v razmerju do samega sebe. Delo 

vrednotimo tudi osebno, saj delo ni zgolj rezultat energije in ţivljenjskih funkcij, ampak tudi 

izraz in proizvod celotne osebnosti, kakršno zavestno doţivljamo, kakor se nam s svojim 

individualnim značajem in druţbenim poloţajem sama javlja. Človek mora pri delu občutiti 

zadoščenje, delo, ki ga opravlja, ga mora veseliti, govorimo lahko tudi o ustvarjalnem uţitku, 
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ki ga posameznik doţivi ob veliki delovnih uspehih (Trstenjak, 1979, str. 154). Za doseganje 

osebne vrednosti delavca samega pa nista dovolj zgolj njegova zagnanost in pripravljenost, 

temveč tudi izkušnje.  

 

Gottschalk (2002, str. 41) navaja, da pomembnost človeškega faktorja raste, saj je znanje 

postalo kritičen element pri doseganju konkurenčne prednosti in tudi uspešnosti. Druţba 

prihodnosti je druţba znanja, v kateri je pomembnost kapacitete in transformacije znanja v 

inovativne in aplikativne rešitve spoštovanja vredna vrednota. Znanje postaja središče nove 

druţbe, kjer so zaposleni s svojim znanjem ključni element delovne sile posameznih delovnih 

organizacij (Ješovnik in Ferlic, 2003, str. 20). Ravnanje z učinkovitimi zaposlenimi je 

pomembno področje, če ne celo eno izmed najpomembnejših faktorjev pri doseganju 

uspešnosti organizacije kot tudi pri doseganju konkurenčne prednosti (Gooderham, Morley, 

Drewster in Mayrhofer, 2004, str. 3). 

 

Najpomembnejši izzivi ravnanja z ljudmi v učeči se organizaciji so povečanje produktivnosti 

umskega dela, razvoj potencialov, znanja in kompetenc sodelavcev. V sodobnem 

gospodarstvu je dominanten intelektualni kapital, ki lahko največ pripomore k dodani 

vrednosti v poslovanju in ni geografsko omejen. Danes ne bi smelo biti več ključno, ali 

poslujemo v Sloveniji, Evropski uniji ali kjer koli drugje po svetu. V tem novem okolju 

poslovanja postajata izobraţevanje in neprestano usposabljanje vodstvenih skupin ter tudi 

večine zaposlenih ključni element uspešnosti podjetij. To je posledica odziva na vse hitrejše 

spreminjanje okolja poslovanja. Da vsa ta fleksibilnost zdrţi, mora biti prilagodljiva tudi 

delovna sila, kadri, kot nosilec izvajanja procesov v organizaciji. 

 

Tako za posameznika kot za organizacijo kot organizirani kompleksni sistem je pomembno 

prijazno delovno okolje, v katerem se zaposleni počutijo koristni, vredni in spoštovani. V 

praksi so se v zadnjem času izkazali za izjemno učinkovito metodo skupni športni podvigi v 

naravi, ko se ves kolektiv spoprime z različnimi preprekami na posebnem poligonu. Tako se 

imajo zaposleni priloţnost spoznati (vključno z vodstvom) v drugačnih, bolj sproščenih 

okoliščinah.  
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Glede na opaţanja in izhajajoč iz dobljenih empiričnih rezultatov vodstvu Carinskega urada 

Breţice predlagamo temeljito prenovo strategije ravnanja z ljudmi pri delu, ki naj bo 

osredotočena na štiri prioritete. Za urad je uspešno zaposlovanje najboljših talentov ključ do 

nadaljnjega uspeha. Procesi, s katerimi upravljamo uspeh in kariere, naj bodo ukoreninjeni v 

urad ter naj bodo bistveni za ohranjanje motivacije in ravnanja z ljudmi pri delu. Treba je 

poznati prednosti in slabosti klime kot tudi kulture ter premišljeno uvajati interne spremembe. 

Kadrovska strategija naj podpira poslovno strategijo z ustvarjanjem dodane vrednosti. 

 

5.2 Merjenje organizacijske klime 

 

Z merjenjem klime vodstvo pridobi povratno informacijo, kako dobro organizacija 

izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih, ugotovi, kaj je potrebno spremeniti in kje ter 

pripravi akcijski načrt za realizacijo sprememb.  

 

Gilmer (v Pavlin, 2004, str. 35) navaja tri glavne načine merjenja organizacijske klime. To 

so: neformalni opisi, sistematično zbrana opaţanja ljudi znotraj organizacije in ugotavljanje 

klime z vprašalniki. Neformalni opisi vsebujejo osebne sodbe o delovanju organizacije in o 

reakcijah članov te organizacije. Podatki so dobljeni na osnovi opazovanj, zapiskov, 

okroţnic in so zelo subjektivne narave, kljub temu pa ponujajo osnovno informacijo oziroma 

občutek za klimo v organizaciji. Druga vrsta podatkov so sistematično zbrana opaţanja ljudi 

znotraj organizacije. Vsak posameznik organizacijsko klimo dojema na svoj način, ki je 

odvisen od preteklih izkušenj, od okolja, iz katerega izhaja, in njegovega načina doţivljanja. 

Tu je pomemben predvsem način, kako posameznik zaznava organizacijo in kakšno vlogo 

ima v njej. Tudi ti zbrani podatki so precej subjektivni. Ugotavljanje organizacijske klime je 

na podlagi posameznikovega lastnega doţivljanja situacije lahko precej nezanesljivo, zato 

je najprimerneje, če ugotavljamo klimo z vprašalniki, v katerih so navedene trditve, vprašani 

pa izraţajo svoje mnenje tako, da navedejo stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. 

Dobljene rezultate nato analiziramo in tako lahko pridemo do ustreznih sklepov. 

 

 

 

 



 

Organizacijska klima v Carinskem Uradu Breţice  

49 

 

5.2.1 Cilj in namen merjenja 

 

Cilj merjenja je v praksi ugotoviti obstoječo organizacijsko klimo v Carinskem uradu Breţice 

na podlagi pripravljenega anketnega vprašalnika. Ugotoviti smo ţeleli, kakšno je mnenje 

zaposlenih v Carinskem uradu Breţice o različnih dimenzijah organizacijske klime in kakšno 

je razmerje med notranjimi in zunanjimi motivatorji. 

 

Namen merjenja je bil pridobitev povratnih informacij glede vzdušja, ki trenutno vlada 

znotraj carinskega urada oz. merjenje sledečih dimenzij organizacijske klime: 

- doseganje uspešnosti in učinkovitosti, 

- vodenje in participacije, 

- kakovost, 

- razvoj in upravljanje kariere, 

- način internega komuniciranja, 

- kvaliteta medsebojnih odnosov,  

- izobraţevanje, 

- zaznano informiranje in 

- inovativnost in samoiniciativnost. 

 

Biti član neke organizacije pomeni razpolagati z določenim delom skupne vrednosti in deliti z 

ostalimi člani določen pogled na organizacijsko realnost, ki je skupna članom organizacije, in 

na podlagi tega pogleda tudi ustrezno ravnati (Mesner Andolšek, 1995, str. 58). Posameznik 

pa s svojim nenehnim usposabljanjem in izobraţevanjem organizaciji prinaša tudi dodatno 

vrednost. 

 

5.2.2 Metodologija  

 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno metodo empiričnega druţboslovnega raziskovanja. 

Ker pa je ugotavljanje organizacijske klime na podlagi neformalnih opisov in sistematično 

zbranih opaţanj ljudi znotraj organizacije precej nezanesljivo in zelo subjektivne narave, smo 

se odločili, da je najprimerneje ugotavljati klimo z raziskovalno kvantitativno raziskovalno 
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tehniko z anketnim vprašalnikom, v katerem so navedene trditve, vprašani pa izraţajo svoje 

mnenje tako, da navedejo stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo. Anketni vprašalniki so bili 

anonimni. Dobljene rezultate smo nato analizirali in tako prišli do ustreznih sklepov. 

 

5.2.3 Raziskovalne hipoteze 

 

Na podlagi predhodnega pregleda in proučevanja znanstvene in strokovne literature, namena 

in ciljev naloge smo za namen raziskave oblikovali naslednje predpostavke: 

 

- Stalen proces učenja in hitre spremembe predstavljajo za vodstvo visoke izzive, s 

katerimi se soočajo v sodobni postmoderni druţbi. Takšni izzivi pa zahtevajo od 

vodstva nove prijeme, saj tradicionalni prijemi niso več dorasli izzivom sodobnega 

okolja. Zato morajo vodje, če ţelijo uspešno vzpostaviti in voditi učečo se druţbo, v 

organizacijo vpeljati povsem nove koncepte in uvesti moderen pristop, ki bo v 

ospredje vse bolj postavil probleme obvladovanja informacij, znanja in razvoja 

obvladovanja intelektualnega kapitala. Vse to pa zahteva korenite spremembe na 

področju vedenja, prenosov pooblastil na zaposlene, boljšo komunikacijo, sodelovalne 

strategije in prilagodljivo klimo. 

- Vodstvo delovanje klime usmerja v ţeleno smer, izkoristi vzvode in s tem dosega 

boljšo uspešnost organizacije in nudi boljšo kakovost storitev. 

 

Na podlagi omenjenih predpostavk smo si zastavili tri izhodiščne raziskovalne hipoteze tako, 

da smo v: 

- hipotezi 1 predvidevali, da Carinski urad Breţice uspešno vzpostavlja in vpeljuje 

nove prijeme ter nove koncepte v uresničevanju postopnega nastajanja učeče se 

organizacije.  

- hipotezi 2 domnevali, da je organizacijska klima v Carinskem uradu Breţice 

pozitivna, kar se odraţa v kakovosti storitev. 

- hipotezi 3 predpostavljali, da vodilni v Carinskem uradu Breţice (dobro) izpolnjujejo 

potrebe in pričakovanja zaposlenih. 
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5.2.4 Raziskovalna vprašanja 

 

Izhajajoč iz zastavljenih raziskovalnih hipotez smo oblikovali raziskovalna vprašanja, ki smo 

jih oblikovali v anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je obsegal 71 vprašanj, od tega se je 60 

vprašanj nanašalo na merjenje organizacijske klime, 11 vprašanj pa na merjenje zadovoljstva 

pri delu. Prva štiri vprašanja so bila informativne narave (spol, starost, stopnja dokončane 

izobrazbe, doba zaposlenosti v Carinskem uradu Breţice). Pri 11 vprašanjih, ki so se nanašala 

na doţivljanje osebnega zadovoljstva pri delu, nas je zanimalo, ali so zaposleni zadovoljni z 

delom, z vodstvom organizacije, s sodelavci, z neposredno nadrejenimi, z moţnostjo 

napredovanja, s plačo, s statusom v organizaciji, z delovnim časom, z moţnostjo 

izobraţevanja, s stalnostjo zaposlitve in z delovnimi pogoji.   

Pri naslednjih vprašanjih nas je zanimalo, ali: 

- ima organizacija velik ugled v okolju; 

- so cilji, ki jih morajo doseči realno zastavljeni; 

- so anketirani samostojni pri opravljanju svojega dela; 

- ima organizacija jasno oblikovano poslanstvo; 

- so politika in cilji organizacije jasna vsem zaposlenim; 

- so kriteriji za napredovanje razumljivi vsem zaposlenim; 

- nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe anketiranih na svoje delo; 

- se zaposleni zavedajo nujnosti sprememb; 

- po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti; 

- se uspešnost zaposlenih vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih; 

- vodstvo posreduje zaposlenim informacije na razumljiv način; 

- so v organizaciji postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti; 

- druge sodelavce in oddelke obravnavajo kot svoje cenjene stranke; 

- vodje v organizaciji cenijo dobro opravljeno delo; 

- se ceni delo sodelavcev; 

- bi zaposleni zapustili organizacijo v primeru zniţanja plač; 

- se konflikti rešujejo v skupno korist vseh zaposlenih; 

- se pri usposabljanju upoštevajo tudi ţelje zaposlenih; 

- so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnoteţene na vseh nivojih; 

- se vodje pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela; 
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- se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne le vodje; 

- so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, tudi ustrezno stimulirani; 

- slabo opravljenemu delu sledi ustrezna sankcija (npr. graja oziroma kazen); 

- vodilni vzgajajo svoje naslednike; 

- imajo oddelki jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti dela; 

- so zaposleni ustrezno motivirani za svoje delo; 

- se storitve zaposlenih trajnostno izboljšujejo in posodabljajo; 

- je vzpostavljen sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

poloţaje; 

- vodje sprejemajo potrebne odločitve pravočasno;  

- je zaposlitev v organizaciji varna in/oz. zagotovljena; 

- so zaposleni ustrezno informirani o dogajanjih v drugih oddelkih; 

- so zaposleni ponosni, da so zaposleni v Carinskem uradu Breţice; 

- si zaposleni medsebojno zaupajo; 

- so zadolţitve zaposlenih jasno opredeljene; 

- se nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela vsem zaposlenim; 

- se zaposleni učijo drug od drugega; 

- pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujejo tudi ostali zaposleni; 

- zaposleni razumejo in dojemajo ter sprejemajo svoj poloţaj v organizacijski shemi; 

- so zaposleni cilje organizacije ponotranjili; 

- se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost opravljenega dela; 

- se v organizaciji odpravlja ukazovalno vodenje; 

- so zaposleni pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud; 

- so napake zaposlenih med preskušanjem novih načinov dela sprejemljive; 

- so na vseh nivojih realne moţnosti za napredovanje; 

- so zaposleni zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem; 

- nadrejeni dajejo dovolj ustreznih informacij za kvalitetno opravljanje dela; 

- imajo zaposleni jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu; 

- se vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno; 

- so odnosi med zaposlenimi dobri; 

- se zaposleni zunaj organizacije pozitivno izraţajo o njej; 

- zaposleni prejemajo plačo, ki je enakovredna ravni plač na trgu dela; 

- so delovni sestanki redni; 
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- so vsi ustrezno usposobljeni za svoje delo; 

- so zaposleni pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri njihovem delu zahteva; 

- zaposleni med seboj bolj sodelujejo kot pa tekmujejo, 

- sta kakovost dela in količina dela v vrednotenju dela enako pomembni; 

- so razmerja med plačami zaposlenih ustrezna; 

- se dober delovni rezultat hitro opazi in je pohvaljen; 

- je sistem usposabljanja zaposlenih dober. 

 

5.2.5 Raziskovalna populacija – vzorec 

 

V raziskavo merjenja klime je bilo vključenih 120 naključno izbranih zaposlenih, od tega jih 

je 90 vrnilo popolnoma korektno izpolnjene anketne vprašalnike, kar pomeni 75 % od vseh 

anketirancev. 25 % zaposlenih anketirancev anketnih vprašalnikov ni vrnilo bodisi zaradi 

odsotnosti, stiske s časom ali drugih razlogov. Zaposleni, vključeni v anketiranje, so bili iz 

različnih oddelkov in izpostav znotraj Carinskega urada Breţice. Takšni odločitvi anketiranja 

je botrovala ţelja po ugotovitvi splošnega vzdušja v celotni Carinski upravi Breţice.  

 

5.2.6 Postopek anketiranja 

 

Anketne vprašalnike smo razdelili vsakemu zaposlenemu posebej in mu ob tem tudi na 

kratko razloţili, čemu je vprašalnik namenjen in kaj ţelimo z njim ugotoviti (namen 

vprašalnika je predstavljen tudi v spremnem dopisu, ki je sestavni del vprašalnika). 

Zaposleni so imeli na voljo za reševanje vprašalnika dva tedna. V tem času smo na Izpostavi 

Obreţje (blagovni del – uvoz) namestili posebno kartonsko škatlo, v katero so zaposleni 

lahko oddajali izpolnjene vprašalnike. S tem načinom anketiranja je bila zaposlenim 

zagotovljena anonimnost, kar v veliki meri vpliva na objektivnost rezultatov. 

5.2.7 Metoda zbiranja podatkov 

 

Empirični del naloge je raziskava, ki smo jo izvedli s pomočjo anketiranja zaposlenih. 

Analizo smo pripravili s statistično obdelavo podatkov s pomočjo programa Excel v okolju 
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Windows. Analizi sledi sinteza oz. povezava teoretičnih in praktičnih spoznanj, do katerih 

smo prišli med samim proučevanjem.  

 

5.2.8 Statistična obdelava dobljenih empiričnih podatkov 

 

Pregled rezultatov po demografskih dejavnikih: 

SPOL – na vprašalnik je odgovarjalo 61 moških, kar je 67 % anketirancev, in 29 ţensk, 

kar je 33 % anketirancev. 

 

Tabela 3: Število anketirancev glede na spol 

 

Spol Število % 

Moški 61 67 

Ţenske 29 33 

Skupaj 90 100 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

DOBA ZAPOSLENOSTI – število anketirancev, ki so v organizaciji zaposleni manj kot 

dve leti, je 9 (10 %) od vseh anketirancev, 23 (26 %) zaposlenih opravlja delo od 2 do 5 let. 

Na vprašalnik je odgovarjalo 38 zaposlenih, ki so v podjetju od 5 do 10 let (42 % 

anketirancev. Ostali zaposleni, in sicer 20, ki so sodelovali v raziskavi, pa so v podjetju 

zaposleni ţe deset let in več (22 %). 

 

Tabela 4: Število anketirancev glede na dobo zaposlenosti v organizaciji 
 

Doba zaposlenosti  

v organizaciji 

Število % 

do 2 let 9 10 

od 2 do 5 let 23 26 

od 5 do 10 let 38 42 

od 10 do 20 let 20 22 

Skupaj 90 100 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

STAROST ANKETIRANCEV – največji del zaposlenih, in sicer 34 (38%), ki so odgovorili 

na vprašalnik, je starih od 30 do 40 let, preostalih 29 je po starosti nekje med štiridesetim in 
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petdesetim letom (32%), 12 zaposlenih je starih do 30 let, ( 13%). Odgovarjalo pa je tudi 15 

anketirancev,  starejši nad 50 let (17%). 

 

Tabela 5: Število anketirancev po starostnih razredih 

 
 

Starost Število % 

do 30 let 12 13 

od 30 do 40 let 34 38 

od 40 do 50 let 29 32 

nad 50 let 15 17 

Skupaj 90 100 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

STOPNJA IZOBRAZBE – na osnovi dobljenih empiričnih rezultatov ugotavljamo, da med 

tistimi, ki so sodelovali v raziskavi, nima nihče dveletne srednje šole ali manj, kakor tudi 

poklicne šole ne. 51 zaposlenih (57%) ima končano srednjo šolo, 21 (23%) ima končano 

višjo oz. visoko strokovno šolo, 18 (20%) zaposlenih pa imajo univerzitetno izobrazbo ali 

več. 

 

Tabela 6: Število anketirancev glede na stopnjo izobrazbe   

 

Stopnja izobrazbe Število % 

dveletna srednja šola ali manj 0 0 

poklicna šola 0 0 

srednja šola 51 57 

višja oz. visoka strokovna šola 21 23 

univerzitetna izobrazba in več 18 20 

Skupaj 90 100 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

Pregled rezultatov po dimenzijah organizacijske klime ter za kategorijo zadovoljstvo pri delu: 

 

VODENJE – dimenziji vodenje, v katero je vključenih pet trditev, so zaposleni dali oceno 

4,37.  
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Tabela 7: Vodenje 

 

Trditev 1   2   3   4   5 ocena 
Trditev št. 3: Zaposleni smo samostojni pri 

opravljanju svojega dela. 
2   1 1   7  79 4,78 

Trditev št. 41: V naši organizaciji odpravljamo 

ukazovalno vodenje. 
7 9 24 8 42 3,76 

Trditev št. 20: Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o 

rezultatih dela. 
3 6 6 9  66 4,43 

Trditev št. 45: Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju 

večje odgovornosti za svoje delo. 
1 1 4 15  69 4,67 

Trditev št. 7: Nadrejeni sprejemajo utemeljene 

pripombe na svoje delo 
9 59 17 3 2 2,22 

        4,37 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

Več kot polovica zaposlenih se s trinja s trditvijo št. 3, da so samostojni pri opravljanju 

svojega dela. Omenjeni trditvi so dodelili oceno 4,78. Glede trditve št. 41 (ocenjena s 

3 , 7 6 ) so se zaposleni v večini opredelili nevtralno – velika večina jih je obkroţila 

odgovor "niti da niti ne". Pri drugih dveh trditvah, ki opisujejo področje vodenja, se zaposleni 

večinoma strinjajo, saj so trditev št. 45 ocenili s 4,67, trditev 20 pa z oceno 4,43. Nekoliko 

večje nestrinjanje zaposlenih je zaznati pri trditvi št. 7, ki je dobila oceno 2,22. 

NOTRANJI ODNOSI – dimenzija notranji odnosi, ki je opisana s petimi trditvami, je bila z 

oceno 3,23 srednje ocenjena kategorija. 

 

Tabela 8: Notranji odnosi 

 
Trditev 1   2    3    4   5 ocena 
Trditev št. 15: V naši organizaciji cenimo delo  

svojih sodelavcev. 
5 4 12 33  36 4,01 

Trditev št. 56: V naši organizaciji med seboj 

mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. 
33 28 22 6 1 2,04 

Trditev št. 17: Konflikte rešujemo v skupno korist. 19 7 17 15 32 3,37 
Trditev št. 50: Odnosi med zaposlenimi so dobri. 11 11 27 18   23 3,44 
Trditev št. 33: Ljudje si medsebojno zaupajo. 13 13 21 17   26 3,33 

           3,32 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 
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Več kot polovica zaposlenih se strinja s tem, da se v organizaciji ceni delo sodelavcev, 

trditev št. 15 je bila ocenjena z oceno 4,01. Pri trditvi št. 56 se zaposleni delno ne strinjajo, da 

med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo (ocena 2,04). Pri trditvah št. 17, 50, 33 

zaposleni niso izrazili niti strinjanja niti nestrinjanja. 

 

RAZVOJ KARIERE – dimenzijo razvoja kariere, ki vsebuje pet trditev, so zaposleni ocenili 

z 2,88. Malo manj kot tretjina zaposlenih je zadovoljna z dosedanjim osebnim razvojem v 

podjetju, tretjina se jih ob tem vprašanju ni opredelila, malo več kot ena tretjina zaposlenih 

pa s svojim osebnim razvojem v podjetju ni zadovoljna (trditev št. 46 je bila ocenjena z 2,89). 

Delno se zaposleni ne strinjajo s trditvijo št. 6 (ocenjena z 2,22). Veliko zaposlenih se ni 

opredelilo, ali imajo realne moţnosti za napredovanje na vseh nivojih (trditev št. 44) in ali 

sistem napredovanja omogoča, da najboljši zasedejo tudi najboljše poloţaje (trditev št. 28). 

Navedeni trditvi so ocenili skoraj z enako oceno, in sicer s 3,17 in 3,11. 

 

Tabela 9: Razvoj kariere 

 
Trditev 1 2 3 4 5 ocena 
Trditev št. 46: Zaposleni v naši organizaciji smo 
zadovoljni z dosedanjim osebnim 
razvojem. 

 
14 

 
20 

 
30 

 
14 

 
12 

 
2,89 

Trditev št. 24: Naši vodilni vzgajajo svoje 

naslednike. 
15 15 26 22   12 3,01 

Trditev št. 6: Kriteriji za napredovanje so jasni 

vsem zaposlenim. 
35 17 26 9 3 2,22 

Trditev št. 28: Imamo sistem, ki omogoča, da 

najboljši zasedejo najboljše poloţaje. 
12 14 22 31   11 3,17 

Trditev št. 44: Zaposleni na vseh nivojih imamo 

realne moţnosti za napredovanje. 
12 22 24 8   24 3,11 

           2,88 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

MOTIVACIJA IN ZAVZETOST – povprečna ocena petih trditev, ki opisujejo dimenzijo 

motivacije in zavzetosti, je bila 3,63. Anketiranci se večinoma strinjajo s trditvami št. 26 

(ocenjena s 4,01), št. 12 (ocena 4,02) in št. 59 (ocenjena s 4,06), iz česar lahko sklepamo, da 

je večina zaposlenih zavzeta za svoje delo in da  j e  t rud  de l avcev  opaţen  in  

pohval j en .  Po ocenah zaposlenih vodje premalo cenijo dobro opravljeno delo (trditvi št. 

14 so dodelili oceno 3,09).  
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Tabela 10: Motivacija in zavzetost 

 
Trditev   1   2    3   4  5 ocena 
Trditev št. 26: Zaposleni v naši organizaciji smo 

zavzeti za svoje delo. 
  0 7 15 38 30 4,01 

Trditev št. 55: Vsi v naši organizaciji smo 
pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu 
zahteva. 

 
 15 

 
  21 

 
17 

 
22 

 
15 

 
3,01 

Trditev št. 12: V naši organizaciji so postavljene 

zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti. 
  4 7 12 28 39 4,02 

Trditev št. 14: V naši organizaciji vodje cenijo 

dobro opravljeno delo. 
 13 13 28 25 11 3,09 

Trditev št. 59: Dober delovni rezultat se v naši 

organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 
  3 11 15   10 51 4,06 

      3,63 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

NOTRANJE KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE – notranje komuniciranje in 

informiranje je bilo ocenjeno z oceno 3,32. Gledano v celoti se zaposleni s petimi 

trditvami, ki opisujejo področje komuniciranja in informiranja v podjetju, ne opredeljujejo. 

Med petimi trditvami je še najmanj negativnih ocen anketirancev čutiti ob trditvi št. 11, da 

vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način (dodeljena ocena 3,84). Največji  

problem očitno predstavlja komuniciranje med posameznimi oddelki, p a  t u d i ,  d a  pretok 

informacij med različnimi enotami v organizaciji ni dovolj dober (ocena 2,02). Pohvalno pa 

je, da se delovni sestanki izvajajo redno (trditev št. 53 je bila ocenjena s 3,73). 

 

Tabela 11: Notranje komuniciranje in informiranje 

 
Trditev 1    2   3   4   5 ocena 
Trditev št. 11: Vodstvo posreduje informacije 

zaposlenim na razumljiv način. 
3 11  21  18  37 3,84 

Trditev št. 49: V naši organizaciji se vodje in 
sodelavci pogovarjamo sproščeno, 
prijateljsko in enakopravno. 

 
9 

 
16 

 
26 

 
14 

 
 25 

 
3,33 

Trditev št. 47: Naši nadrejeni nam dajejo dovolj 
informacij za dobro opravljanje našega 
dela. 

 
7 

 
8 

 
19 

 
  21 

 
 35 

 
3,76 

Trditev št. 53: Delovni sestanki so redni. 8 10 15   22  35 3,73 
Trditev št. 31: O tem, kaj se dogaja v drugih 

enotah, dobimo dovolj informacij. 
33 32 16 8   1 2,02 

      3,32 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 
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ODNOS DO KAKOVOSTI – dimenzija odnos do kakovosti je bila najbolje ocenjena 

dimenzija – 4,72. Carinski urad Breţice posluje s strankami, zato ima visoke standarde 

kakovosti storitev. Velika večina zaposlenih se po svojih močeh stalno trudi za doseganje teh 

standardov, kar se je pokazalo v očitnem strinjanju anketirancev s trditvijo št. 9, dodeljena ji je 

bila ocena 5,00. Tudi iz trditve št. 40 je razvidno, da se anketirani čutijo odgovorne za 

kakovost svojega dela, trditev je bila ocenjena s 5,00. Ob trditvi št. 25 (prejeta ocena 4,21) se 

večina anketiranih zaposlenih strinja. Podobno je bila ocenjena trditev št. 13 (4,42). Pri 

trditvi številka 57 pa so anketiranci zopet dokazali, da sta količina in kakovost dela v 

Carinskem uradu Breţice zelo pomembni. 

 

Tabela 12: Odnos do kakovosti 

 
Trditev    1    2   3   4   5 ocena 
Trditev št. 9: Zaposleni po svoji moči prispevamo 

k doseganju standardov kakovosti. 
   0    0  0 0 90 5,00 

Trditev št. 40: Zaposleni se čutimo odgovorne za 

kakovost našega dela. 
   0    0  0 0 90 5,00 

Trditev št. 25: Naši oddelki imajo jasno zastavljene 

standarde in cilje kakovosti. 
   2 2 13 30 43 4,21 

Trditev št. 57: Kakovost dela in količina sta pri nas 

enako pomembni. 
   0 0  0 0 90 5,00 

Trditev št. 13: Druge sodelavce in oddelke 

obravnavamo kot svoje cenjene stranke. 
   0 6  2 30 52 4,42 

          4,72 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

INOVATIVNOST IN INICIATIVNOST – dimenzijo inovativnosti in iniciativnosti s o  

anketiranci ovrednotili z oceno 3,56. Izmed vseh petih trditev se anketirani zaposleni še 

najbolj strinjajo s trditvijo št. 21 (3,82), »da se v organizaciji od vsakega zaposlenega 

pričakuje, da daje predloge za izboljšave in da to ni le naloga vodstva«. Anketiranci se 

večinoma strinjajo, da so spremembe v organizaciji nujne, trditev št. 8 so ocenili s 3,74. 

Nekoliko manj se strinjajo s trditvijo št. 42 (ocenjena s 3,47), da so pripravljeni prevzeti 

tveganje za uveljavljanje svojih spodbud. Pri trditvi št. 27 so se anketiranci v večini opredelili 

nevtralno, doseţena povprečna ocena je 3,36. 

 

 

 



 

Organizacijska klima v Carinskem Uradu Breţice  

60 

 

 

Tabela 13: Inovativnost in iniciativnost 

 
Trditev 1 2 3 4 5 ocena 
Trditev št. 21: V organizaciji se pričakuje, da 
predloge za izboljšave dajejo vsi – ne le naši 
vodje. 

 
9 

 
2 

 
20 

 
24 

 
35 

 
3,82 

Trditev št. 8: Zaposleni v naši organizaciji se 

zavedamo nujnosti sprememb. 
3 6 20 43 18 3,74 

Trditev št. 42: Zaposleni smo pripravljeni prevzeti 

tveganje za uveljavitev svojih pobud. 
4 8 31 36 11 3,47 

Trditev št. 43: Napake med preskušanjem novih 
načinov dela so v naši organizaciji 
sprejemljive. 

 
6 

 
11 

 
27 

 
29 

 
17 

 
3,44 

Trditev št. 27: Naše izdelke in storitve stalno 

izboljšujemo in posodabljamo. 
  7 9 33 27   14 3,36 

      3,56 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

NAGRAJEVANJE – dimenzija nagrajevanje je bila z oceno 2,85 razmeroma slabo ocenjena. 

Anketiranci se od petih trditev, ki opisujejo stanje v organizaciji na področju nagrajevanja, 

še najbolj strinjajo s trditvijo št. 10 (dodeljena ji je bila ocena 3,33), ki pravi, da »se 

uspešnost pri delu praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih«. Pri oceni (2,88) 

trditve št. 52 zaznamo rahlo nestrinjanje anketirancev. Skoraj dve tretjini an k e t i r a n i h  

zaposlenih se d e l n o  n e  s t r i n j a  s t r d i t v i j o , da so razmerja med plačami zaposlenih 

ustrezna; trditvi št. 58 so dodelili izrazito nizko oceno – 2,61. 

 

Tabela 14: Nagrajevanje 

 
Trditev 1 2 3 4 5 ocena 
Trditev št. 10: Uspešnost se praviloma vrednoti po 

dogovorjenih ciljih in standardih. 
11 17 15 28  19 3,33 

Trditev št. 52: Zaposleni prejemamo plačo, ki je 

vsaj enakovredna ravni plač na trţišču. 
10 20 39 12   9 2,88 

Trditev št. 23: Za slabo opravljeno delo sledi 

ustrezna graja oziroma kazen. 
21 21 23 14  11 2,70 

Trditev št. 22: Tisti, ki so bolj obremenjeni z 

delom, so tudi ustrezno stimulirani. 
25 15 20 19  11 2,73 

Trditev št. 58: Razmerja med plačami zaposlenih v 

podjetju so ustrezna. 
31 18 15 7 19 2,61 

      2,85 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 
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POZNAVANJE POSLANSTVA IN VIZIJE TER CILJEV – dimenzija poznavanje poslanstva 

in vizije ter ciljev je bila druga najboljše ocenjena dimenzija – ocena 4,61. Še najbolj (prejeta 

ocena 4 , 8 9 ) se an k e t i r an c i  strinjajo s trditvijo št. 4 , s a j  j i h  več kot polovica 

ocenjuje, da ima organizacija jasno oblikovano poslanstvo, kar predstavlja dolgoročni razlog 

obstoja in delovanja organizacije. Trditev št. 39, da so cilji, ki jih morajo pri svojem delu 

doseči, realno postavljeni, so anketiranci ocenili z oceno 4,72. Večina njih se strinja (4,76), 

da so cilji, ki jih morajo doseči, realno zastavljeni, strinjajo se tudi (4,78), da sta politika in 

cilj organizacije jasna vsem Zaposlenim. Tendenco k neopredeljenosti anketirancev pa smo 

zaznali pri trditvi št. 37 (3,92), ki predpostavlja, da pri postavljanju ciljev poleg vodij 

sodelujejo tudi zaposleni. 

 

Tabela 15: Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

 
Trditev   1   2   3   4 5 Ocena 
Trditev št. 2: Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, 

so realno postavljeni. 
  0   2   4 8 76 4,76 

Trditev št. 39: Zaposleni cilje organizacije 

sprejemajo za svoje. 
2 1 3 8  76 4,72 

Trditev št. 4: Naša organizacija ima jasno 
oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja 
in delovanja. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 84 

    

4,89 

Trditev št. 5: Politika in cilji organizacije so jasni 

vsem zaposlenim. 
1 1 1 10  77 4,78 

Trditev št. 37: Pri postavljanju ciljev poleg vodij 

sodelujemo tudi ostali zaposleni. 
10 8 14 6  52 3,92 

      4,61 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

STROKOVNA USPOSABLJANJA IN UČENJE – dimenzija strokovna usposobljenost in 

učenje, ki je prav tako opisana s petimi trditvami, je dobila oceno 4,21.  
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Tabela 16: Strokovna usposobljenost in učenje 

 
Trditev 1   2   3   4   5 ocena 

Trditev št. 36: Zaposleni se učimo drug od 

drugega. 
1 1 1 1 86 4,89 

Trditev št. 35: Organizacija zaposlenim nudi 

potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 
1 0 1 0 88 4,93 

Trditev št. 60: Sistem usposabljanja je dober. 6 7 22 14 41 3,86 
Trditev št. 18: Pri usposabljanju se upoštevajo tudi 

ţelje zaposlenih. 
3 11 27 15 34 3,73 

Trditev št. 54: Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so 

usposobljeni za svoje delo. 
3 20 18 14 35 3,65 

      4,21 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

Anketiranci se strinjajo, da se v organizaciji učijo drug od drugega (trditev št. 36 je dobila 

oceno 4,89). Tudi s trditvijo št. 35 se zaposleni strinjajo (4,93). Večina anketirancev pa se ni 

jasno opredelila o trditvi, da »so v podjetju zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje 

delo«, saj je bila trditev št. 54 ocenjena z oceno 3,63. Prav tako se večina anketiranih ni 

(z)mogla opredeliti, ali se pri usposabljanju upoštevajo njihove ţelje, kar je razvidno iz 

ocenjenosti trditve št. 18, ki ji je bila dodeljena ocena 3,73. 

 

ORGANIZIRANOST – dimenziji organiziranosti so zaposleni dodelili oceno 4,28. 

 

Tabela 17: Organiziranost 

 
Trditev   1    2   3   4   5 ocena 
Trditev št. 38: Zaposleni razumemo svoj poloţaj v 

organizacijski shemi podjetja. 
1 21 27 21   20 3,43 

Trditev št. 48: Zaposleni imajo jasno predstavo o 

tem, kaj se od njih pričakuje pri delu. 
0 1 1 1   87 4,93 

Trditev št. 34: V naši organizaciji so zadolţitve 

jasno opredeljene. 
0 4 1 1   84 4,83 

Trditev št. 19: V organizaciji so pristojnosti in 
odgovornosti medsebojno uravnoteţene na 
vseh nivojih. 

 
1 

 
29 

 
26 

 
10 

 
  24 

 
3,30 

Trditev št. 29: Odločitve naših vodij se sprejemajo 

pravočasno. 
1 1 1 1   86 4,89 

      4,28 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 
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Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov lahko sklepamo, da ima velika večina anketiranih o 

organiziranosti dela v organizaciji relativno pozitivno in dobro mnenje. Izrazito negativnih 

ocen anketirancev nismo zaznali. Trditev št. 38, ki pravi, da zaposleni razumejo svoj poloţaj v 

organizacijski shemi, je dosegla oceno 3,43. Večina anketiranih je ocenila oz. se ne strinja, 

da zadolţitve v podjetju niso jasno opredeljene (trditev št. 34, prejeta ocena 4,83). 

Neopredeljeni so ostali pri trditvi št. 19, in sicer da so pristojnosti in odgovornosti 

medsebojno uravnoteţene na vseh nivojih. 

 

PRIPADNOST ORGANIZACIJI – pripadnost organizaciji spada z oceno 3,98 med srednje 

ocenjene dimenzije. Velik del anketiranih zaposlenih se zunaj organizacije pozitivno izraţa o 

njej (trditvi št. 51 so dodelili oceno 4,82). V organizaciji velja prepričanje, da je zaposlitev v 

njej dokaj varna (trditev št. 30 je prejela oceno 3,46). Skoraj večina anketirancev je ponosnih 

na to, da so del Carinskega urada Breţice, kar je razvidno iz ocenjenosti trditve št. 32 (4,29). 

Iz trditve št. 16 (prejeta ocena 2,98) je razvidno, da se kar velik del anketirancev ni 

moglo opredeliti, ali bi organizacijo zapustili, če bi se zaradi poslovnih teţav zniţala plača. 

Anketiranci se strinjajo, da uţiva organizacija velik ugled v okolju, kjer deluje, na kar kaţe 

ocena 4,34 trditve št. 1. 

 

Tabela 18: Pripadnost organizaciji 

 

Trditev   1   2   3   4   5 ocena 
Trditev št. 51: Zaposleni zunaj organizacije 

pozitivno govorimo o njej. 
  1 1 5 1   82 4,82 

Trditev št. 30: Zaposlitev v naši organizaciji je 

varna oz. zagotovljena. 
  4    3 47 20 16 3,46 

Trditev št. 32: Ponosni smo, da smo zaposleni v 

naši organizaciji. 
0    2 8 42 38 4,29 

Trditev št. 16: Zaposleni ne bi zapustili 

organizacije, če bi se zaradi poslovnih teţav 

zniţala plača. 

 
 10 

 
23 

 
27 

 
18 

 
12 

 
2,98 

Trditev št. 1: Naša organizacija ima velik ugled v 

okolju. 
0 5 14 16 55 4,34 

      3,98 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

ZADOVOLJSTVO PRI DELU – dimenzija zadovoljstvo pri delu, ki je v vprašalniku opisana 

z enajstimi trditvami, je dobila oceno 3,34, kar pomeni, da so anketiranci v povprečju 

zadovoljni z različnimi vidiki svojega dela. 
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Tabela 19: Zadovoljstvo pri delu 

 

Trditev 1 2 3 4 5 ocena 
Trditev št. 65: … z moţnostjo napredovanja 20 24 40 6 0 2,36 
Trditev št. 64: … z neposredno nadrejenimi 28 25 12 23 2 2,40 
Trditev št. 62: … z vodstvom organizacije 10 40 24 16 0 2,51 
Trditev št. 66: … s plačo 16 19 34 18 3 2,70 
Trditev št. 69: … z moţnostmi za izobraţevanje 12 28 24 22 4 2,76 
Trditev št. 67: … s statusom v organizaciji 6 22 42 18 2 2,87 
Trditev št. 71: … z delovnimi pogoji (oprema, 

prostori, zaščitna sredstva) 
8 12 48 16 6 3,00 

Trditev št. 63: … s sodelavci 4 4 42 36 4 3,36 
Trditev št. 61: … z delom 4 6 28 50 2 3,44 
Trditev št. 70: … s stalnostjo zaposlitve 10 8 24 24 24 3,49 
Trditev št. 68: … z delovnim časom 4 6 16 40 24 3,82 

      3,36 

 

Vir: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 

 

Anketirani zaposleni so še kar zadovoljni z delovnim časom (trditev št. 68 je dobila oceno 

3,82), s stalnostjo zaposlitve (trditev št. 70 je dobila oceno 3,49), z delom (trditev št. 61 

je dobila oceno 3,44) in s sodelavci (trditev št. 63 je dobila oceno 3,36). Srednje zadovoljni 

so z delovnimi pogoji, kar je razvidno iz trditve št. 71, ki je bila ocenjena z oceno 3,00. 

Nekoliko niţja (2,87) je stopnja zadovoljstva anketirancev s statusom v organizaciji (trditev 

št. 67) in z moţnostmi za izobraţevanje (trditev št. 69 je dobila oceno 2,76) ter s plačo 

(trditvi št. 66 so zaposleni dodelili oceno 2,70). Najbolj nezadovoljni so anketiranci z 

moţnostjo za napredovanje, saj je trditev št. 65 bila ocenjena z 2,36, nekoliko manj 

nezadovoljni (2,40) pa so z neposredno nadrejenimi (trditev št. 64) in z vodstvom 

organizacije (trditev št. 62 je dobila oceno 2,51). 

 

5.3 Analiza rezultatov merjenja – predlogi za izboljšanje kritičnih dejavnikov 

organizacijske klime 

 

Organizacijska klima je skupno ime za način vodenja ljudi in zaznavanja medsebojnih 

odnosov, ki ima lahko eno izmed zaznavnih posledic, torej lahko je ugodna ali pa neugodna. 

Obstaja v vsaki organizaciji. Zakaj? Odgovor je preprost. Vsaka organizacija zaposluje ljudi 

in kjer so ljudje, tam so tudi občutki, vzdušje in medsebojni odnosi. Vse to pa je pomembno 

za nastanek in kasnejše oblikovanje organizacijske klime.  
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Eden izmed rezultatov izboljševanja organizacijske klime je vsekakor ugotovitev, ali je le-ta 

za zaposlene ugodna oz. neugodna. V nadaljevanju pa na podlagi analize anketnega 

vprašalnika ugotavljamo, katere dimenzije organizacijske klime predstavljajo za Carinski urad 

Breţice slabosti, prednosti in nevarnosti. Te dimenzije so sicer lahko predvidevane, vendar z 

nevarnostjo tveganja zaradi lastnih zapaţanj in vrednotenj. V raziskavo merjenja klime je bilo 

vključenih 120 naključno izbranih zaposlenih, od tega je bilo vrnjenih 90 popolnoma 

korektno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Zaposleni, vključeni v anketiranje, so bili iz 

različnih oddelkov in izpostav znotraj Carinskega urada Breţice. Takšni odločitvi anketiranja 

je botrovala ţelja po ugotovitvi splošnega vzdušja v celotni Carinski upravi Breţice. V 

nadaljevanju sledi povzetek rezultatov dimenzije organizacijske klime.  

 

Tabela 20: Rezultati merjenja klime v Carinskem uradu Breţice 

 

Najbolje ocenjene kategorije 

Kategorija Povprečna ocena 

Odnos do kakovosti 4,72 

Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev 4,61 

Vodenje 4,37 

Organiziranost  4,28 

Strokovna usposobljenost in učenje 4,21 

Srednje ocenjene kategorije 

Kategorija Povprečna ocena 

Pripadnost organizaciji 3,98 

Motivacija in zavzetost 3,63 

Inovativnost in iniciativnost 3,56 

Zadovoljstvo 3,34 

Notranje komuniciranje in informiranje 3,32 

Notranji odnosi 3,23 

Najniţje ocenjene kategorije 

Kategorija Povprečna ocena 

Razvoj kariere 2,88 

Nagrajevanje  2,85 

Vir: Merjenje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice, 2009. 
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Izvedene meritve so pokazale, da anketirani zaposleni zelo visoko ocenjujejo odnos do 

kakovosti pri delu. Poleg tega so pokazale obseţno skupino visoko ocenjenih razseţnosti, in 

sicer poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev, vodenje, organiziranost ter strokovno 

usposobljenost in učenje. Anketiranci so s srednjo oceno ocenili pripadnost organizaciji, 

motivacijo in zavzetost, inovativnost in iniciativnost, zadovoljstvo, notranje komuniciranje in 

informiranje ter notranje odnose. Pri teh si lahko za izboljšanje stanja pomagamo zlasti z 

mehanizmi motiviranja, spodbujanja, nagrajevanja in kaznovanja, s povečanjem 

(samo)nadzorovanja, uvajanjem zasnov modelov odličnosti, razvojem sistema stalnega 

izpopolnjevanja, z večjo usmerjenostjo k doseţkom, z razvojem in vključevanjem zaposlenih 

v doseganje odličnosti, permanentnim učenjem, spodbujanjem inovativnosti z načrtnim 

predstavljanjem idej, opredeljevanjem meril za doseganje kakovosti, poudarjanjem pozitivnih 

zgledov dobre prakse tudi v sistemu, spodbujanjem nehierarhičnega komuniciranja ter z 

opredeljevanjem individualnih spodbujevalcev.  

 

Dobljeni empirični podatki pa so opozorili tudi na manjši skupini nizko ocenjenih razseţnosti, 

in sicer sta bili med temi razvoj kariere in nagrajevanje. Nobena izmed kategorij se ni uvrstila 

v skupino zelo nizko ocenjenih, kar pomeni, da obstajajo perspektivne razseţnosti in nekaj 

problematičnih, vendar pa med njimi ni kritičnih razseţnosti obstoječe klime. V nadaljevanju 

poglavja sledijo predlogi/ukrepi za izboljšanje problematičnih dejavnikov organizacije klime 

v proučevanem Carinskem uradu Breţice. 

 

Po analizi slabše ocenjenih mnenj na osnovi dobljenih empiričnih rezultatov smo oblikovali 

predloge za izboljšanje organizacijske klime oz. njenih posameznih dimenzij:  

- Notranji odnosi bi se lahko v Carinskem uradu Breţice še izboljšali, čeprav se ţe 

vzpostavlja boljše, ustreznejše medsebojno komuniciranje in informiranje (Carinski 

urad – Izpostava). 

- Za boljše informiranje, predvsem pretok potrebnih informacij, bi bilo treba uvesti 

redne krajše delovne sestanke, vodene s strani pomočnika direktorja, vodje izpostave 

in pomočnika vodje izpostave. Tako bi od njih zaposleni prejeli pravočasno vse 

potrebne informacije v zvezi z delovnimi nalogami in cilji kot tudi povratne 

informacije o rezultatih svojega dela in o Carinskem uradu Breţice, hkrati pa bi lahko 

tudi podali svoja stališča in mnenja. Na ta način bi se spodbujalo in nadgradilo 

medsebojno zaupanje, s tem pa bi delavci popolnoma nenačrtno gradili prijateljske, 
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ustreţljive in spoštljive odnose, ki so ključnega pomena pri vzpostavljanju učeče se 

organizacije. 

- Zaposleni bi si morali med seboj bolj pomagati pri delu, skrbeti za dosego skupnih 

ciljev ter upoštevati medsebojne razlike in pomanjkljivosti. 

- Z odpravljanjem neskladij med zaposlenimi in z zahtevami po formalni organizaciji bi 

lahko okrepili skupne vrednote. 

- Tudi neformalna druţenja bi znatno pripomogla k boljšim odnosom, zato predlagamo, 

organizacijo večjega števila skupnih neformalnih srečanj, kot so pikniki, izleti idr. 

- Notranji odnosi bi se izboljšali tudi s pozitivno spremembo drugih dimenzij klime, kot 

so nagrajevanje, večje motiviranje zaposlenih in razvoj kariere. 

- Ocenjujemo tudi, da bi bilo v okviru nagrajevanja smiselno izdelati ustrezen pravilnik 

za sistem nagrajevanja glede na realno doseţene rezultate dela zaposlenih. 

- Vodje oddelkov se morajo usposobiti za prepoznavanje specifičnih okoliščin, v katerih 

delavci pričakujejo pohvalo, ki jih ne smemo izraţati skromno, saj ima pogostokrat 

ravno pohvala za dobro opravljeno delo veliko večji učinek na zaposlenega kot 

denarna nagrada. 

- Z vzpostavitvijo neposrednega sistema nagrajevanja delovnih rezultatov v okviru 

pravilnika o nagrajevanju bi za vsako delovno mesto oz. za vsakega zaposlenega 

posebej zagotovo hitro opazili tako dober kot tudi slab delovni rezultat. Problem 

opaţene potrebe po tej spremembi pa je v odločitvi Vlade Republike Slovenije, ki je 

zaradi varčevanja javnim usluţbencem zamrznila izplačilo delovne uspešnosti. 

 

Pri dimenziji organiziranosti se je izkazalo, da se večina anketiranih zaposlenih zaveda, kaj se 

od njih pričakuje, saj so zadolţitve jasno opredeljene. Carinski urad Breţice ima jasno 

razmejene odgovornosti in pristojnosti po posameznih oddelkih oz. nivojih. Zaposleni se tako 

zavedajo, kaj se od njih pričakuje, za katera področja so odgovorni ter kaj se pričakuje od 

njihovih nadrejenih in podrejenih. S tem se lahko izognejo teţavam in konfliktom, do katerih 

bi prihajalo zaradi prepričanja nekaterih zaposlenih, da opravljajo delo nadrejenih in da nase 

prevzemajo preveliko odgovornost. Po drugi strani pa bi bili zaposleni na višjih poloţajih 

prepričani, da opravljajo delo, ki bi ga zlahka preloţili na podrejene. 

 

Dimenzija razvoja kariere je bila najslabše ocenjena in ocenjujemo, da je sedaj bolj kot kadar 

koli potrebna realizacija letnih razgovorov z vsakim zaposlenim posebej. Pri razvoju kariere 

se mora poleg interesov carinskega urada upoštevati in uskladiti tudi zadovoljevanje  
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interesov, ţelja in potreb zaposlenih. Koristno bi bilo vzpostaviti individualni načrt 

spremljanja slehernega zaposlenega in na tej osnovi razvijati posameznika z moţnostjo 

napredovanja tako na delovnem mestu kot tudi na podlagi zahtevnosti, odgovornosti in 

samostojnosti pri opravljanju določene delovne naloge. Statistično pomemben deleţ 

zaposlenih dvomi o pravičnosti napredovanja, saj so prepričani, da najboljši ne zasedejo 

najboljših poloţajev, poleg tega pa so jim dokaj neznani pogoji napredovanja.  

 

Čeprav je bila dimenzija usposabljanja in učenja med najbolje ocenjenimi dimenzijami, si 

vodstvo kljub temu med drugim prizadeva za nenehno učenje zaposlenih ter priznava učenje 

drug drugega. Priporočamo dodatno motiviranost predvsem zaposlenih na področju dela s 

srednjo šolo, torej z manj kvalificiranimi zaposlenimi. Ravno ta kader predstavlja najbolj 

subtilno in hkrati ranljivo skupino zaposlenih na področju znanja in sposobnosti zaposlenih. 

Ocenjujemo, da je potreba po izdelavi in tudi uporabi uravnoteţenega sistema kazalnikov ena 

izmed prioritetnih nalog organizacije v prihodnosti. Ta metoda merjenja uspeha poslovanja je 

nepogrešljiva. Gre namreč za to, da so v organizaciji temeljnega pomena tudi nefinančni 

rezultati in da je bilo merjenje le-teh do leta 1990 ˝nemogoče˝, danes pa privilegij vsake 

organizacije, ki se zaveda pomembnosti tako kupcev oz. strank in notranjih poslovnih 

procesov kot tudi učenja in rasti organizacije. Omenjeni kazalniki oz. pristopi spremljanja 

uspešnosti učeče se organizacije predstavljajo zgolj nadgradnjo ţe obstoječih metod 

spremljanja uspešnosti, obstoječega znanja in poti za učinkovitejše in uspešnejše poslovanje. 

Uspešni rezultati morajo predstavljati nove izzive, organizacija mora stremeti k postavljanju 

in hkrati doseganju tudi na videz nemogočih ciljev, nikakor pa si ne sme niti za trenutek 

dovoliti zaspati na zmagoslavnih lovorikah. 

 

Carinski urad Breţice mora izdelati strategijo uresničevanja naslednjih ciljev: premagovanje 

izzivov in stalno učenje vseh zaposlenih, predstavitve med sodelavci, udeleţba na predavanjih 

v mednarodnih okoljih, aktivno komuniciranje s strankami ter izgradnja socialnih mreţ. To pa 

je v skladu z Druckerjevimi spoznanji (1996, str. 209–211), ko navaja, da mora biti znanje v 

učečih se organizacijah visoko specializirano, pa tudi produktivno, ko mora zadostiti dvema 

zahtevama, to sta: zaposleni delujejo v timih in zaposleni morajo biti del organizacije.  
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Nova oblika učeče se organizacije zahteva odprtost, ki omogoča ustvarjanje, poudarjanje 

timskega dela, svobodo eksperimentiranja in občasno tudi spodrsljaje. Ustvarjati mora 

sodelovalno okolje in kulturo, ki spodbuja pripravljenost vseh zaposlenih, vključno z 

najvišjim vodstvom za učenje, poslušanje in dialog. Končnega pomena je zaupanje, ki 

omogoča bogatejšo in iskrenejšo komunikacijo med zaposlenimi. Ta koncept je za Carinski 

urad Breţice še posebej izziv, saj je znanje v organizaciji zaradi oddelkov in izpostav izredno 

razpršeno med večje število posameznikov in se zaradi kompleksnejših, medsebojno 

povezanih problemov dela zahteva timsko reševanje.  

 

Ker samo organizacija preoblikuje specializirano znanje zaposlenih v uspešnost in samo 

organizacija lahko zagotavlja kontinuiteto aktivnega udejstvovanja zaposlenih glede 

nenehnega učenja, predlagamo sistematična usposabljanja in vzporeden razvoj štirih ključnih 

elementov s teoretičnim izhodiščem Smitha in Kellya (Smith in Kelly, 1997, str. 203–208).  

 

Prvi ključni element predstavljata indukcija in socializacija. Kot vsaka organizacija ima tudi 

Carinski urad Breţice svojo lastno klimo, nenapisana pravila, stil vodenja ter norme in 

vrednote. V tradicionalnih organizacijah so se morali novo zaposleni delavci preprosto znajti 

in na podlagi lastnega prizadevanja in vključevanja prevzeti klimo ter kasneje kulturo 

podjetja. To pomeni, da je bilo vse največkrat odvisno od njihove motivacije ter 

samoiniciative. Tega si sodobne organizacije ne smejo (več) dovoliti. Organizacije sedanjosti, 

prihodnosti pa še posebej, morajo biti izredno pozorne glede načina vključevanja novo 

zaposlenih kadrov. Z razvojem učinkovitega in razumljivo orientiranega programa lahko 

organizacija pospeši spoznavanje obstoječe klime ter posredovanje povratnih informacij novo 

zaposlenim, s tem pokaţejo, da se zavedajo njihove prisotnosti in da jim ni vseeno zanje.  

 

Drugi element je delo v timih. Kljub temu, da briljantni managerji veliko raje delujejo 

individualno, smo prepričani, da bodo imeli ˝samostojni jezdeci˝ omejene priloţnosti v 

organizaciji prihodnosti. Kadar so timi vodeni učinkovito, so resnično uspešni, prodorni in 

najproduktivnejši pri izvedbi specifičnih projektov.  

 

Tretji element predstavlja pravočasne povratne informacije in usposabljanje. Formalni trening 

vedno igra ključno vlogo pri razvoju človeškega kapitala in prav zaradi tega je to 

najučinkovitejši način diseminacije dobrih praks pa tudi novega znanja. Ocenjujemo pa, da 
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bosta prav ta dva elementa odigrala ključno vlogo pri spreminjanju posameznikovega 

obnašanja in grajenju človeškega kapitala.  

 

Zadnji element je nadgradnja predhodnih dveh elementov. Povratna informacija in nadgradnja 

sta kritična elementa pri grajenju človeškega kapitala, toda kljub temu se moramo zavedati, da 

sta učinkovita, ne pa tudi zadostna. Organizacija prihodnosti mora vsebovati sisteme, ki bodo 

sledili in proučevali razvoj človeškega kapitala z namenom nenehnega prilagajanja in 

zagotavljanja zadovoljstva vsakega posameznika. 

 

Učeče se organizacije morajo razviti kapacitete, ki bodo omogočale pregled in predvidevanje 

sprememb v širšem okolju ter odkritje značilnih variacij znotraj in zunaj organizacije, 

razvijanje sposobnosti izpraševanja, izziva ter spreminjanja operativnih norm in domnev ter 

dovolile pojav primernega strateškega načrta in vzorcev organizacije (Morgan, 2004, str. 83). 

Za dosego teh ciljev pa morajo po Morganu (2004, str. 82) razviti načrte, ki bi jim omogočili 

urjenje v dvozančnem učenju, hkrati pa morajo odpraviti tudi moţnost, da bi se ujeli v 

enozančni proces, še posebej takšen, ki povzroča tradicionalen sistem kontrole managementa 

ali obrambno drţalo članov organizacije. Uresničevanje zgoraj navedenih značilnosti je 

izredno teţka naloga in predstavlja velik vloţek v delo in razvoj.  

 

Lewton, in Rose (1991, str. 69–70) navajata, da organizacija obstoji zaradi nekega širšega 

pomena in zato pričakujeta, da organizacijska klima odseva ta širši pomen. Opozarjata pa, da 

lahko pričakujemo ujemanje med organizacijsko in širšo klimo, ki jo je mogoče začutiti v 

okolju, druţbi. V uresničevanju take klime bodo zaposleni uţivali enake pravice in 

enakopravno participirali tako v svojem vsakodnevnem ţivljenju kot tudi na delovnem mestu, 

ki jim omogoča uporabo kreativnosti ter dopušča prevzemanje drugih delovnih nalog in 

odgovornosti. 
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Za potrebe empiričnega dela naloge smo si zastavili 3 izhodiščne raziskovalne hipoteze. Na 

osnovi dobljenih podatkov ugotavljamo, da je:  

- hipoteza 1, pri kateri smo predvidevali, da Carinski urad Breţice uspešno vzpostavlja 

in vpeljuje nove prijeme ter nove koncepte v uresničevanju postopnega nastajanj 

učeče se organizacije, potrjena. 

- hipoteza 2, pri kateri smo domnevali, da je organizacijska klima v Carinskem uradu 

Breţice pozitivna, kar se odraţa v kakovosti storitev, potrjena. 

- hipoteza 3, pri kateri smo predpostavljali, da vodilni v Carinskem uradu Breţice 

(povsem) izpolnjujejo potrebe in pričakovanja zaposlenih, potrjena. 

 

5.4 Predlogi za spreminjanje in pripravljenost za spreminjanje organizacijske klime 

 

Spremeniti klimo pomeni spremeniti doţivljanje določenih ključnih situacij tako, da pri 

delavcih izzovemo ţeleni način reagiranja, ki omogoča doseganje prej postavljenih ciljev. Ob 

tem se postavljata predvsem dve vprašanji, in sicer kako lahko spreminjamo klimo in kdo jo 

lahko spreminja (Lipičnik, 1992, str. 236). 

 

Lipičnik (1992, str. 238) navaja, da v praksi srečujemo v glavnem nekaj prepoznavnih 

načinov spreminjanja klime: 

- Najpogostejši način je tisti, ko se klima spreminja nekontrolirano, nezavedno, kar 

sama od sebe, vendar ne tudi slučajno. Gre za klimo, ki kasneje običajno ovira 

doseganje cilja in narekuje spremembe. Tovrstno spreminjanje klime lahko povzroča 

nešteto vplivov iz okolja, bliţnjega in daljnega, ter nas na trenutke zanima kot vsak 

moteč faktor pri realizaciji namer.  

- Drugi način spreminjanja klime je poskus z navodili in dekreti regulirati vedenje 

posameznikov. Zato večina avtorjev meni, da se klima lahko spreminja relativno hitro, 

če ljudje verjamejo in zaupajo v tiste, ki jim predlagajo različne akcije in pri tem 

obljubljajo boljši jutri. Seveda pa jim s tem povzročajo le pričakovanja, ki jih je treba 

tudi uresničevati, sicer pride do razočaranj, ki povzročajo mnoge nezaţelene reakcije.  
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V veliko pomoč pri spreminjanju klime je proces načrtnega in sistematičnega upravljanja 

klime, ki poteka kot proces: načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja 

organizacijske klime v sistemu.  

 

Mihelič (2006, str. 258–259) pa navaja, da ta proces predpostavlja in vključuje naslednje 

aktivnosti:  

- izdelavo predispozicije teoretičnih osnov upravljanja klime,  

- pripravo metodologije za izvedbo posnetka stanja klime,  

- predstavitev koncepta upravljanja s klimo vodstvu podjetja,  

- izdelavo posnetka stanja z izvedbo merjenja klime, 

- analizo merjenja klime,  

- izdelavo poročila o posnetem stanju klime,  

- predstavitev stanja klime vodstvu,  

- seznanitev zaposlenih s stanjem klime,  

- zbiranje idej, predlogov in zamisli za izboljšanje klime,  

- strokovno analizo izbranih idej, predlogov in zamisli,  

- opredelitev ţelene klime po posameznih dimenzijah,  

- določitev smernic in politike spreminjanja klime,  

- opredelitev strateških, taktičnih in operativnih ciljev upravljanja klime ter usmerjanje 

le-teh v ţeleno smer,  

- izdelavo akcijskega načrta za usmerjanje klime z določitvijo aktivnosti, odgovornosti, 

pristojnosti in terminskih rokov izvajanja spreminjanja klime v ţeleno smer,  

- permanentno izvajanje vseh aktivnosti usmerjanja klime s sistematičnim uvajanjem 

kadrovskih orodij za izboljšanje obstoječe klime v organizaciji. 

 

Naslednja dva temeljna dejavnika oblikovanja in spreminjanja klime sta skupno učenje in 

skupna zgodovina, zato je na eni strani pomembna doba stalnosti vodstva v določenem 

sistemu, na drugi strani pa je posledično pomembna doba skupnega učenja. V vsakem 

primeru pa je vodstvo tisto, ki daje zgled in ki z avtoriteto lahko tudi dokaj hitro vpliva na 

zaposlene, uveljavi moč in ugled. Zelo pomembno je, da vodstvo ne postane ujetnik obstoječe 

klime, saj v tem primeru organizacije ne vodi več uspešno. Slednje je nevarno zlasti ob 

menjavi vodstva, ko se lahko zgodi, da vodja samodejno prevzame klimo sistema in je ne 

razvija v ţeleno in potrebno smer. Nedvomno pa morajo v končni fazi skrb za razvoj ţelene 

klime prevzeti vsi zaposleni, ne le vodstvo, in pri tem aktivno sodelovati. Vodstvo je treba še 
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posebej intenzivno spodbujati pri podajanju idej, predlogov in mnenj za izboljšanje stanja 

kulture in klime ter pri vzbujanju določenega stanja klime in prevzemanju odgovornosti 

zanjo. Posledično pa mora poskrbeti predvsem za sistematično osveščanje o moţnostih in 

nujni potrebi aktivnega sodelovanja pri spreminjanju klime. Nenazadnje pa ţelim poudariti, 

da se stanje klime začne in konča na nivoju posameznika in posameznega delovnega mesta, 

šele nato lahko govorimo o klimi organizacijske enote in čisto nazadnje o poslovni klimi 

(Mihalič, 2006, str. 246–249).  

 

Moţina in Florjančič (1990, str. 148) pa opozarjata, da je za ustrezno klimo zelo pomembno 

spodbujanje različnega mišljenja. Istovrstnost, enakost in podobnost v mišljenju ovirajo 

ustvarjalnost. Če posameznik izgubi stik z realnostjo in različnostjo v razmerju do drugih, ne 

zna več ločiti svojih misli od tistih, ki jih je prevzel od drugih. Skupine in organizacije 

pogosto teţijo k enakosti. Posameznik, ki se zaveda svojega originalnega mišljenja, je pred 

dilemo, ali naj se prilagodi skupini oziroma organizaciji ali pa naj gre v konflikt. Plusi in 

minusi so v obeh primerih odločitve, za ustvarjalno klimo pa je prav gotovo neumestno, če se 

posameznik odloči za enakost. Organizacija bi morala spodbujati posameznike k čimbolj 

heterogenemu mišljenju, seveda bi morala to vedno povezovati s cilji in izzivi pri delu. 

 

Drucker (2001, str. 86) izpostavlja, da je področje načrtne podpore inovativnosti ali 

vzdrţevanje usmerjenosti v ustvarjanje sprememb izrednega pomena. Prav temu področju pa 

v razmerah zaostrenih ekonomskih in druţbenih procesov organizacije namenjajo največ 

pozornosti. Hkrati avtor izraţa pomisleke, da ne more zagotovo trditi, da je tudi 

najpomembnejše, saj obstaja veliko organizacij, ki jim organizirano opuščanje, izboljševanje 

in izkoriščanje uspeha lahko prinese več koristi. Poleg tega pa nobena organizacija ne more 

biti uspešen inovator brez teh osnovnih usmeritev. Organizacija, tako Drucker, je uspešen 

usmerjevalec sprememb le, v kolikor ima razvito politiko načrtne inovativnosti in nikakor ni 

nujno, da je glavni razlog za to dejstvo, da morajo biti usmerjevalci sprememb vseskozi 

inovativni, čeprav je to v večini primerov res. Pomembnejši razlog je ta, da politika načrtne 

inovativnosti ustvarja miselnost usmerjevalca sprememb. Načrtna inovativnost spodbuja 

celotno organizacijo, da v spremembah išče priloţnosti. 
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Drucker opozarja še, da morajo organizacije vsakih šest do dvanajst mesecev načrtno iskati 

spremembe, ki bi se lahko spreobrnile v priloţnosti – na področjih, ki jih imenuje ˝okna 

priloţnosti˝. Med ta področja sodijo:  

- nepričakovani uspehi in neuspehi organizacije,  

- nepričakovani uspehi in neuspehi njenih tekmecev,  

- neskladja, zlasti v proizvodnih ali distribucijskih procesih,  

- neskladja v vedenju potrošnikov,  

- procesne potrebe,  

- spremembe v strukturi industrije in trga,  

- demografske spremembe, vsebinske spremembe in spremembe v miselnosti ter nova 

znanja. 

Spremembe na katerem koli od teh področij morajo samodejno sproţiti naslednja vprašanja: 

Ali je ta sprememba priloţnost za inovativnost oziroma razvoj novih in drugačnih izdelkov, 

storitev, procesov? Ali ta sprememba odpira dostop do novih in drugačnih trgov in/ali strank? 

Dostop do novih in drugačnih tehnologij? Do novih in drugačnih prodajnih poti? (Drucker, 

2001, str. 86–87). 
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6 SKLEP 

 

Razumljivo je, da dobljeni empirični rezultati in na njihovi osnovi izdelane ugotovitve ne 

zadovoljujejo vseh zaposlenih v Carinskem uradu Breţice. Vsekakor pa so dobljeni 

empirični rezultati vredni razmisleka, še posebej ob uvedbi aktivnosti za pozitivne 

spremembe v praksi, pa naj gre za upravljanje s človeškimi viri, zadovoljstvo proračunskih 

uporabnikov, kakovosti ali za kako drugo področje. 

 

Vse večja potreba po strokovnosti, preglednosti, učinkovitosti in usmerjenosti k uporabniku 

vodi k zahtevi po uvedbi novih sprememb na področju javne uprave v širšem smislu. S 

spreminjanjem upravnega sistema se spreminja organizacijska klima in obratno. 

Organizacijska klima, ki vsebuje enotno razumevanje in sprejemanje vloge in ciljev javne 

uprave, bo lahko dosegla vzorce obnašanja, ki bodo sprejemljivi za javnost in v skladu z 

njeno vlogo v druţbi. 

 

Uspešnost organizacije je posledica organizacijske klime in vodenja. Nenehno spreminjanje 

javne uprave v Sloveniji zahteva sodobne pristope k reševanju problemov, kot jih vsebujejo 

načela delovanja sodobne javne uprave in novega javnega managementa. S tem skuša 

upravljanje v javnem sektorju pribliţati upravljanju v zasebnem sektorju. 

 

Potrebe, vrednote in pričakovanja narekujejo spremembe, ki vodijo k zadovoljstvu 

uporabnikov in zaposlenih javnih usluţbencev. Usluţbenci pa so naše največje premoţenje 

– trditev, ki dobiva s številnimi novo objavljenimi raziskavami povsem novo razseţnost. 

Mnoge organizacije rutinsko prisegajo na zaposlene kot na aktivno premoţenje – a vse manj 

jih v to verjame, še manj jih deluje v tej smeri. Dejstvo pa je, da še tako domišljene poslovne 

strategije nimajo pomena, če jih zaposleni niso sposobni, zmoţni ali pripravljeni uresničiti. 

Najboljša in najnaprednejša tehnologija je le mrtva oprema, dokler ji ţivljenja ne vdihnejo 

zaposleni, edini, ki predstavljajo aktivno premoţenje organizacije. Motivirani, navdihnjeni in 

zavzeti zaposleni so razlika med uspehom in neuspehom, med povprečnostjo in odličnostjo. 

Zahteve po neprestanih spremembah in prilagajanjih v stroki so torej nujne, če hoče 

organizacija preţiveti in ostati relevantna. Seznanjenost z najnovejšimi dogajanji je 
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bistvenega pomena za profesionalni uspeh. Ključ do tega pa je stalno strokovno izobraţevanje 

ter pridobivanje novih znanj in veščin. 

 

Organizacijsko klimo smo po natančnem teoretičnem proučevanju praktično spoznali šele v 

Carinskem uradu Breţice. Meritev organizacijske klime smo v omenjenem uradu izvedli z 

anketnim vprašalnikom oziroma s trditvami, s pomočjo katerih so anketirani izrazili svoje 

doţivljanje tako, da so označili stopnjo strinjanja s trditvami. Glede na dobljene empirične 

rezultate ugotavljamo, da ima Carinski urad Breţice kakovostne, zavzete in inovativne 

zaposlene, ki si ţelijo po svojih močeh prispevati k doseganju poslanstva in vizije ter ciljev 

organizacije. Sistem nagrajevanja in notranjega komuniciranja ter informiranja pa še ne 

omogoča uporabe celotnega potenciala zaposlenih. Zato se morajo osredotočiti predvsem na 

ta problem in izboljšati te dimenzije organizacijske klime. 

 

Uspeh Carinskega urada Breţice gradijo ambiciozni ljudje, ki so usposobljeni in pripravljeni 

svoje znanje nadgrajevati in deliti s svojimi sodelavci, ljudje, ki so inovativni in ustvarjajo 

spremembe. Zato je v Carinskem uradu Breţice nujno potrebno ustvariti takšno 

organizacijsko klimo, ki bo to omogočala, in ravno ta klima predstavlja še boljšo učečo se 

organizacijo. Izobraţevalna politika Carinskega urada Breţice je usmerjena na stalno 

vzpodbujanje zaposlenih k pridobivanju novih, poglobljenih in specifičnih potrebnih znanj. S 

financiranjem izobraţevanja in dodatnih usposabljanj zaposlene še dodatno motivirajo. 

Kvalitetno usposobljeni in motivirani zaposleni pa se proţno in hitro odzivajo na spremembe 

v novih predpisih, zakonih in uredbah. Učinkovitost in uspešnost Carinskega urada Breţice je 

čedalje bolj odvisna tudi od zaposlenih, njihovih sposobnosti, znanj in skupnih vrednot. 

Zaposleni so pri delu povezani zaradi doseganja skupnega cilja, za katerega se urad zavzema, 

med seboj sodelujejo in komunicirajo. Z udejanjanjem modela učeče se organizacije se je 

Carinskemu uradu Breţice odprl popolnoma nov svet. Ţe sedaj se zavedajo pomena 

zaposlenih, postavljajo jih v središče pozornosti, vendar se tega početja pravzaprav sploh ne 

zavedajo.  

 

Na osnovi dobljenih empiričnih podatkov smo zaznali, da cenijo znanje, učenje in 

prizadevanje za izboljšanje procesov. Posamezniki so ţe sedaj v središču dogajanja. Znotraj 

organizacije je mogoče zaslediti posameznike, ki so pripravljeni svoje znanje prenašati na 
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druge, pripravljeni so pomagati in posredovati svoje izkušnje. Sreča, da je tovrstnih 

posameznikov veliko.  

 

Učenje je potovanje. Ni spretnost in ni tehnika, je disciplina. Je način gledanja na svet. Je 

področje rasti in odkrivanja (Hutchens, 2002, str. 62). Ţe naši predniki so se zavedali pomena 

povezovanja oz. prenosa znanja, saj so se zdruţevali v plemena. Skozi celoten razvoj 

človeštva so bila prisotna različna mnenja o povezovanju. Veliko časa je bila prisotna 

miselnost, da mora vsak posameznik delovati izključno zase in da svojega znanja ne sme 

deliti z drugimi, kaj šele podajati svojega načina razmišljanja. Prava sreča za človeštvo je, da 

tovrstna miselnost ni več prisotna. Vedno bolj teţimo k povezovanju, učenju drug od drugega. 

Končno smo ugotovili, da skupaj zmoremo znatno več. Tovrstno razmišljanje je tudi vedno 

bolj prisotno v poslovnem svetu, v organizacijah. Predvsem pa v tistih organizacijah, ki se 

zavedajo, da so kapital organizacije zaposleni in njihovi medsebojni odnosi.  

 
Organizacije, ki razumejo lastne kulturne vzorce, uspešno prepoznavajo teme in strategije, 

lahko motivirajo kritične mase ljudi. Ena od prednosti organizacije je, da se zaposleni 

zavedajo nujnosti sprememb. 

 

S temi ukrepi je doseţeno opazno izboljšanje delovnega vzdušja, zagonske energije in 

uspešnosti pri delu.  
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8 PRILOGE 

Priloga A: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga A: Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime v Carinskem uradu Breţice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske 

klime 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoštovani! 
 

 

S sledečo anketo ţelim ugotoviti, katera so tista glavna področja, ki vplivajo na to, kako zaposleni 

dojemajo organizacijo in kako se v njej počutijo. 
 

 

V vprašalniku so navedene trditve, ki se nanašajo na različne vidike vašega dojemanja organizacije in 

njenega delovanja. Da bi vam omogočila kar se da sproščeno ocenjevanje, bodo rezultati prikazani 

samo skupinsko, anketa pa je tudi anonimna. 
 

 

Ocenjujete tako, da obkroţite ustrezno številko na desni strani trditve. Ocenjujte tekoče, ni se 

potrebno preveč zadrţevati pri posameznih trditvah. Prvi občutek, ki ga dobite, ko preberete trditev, je 

navadno najbliţe resnici. 
 

 
 
 
 

Hvala vnaprej za sodelovanje! 
 

 
 
 
 

Mateja Avgustinčič 



 

 

 

Podatki o anketirancu 

Prosim, da obkroţite ustrezno številko pred odgovorom. 
 
 
 

Spol 

1) moški 

2) ţenska 
 
 
 

Staţ v organizaciji 

 
1) do 2 let 

2) od 2 do 5 let 

3) od 5 do 10 let 
4) od 10 do 20 let 

 
 
 

Starost 
 

1) do 30 let 

2) od 30 do 40 let 

3) od 40 do 50 let 
4) nad 50 let 

 

 
 

Stopnja izobrazbe 

 
1) dveletna srednja šola ali manj 

2) poklicna šola 

3) srednja šola 
4) višja oz. visoka strokovna šola 

5) univerzitetna izobrazba in več 
 

 

Prosim vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s posameznimi trditvami. 
 

 
 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne  Delno se ne Niti da niti ne Večinoma se Popolnoma se strinjam 

strinjam strinjam  strinjam 

1. Naša organizacija ima velik ugled v okolju. 1 2  3  4  5 
2. Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni. 1 2  3  4  5 
3. Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. 1 2  3  4  5 

4. Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delovanja. 1 2  3  4  5 

5. Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim. 1 2  3  4  5 

6. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 1 2  3  4  5 

7. Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. 1 2  3  4  5 

8. Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb. 1 2  3  4  5 

9. Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti. 1 2  3  4  5 



 

 

 

10. Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. 1 2  3  4  5 

11. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 1 2  3  4  5 

12. V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti. 1 2  3  4  5 

13. Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene stranke. 1 2  3  4  5 

14. V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 1 2  3  4  5 

15. V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev. 1 2  3  4  5 

16. Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih teţav zniţala plača. 1 2  3  4  5 

17. Konflikte rešujemo v skupno korist. 1 2  3  4  5 

18. Pri usposabljanju se upoštevajo tudi ţelje zaposlenih. 1 2  3  4  5 

19. V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnoteţene na vseh nivojih. 1 2  3  4  5 

20. Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela. 1 2  3  4  5 

21. V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi - ne le naši vodje. 1 2  3  4  5 

22. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani. 1 2  3  4  5 

23. Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 1 2  3  4  5 

24. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 1 2  3  4  5 

25. Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje  kakovosti. 1 2  3  4  5 

26. Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. 1 2  3  4  5 

27. Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 1 2  3  4  5 

28. Imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše poloţaje. 1 2  3  4  5 

29. Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. 1 2  3  4  5 

30. Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz. zagotovljena. 1 2  3  4  5 

31. 0 tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij. 1 2  3  4  5 
32. Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji. 1 2   3   4   5 

33. Ljudje si medsebojno zaupajo. 1 2   3   4   5 
34. V naši organizaciji so zadolţitve jasno opredeljene. 1 2   3   4   5 
35. Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 1 2   3   4   5 
36. Zaposleni se učimo drug od drugega. 1 2   3   4   5 
37. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni. 1 2   3   4   5 
38. Zaposleni razumemo svoj poloţaj v organizacijski shemi podjetja. 1 2   3   4   5 
39. Zaposleni cilje organizacije sprejemajo za svoje. 1 2   3   4   5 
40. Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela. 1 2   3   4   5 
41. V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje. 1 2   3   4   5 
42. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. 1 2   3   4   5 
43. Napake med preskušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji sprejemljive. 1 2   3   4   5 
44. Zaposleni na vseh nivojih imamo realne moţnosti za napredovanje. 1 2   3   4   5 
45. Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. 1 2   3   4   5 

 

46. Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. 1 2   3   4   5 
47. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 1 2   3   4   5 
48. Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu. 1 2   3   4   5 
49. V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in enakopravno. 1 2   3   4   5 
50. Odnosi med zaposlenimi so dobri. 1 2   3   4   5 
51. Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej. 1 2   3   4   5 
52. Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na trţišču. 1 2   3   4   5 
53. Delovni sestanki so redni. 1 2   3   4   5 
54. Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo. 1 2   3   4   5 
55. Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva. 1 2   3   4   5 
56. V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. 1 2   3   4   5 
57. Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni. 1 2   3   4   5 
58. Razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so ustrezna. 1 2   3   4   5 
59. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 1 2   3   4   5 
60. Sistem usposabljanja je dober. 1 2   3   4   5 

 
 



 

 

 

 
 

Zadovoljstvo pri delu 
 

 

Naslednja vprašanja se nanašajo na doţivljanje vašega osebnega zadovoljstva pri delu. Ocenite 

vsak vidik vašega zadovoljstva tako, da ob njem obkroţite eno številko od 1 do 5 glede na sledečo 

lestvico. 
 

 

1 2 3 4 5 
zelo nezadovoljen nezadovoljen  srednje zadovoljen  zadovoljen  zelo zadovoljen 

ZADOVOLJSTVO ... Stopnja zadovoljstva 

61. ... z delom 1 2 3 4 5 

62. ... z vodstvom organizacije 1 2 3 4 5 

63. ... s sodelavci 1 2 3 4 5 

64. ... z neposredno nadrejenim 1 2 3 4 5 

65. ... z moţnostjo napredovanja 1 2 3 4 5 

66. ... s plačo 1 2 3 4 5 

67. ... s statusom v organizaciji 1 2 3 4 5 

68. ... z delovnimi časom 1 2 3 4 5 

69. ... z moţnostmi za izobraţevanje 1 2 3 4 5 

70. ... s stalnostjo zaposlitve 1 2 3 4 5 

71. ... z delovnimi pogoji (oprema, prostori, zaščitna 

sredstva) 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


