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Povzetek  

Glavni namen diplomskega dela je preučevanje organizacijske kulture v nevladni organizaciji 
ter vpliva uporabnikov in zaposlenih na vsebinski in organizacijski nivo delovanja nevladne 
organizacije. V teoretičnem delu se osredotočam na umeščenost nevladne organizacije v 
družbeno realnost, na definiranje organizacijske kulture in na njene osnovne značilnosti. 
Opisana je tipologija Camerona in Quinna, saj sem jo v empiričnem delu uporabila za 
izhodiščno točko kvantitativnega raziskovanja. Zajete podteme so še participacija 
uporabnikov in zaposlenih ter ustrezno oblikovan komunikacijski sistem med različnimi 
organizacijskimi nivoji.  

Vir informacij empiričnega dela so mi predstavljali uporabniki in zaposleni nevladne 
organizacije s področja duševnega zdravja. Med raziskovanjem in interpretiranjem virov 
podatkov sem bila pozorna na neformalno delujoče strukture organizacijske kulture, na 
odnos uporabnikov in zaposlenih do spreminjanja organizacije ter na njihove (z)možnosti 
aktivnega vključevanja v proces spreminjanja. Zanimalo pa me je tudi, kako uporabniki in 
zaposleni opredeljujejo največje prednosti ter pomanjkljivosti organizacije.  

KLJUČNE BESEDE: organizacijska kultura, spremembe v organizaciji, razvijanje udeležbe 
uporabnikov, duševno zdravje, participacija zaposlenih, zasebna, neprofitna organizacija. 

 

Abstract 

The main purpose of the following thesis is to examine organizational culture of the non-profit 
organization and the impact of users and employees on the functioning of the non-profit 
organization. Theoretical part focuses on positioning of the non-profit organization in social 
reality and on defining organizational culture and its basic features. Thesis describes also the 
typology of Cameron and Quinn, since the quantitative research in empirical part is based on 
it. Covered sub-themes are participation of users and employees and properly designed 
communication system between different organizational levels.  

Source of information in the empirical part were users and employees of non-governmental 
organization from the field of mental health. While exploring and interpreting data sources, 
the components of non-formal parts of organizational culture, the relationship of users and 
employees to change their organization and their options of active participation in the 
process of changing were taken into consideration. The empirical part also tries to answer 
the question how users and employees determine the maximum strengths and weaknesses 
of the non-profit organization. 

KEY WORDS: organizational culture, organizational changes, user's increased participation, 
mental health, suggestions of employee, non–profitable organization. 
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1 Uvod 

Maturana in Varela (1998) opisujeta vedenje opic in njihovo življenje v skupnosti. Pavijani so 
lahko agresivni, radovedni, spet drugi pa zapeljivi. Različnost jim je torej skupna 
karakteristika. Z vidika celotne skupine pa pavijani oblikujejo poseben slog skupnosti, način 
življenja. »Kljub razlikam pa v vsaki skupini pavijanov prevladuje določen slog organizacije, 
slog, ki se posplošuje od ene skupine do drugih in ki potemtakem odraža filogenetski 
rodovnik, kateremu vsi pripadajo« (Maturana in Varela, 1998, str. 160). Medsebojno se torej 
razlikujejo tudi skupine opic. Pavijani iz severne Afrike izražajo agresivno držo ter so 
hierarhično organizirani, drugače je pri šimpanzih, živijo namreč v fleksibilnejših odnosnih 
povezavah, njihova organiziranost življenja je manj hierarhična in manj oblastniška (prav 
tam).  

Opis različne vedenjske usklajenosti pavijanov bi na prvi pogled uvrstili v biološko znanost, a 
ga sama povezujem s človeško raso. Predstavlja mi ilustrativno izhodišče za nadaljnje 
razvijanje osnovne teme diplomskega dela. Tako kot se pavijani združujejo v različno 
oblikovane skupnosti, katere oblikuje njihovo vedenje, tako so posamezniki z individualnim 
značajem povezani v specifičnem tipu organizacije. Vloga posameznika kot individuuma ter 
vpliv socialne organizacije na posameznika preko preučevanja organizacijske kulture 
vsekakor ni zanemarljiv. Organizacijska kultura se odraža v vedenju in je hkrati razlog za 
vedenje (Schein, 2010).  

Namen diplomskega dela je osvetliti področje organizacijske kulture v zasebni, neprofitni 
organizaciji. Pogled ne usmerjam le na specifiko koncepta organizacijske kulture, temveč se 
osredotočam tudi na druge ravni delovanja neprofitnega sektorja (njegovo umeščenost v 
družbeno realnost, navzoči izzivi, koncept razporeditve moči v organizaciji). Prikazati želim 
pomembnost sovplivanja in uspešnega sodelovanja med vsemi, v organizacijo vključenimi 
akterji: uporabniki, zaposlenimi, vodilnimi. Prav tako pa želim spodbuditi nadaljnje 
raziskovanje v polju nevladnega sektorja.  

Raziskav o organizacijski kulturi nevladnih organizacij ter o neprofitnem menedžmentu je 
namreč manj kot raziskav o izredno širokem področju raziskovanja profitnega sektorja. 
Raziskovanje sem usmerila na dve polji: delovanje nevladnih organizacij ter na problematiko 
duševnega zdravja, ki sta v svetu množičnih medijev bolj kot ne »skriti v ozadju«. To pa ne 
pomeni, da nista vpeti v našo družbo. Ravno nasprotno, pričakujem namreč, da bosta prav ti 
dve, v skladu z družbenimi spremembami, v naslednjih desetih letih znatno zaznamovali 
slovenski gospodarski prostor. Vsekakor sta to področji, katerima bo Slovenija v naslednjih 
letih primorana posvečati več pozornosti. Diplomsko nalogo vidim kot doprinos omenjenemu. 
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2 Umeščenost nevladne organizacije v družbeno realnost 

Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič (2002) označujejo nevladne organizacije1 kot »entitete brez 
diference specifike«, kar naj bi pomenilo, da dotičen sektor ne poseduje specifične lastnosti, 
ki bi ga razlikovala od ostalih: trga, države in skupnosti. Vendar bi bil krivičen pogled na NVO 
kot na izoliran, nepomemben (ali drugorazreden) sektor. Res je, da »pluje« med tremi 
temeljnimi družbenimi sferami, a to ne pomeni, da je njegova vloga zanemarljiva.  

Ravno nasprotno. Kolarič idr. (2002) prav nespecifičnost NVO prepoznavajo kot njeno 
prednost, saj ji omogoča združevati načine delovanja, sredstva in prednosti vseh treh 
družbenih sfer. V tej družbeni situaciji so NVO celo v prednosti, saj so se »zaradi svoje 
fleksibilnosti in organizacijske strukture lažje prilagodile ali odzvale na spremembe, ki jih je 
prinesla individualizacija« (Sande, 2006, str. 106). To potrjuje avtorica Mikuš Kos (1996), ki 
fleksibilnost NVO opredeli za eno izmed njenih prednostnih lastnosti. Omogočala naj bi ji 
namreč hitrejše prilagajanje tako na zunanje, spremenljive okoliščine kot tudi na razvijanje 
inovativnejših pristopov za obvladovanje notranjih izzivov (prav tam). Mesec (2008) 
prepoznava vlogo NVO v prihodnosti kot enakopraven člen profitnemu sektorju in vladi.  

Jelovac (2002, str. 11) v ospredje ne postavlja kategorizacije organizacij in s tem povezanih 
načinov vodenja, pravi celo, da je: »Stereotipno klasificiranje organizacij v profitne in 
neprofitne, javne in zasebne, danes postalo tako zastarelo, da je v teoriji in praksi komaj 
uporabno.« Zagovarja tezo, da bi bilo za organizacije bolj smiselno, da bi se ukvarjale z 
vprašanji učinkovite filozofije menedžmenta in poslovne kulture (prav tam).  

Obdobje moderne in z njo povezan delovno predvidljiv industrijski svet je namreč zamenjalo 
obdobje postmodernizma, ki ga Bauman (2002) opisuje z metaforo »tekočnosti«, kjer v 
ospredje stopata negotovost in nestabilnost. Tako smo priča izraziti fleksibilnosti trga delovne 
sile, vzročno-posledično pa kratkoročni stabilnosti, gotovosti in varnosti (prav tam).  

Opisano stanje dodatno povečuje prisotna finančno-gospodarska kriza, ki ni v prid niti visoko 
dobičkonosnim profitnim organizacijam niti neprofitnim nevladnim organizacijam. Oče 
modernega menedžmenta, Peter Drucker, navaja: »Smo v enem od velikih zgodovinskih 
obdobij, ki se zgodijo vsakih 200–300 let, ko ljudje ne razumejo več sveta in preteklost ne 
zadostuje za razlaganje prihodnosti« (Childress in Senn, 1995, str. 3, v Cameron in Quinn, 
2006, str. 1). Nihče si pravzaprav ne upa predvideti, kaj se bo zgodilo v nadaljnjih 10 letih 
(Cameron in Quinn, 2006). Tudi Godin (2013a) napoveduje povečujočo se negotovost2. 

                                                
1V celotnem diplomskem delu za nevladne organizacije navajam okrajšavo NVO. V Sloveniji nimamo zakonske 
opredelitve NVO, zato citiram definicijo CNVOS (2012, str. 6):  
»Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje sledeče pogoje: 

- je  ustanovljena kot društvo, zavod, ustanova ali kot druga pravna oseba, 
- njeni ustanovitelji ali družbeniki so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,  
- je nepridobitna, 
- je neprofitna, 
- je neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov, 
- v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji, 
- ni organizirana kot politična stranka, verska skupnost, sindikat ali zbornica.« 

2»A crazy world is certain to get crazier!« 
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To so torej objektivna dejstva, zunanje okoliščine, ki jim trenutno delujoče organizacije ne 
morejo uiti, lahko pa jih bolj ali manj uspešno obvladujejo.  

 

2.1 (Finančni) izzivi NVO 

Mesec (2008) prepoznava NVO v spremenjeni vlogi, ozirajoč se na preteklo obdobje 
njihovega delovanja. V ospredju tako ni več le nudenje pomoči ter zmanjševanje stisk 
izključenim posameznikom, ampak je opazna vloga spodbujevalcev in nosilcev razvoja (prav 
tam).  

Za tovrstno delovanje potrebujejo denar. Financiranje NVO je omejeno na dotok članarin, 
donacij, oglaševanja in sponzorstva, mestnih in državnih organov (preko razpisov) ter s 
samofinanciranjem (s prodajo storitev in izdelkov) (Čandek, 2004). 

Kljub razvejanosti finančnih virov pa marsikateri NVO finančne težave predstavljajo oviro za 
uspešno delovanje. Denarja namreč ni lahko pridobiti3. 

Delovanje NVO je v veliki meri odvisno od podpore financerjev, za katere pa ni nujno, da so 
konsistentni in pravočasni. Finančna nestabilnost se odraža pri (novem) zaposlovanju, kar  
vpliva na pomanjkanje kadra in obenem veča nezanimivost za takšno obliko zaposlitve (S. 
M., 2014). Tako se tovrstne organizacije srečujejo s stalno negotovostjo glede financiranja in 
posledično z možnimi težavami pri izvajanju kakovostnejših storitev za uporabnike (Sande, 
2012). Naloge vodij pa so posledično pogosto usmerjene v pridobivanje zadostnih finančnih 
sredstev (Mesec, 2008). 

Sande (2012) ob tem kritično povzame stanje na področju tretjega sektorja, kjer je vodenje 
vedno bolj usmerjeno v administracijo. Slednje predstavlja veliko tveganje za opravljanje 
funkcij, ki so še kako pomembne pri vodenju in fleksibilnem odzivanju na vse bolj prisotne 
spremembe, pri upravljanju s človeškimi viri, spremljanju ponujenih aktivnosti ter prilagajanju 
in usmerjanju strategij organizacije. To bi se skladalo s stališči Svetlika (2002), ki opaža, da 
vodje neprofitnih organizacij svoje naloge dojemajo kot izpolnjevanje delovnih nalog, ne pa 
kot krepitev, razvoj ter dajanje podpore in pohval zaposlenim. Tako naj bi imeli vlogo 
nadzornikov s strogimi pravili in tehnološkimi postopki, kar pa bi navsezadnje omogočilo 
distanco od timov in sodelavcev (prav tam).  

Tudi Jelovac (2002) NVO opredeljuje za ranljivejše, a obenem spodbuja neprofitne 
menedžerje k oblikovanju konkretnih in jasno opredeljenih projektov, ki naj bi bili vir 
zaposlovanja prihodnosti.  

Po zadnjih podatkih naj bi bilo že sedaj v slovenski nevladni sektor vključenih 23.000 
zavodov, društev in ustanov, ki posredno ali neposredno povezujejo več kot milijon 
prebivalstva (S.M., 2014). Glede na podatke CNVOS (2012) naj bi nevladni sektor v Sloveniji 
zaposloval 0,66 % prebivalstva, kar pa je, v primerjavi z EU povprečjem (8,1 %), precej malo.  

                                                
3Več v: Čandek S. (b.d.). Tehnike iskanja in načrtovanja pridobivanja sredstev – dotacij, donacij v neprofitnem 
sektorju, v Kako jadrati čez nemirne vode managementa nevladnih organizacij. Dostopno na 
http://old.radiostudent.si/projekti/ngo/teksti/Candek.html.  
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Avtor Light (2002, v Hull Teegarden, Rothman Hinden in Sturm, 2011) meni, da obstojijo 
NVO, ki kljub šibkemu menedžmentu delujejo na visokem nivoju, obstojijo pa tudi 
organizacije, ki kljub močnemu menedžmentu v nevladnem sektorju niso učinkovite (prav 
tam). Zagovarja torej stališče, da kvalitetno delovanje NVO ni nujno pogojeno s kvalitetnim 
menedžmentom. 

Na tem mestu se avtorji Hull Teegarden idr. (2011) sprašujejo: Kateri je tisti temeljni dejavnik 
(če le-to ni vodenje), ki ločuje učinkovite organizacije od neučinkovitih? Zakaj nekatere 
organizacije z leti rastejo, medtem ko se druge komaj preživljajo?  

Na tem mestu se pojavi vprašanje: »Je pod površjem skrito, kaj manj oprijemljivega in 
izmerljivega, ki lahko le-to razloži?« Odgovor nanj ponudi naslednje poglavje.  

 

 

3 Skrita resnica ali organizacijska kultura v NVO 

Ljudje smo družbena bitja. Povezujemo se v skupine, kjer stalno poteka medsebojna 
izmenjava4, interakcija, komunikacija. Evolucijsko5 imamo potrebo po »pripadanju« skupini. 
Čeprav nosimo v sebi oblikovane (v procesu socializacije) vrednote in norme obnašanja, 
moči skupine ne moremo podcenjevati. Tako se posameznik (z lastnimi ideologijami) z 
vstopom na delovno mesto vključi v novo, vendar že oblikovano socialno skupino.  

Bečaj (2009) bi prisotna prepričanja zaposlenih v organizaciji in sprejete načine pravilnega 
delovanja uvrstil v socialno resničnost, ki jo definira kot kolektivni psihološki pojav, opredeljen 
s številnimi socialnimi konstrukti (prepričanja, socialne vrednote, mnenja, predsodki, norme), 
katerim veljavnosti ne moremo objektivno dokazovati.  

Čeprav so omenjeni socialni konstrukti manj oprijemljivi, manj očitni in očem nevidni, pa je 
usmerjanje nanje ključno za razumevanje organizacijske kulture. Kot pravi Schein (2010), kar 
je osebnost za posameznika, je organizacijska kultura za skupino oziroma organizacijo.  

 

3.1 Oblikovanje in definiranje organizacijske kultu re 

Vzpostavljanje organizacijske kulture je povezano s pojavom kulture v njenem najširšem 
pomenu: služi za obvladovanje negotovosti ter posledično ustvarja sporazum o socialnem 
življenju (Hull Teegarden idr., 2011). Omogoča torej orientacijo za vedenje, ki je s strani 
skupine ali družbe zaželeno in ustrezno (Schein, 2010).  

Organizacijska kultura torej ni domena posameznika, temveč skupine. Schein (2010) daje pri 
preučevanju organizacijske kulture vrednost začetku oblikovanja skupine. Oblikovana je kot 
odziv skupine na skupne izkušnje (prav tam). V procesu obvladovanja negotovosti in kaosa 

                                                
4Podrobnejšo teoretsko ozadje predstavljata avtorja: Bertalanffy (splošna sistemska teorija) in Watzlawick (teorija 
komunikacije). 
5Več v Maturana in Varela (1998). 
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so ljudje naravnani k osmišljanju (Hull Teegarden idr., 2011). To je tudi razlog, da je 
organizacijska kultura fokusirana v vrednote in prepričanja (Schein, 2010). Veliko vlogo pri 
posredovanju zaželenih vrednot in prepričanj ima ustanovitelj organizacije (Cameron in 
Quinn, 2006). 

Organizacijska kultura se lahko (pre)oblikuje, ko organizacija naleti na izzive notranje 
integracije in/ali obvladovanje nastalih ovir iz okolja ali pa se razvije preko zavestnega 
menedžerskega tima, ki se odloči, da bo organizacijsko uspešnost izboljšal po sistematični 
poti (Cameron in Quinn, 2006; Hull Teegarden idr., 2011; Shein, 2010; Černetič 1997). 

Kavčič (b. d.) sklene, da čeprav se organizacijska kultura proučuje že vsaj zadnjih 50 let, si 
avtorji o njeni definiciji še vedno niso enotni. Glede na namen diplomske naloge navajam 
naslednje definicije. 

Schein (2010) organizacijsko kulturo definira kot koncept temeljnih predpostavk, ki jih je 
posamezna skupina iznašla, odkrila ali razvila, ko se je učila spopadati s problemi eksterne 
adaptacije in interne integracije – vzorec, ki se je pokazal kot dovolj dober in uspešen, da ga 
vključeni posamezniki ocenjujejo kot ustreznega ter posledično nove člane učijo po tem 
vzorcu dojemati, misliti in čutiti delovanje organizacije. 

»Organizacijska kultura je sistem vrednot, verovanj, norm, delovanja, komunikacij in navad, 
ki so temelj delovanja in vedenja ljudi v organizaciji« (Ivanko, 2004, str. 236). Ob tem Kavčič 
(1991, v Černetič, 1997, str. 262) doda še: »Enotna interpretativna shema, ki služi članom 
skupine in organizacije za dojemanje, razlaganje, pojasnjevanje dogajanja v organizaciji in 
okolju ter celota posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikujejo od drugih skupin 
in organizacij.« 
 
Ali so opisani konstrukti vidni in lahko opazljivi? Ali pri preučevanju organizacijske kulture 
vzdrži »teorija« Malega princa: »Bistvo je očem nevidno?« 

 

3.2 (Ne) vidnost organizacijske kulture 

Delitev na opazljive in skrite sestavine organizacijske kulture je med avtorji pogosta. Najsi se 
gre za razdelitev na zavestno in nezavedno, na vidno, delno vidno, nevidno ali pa na 
formalno in neformalno.  

Organizacijsko kulturo lahko predstavimo s podobo ledene gore, kjer vidni, »nadvodni« del 
predstavlja formalno opredeljeno strukturo organizacije: organizacijski cilji, tehnologija, 
opazljiva struktura, delovni procesi, finančni in človeški viri, storitve in produkti, opredeljeni 
kriteriji za merjenje učinkovitosti in uspešnosti (French in Bell, 1978, v Hull Teegarden idr., 
2011).  

Pod vodo pa je skriti del, neformalni del, ki je stabilnejši in težje razložljiv. Predstavlja 
vrednote, prepričanja, vedenjske vzorce zaposlenih in vodilnih, potrebe in pričakovanja 
zaposlenih, medsebojne odnosne ravni, čustvena stanja posameznikov, neformalne 
interakcije med zaposlenimi, vzpostavljanje prijateljstev (prav tam).  
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Kavčič (2011) jo loči na zavestno in nezavedno, a tudi on poudari, da redko deluje povsem 
zavestno, temveč deluje bolj kot nekaj samoumevnega, kot nekaj, kar nam ni treba 
preverjati, ampak je povsem jasno, kako bomo ravnali ali pa se odzivali na dogajanja v 
organizaciji. Ravno zato ker kultura deluje izven našega zavedanja, je njena moč toliko bolj 
intenzivna (Schein, 2010). Tudi Kotter in Cohen (2003) ter Černetič (1997) prepoznavajo 
kulturo kot kompleksen koncept, ki sega globlje od posameznikovega razumskega 
zavedanja. Ob tem Kotter in Cohen (2003) podajata praktičen nasvet za prepoznavanje 
prisotnosti specifične norme v kulturi: če se nam zgodi, da v delovnem okolju zabredemo s 
poti, počnemo stvari drugače, kot naj bi se to »počelo pri nas«, nas sodelavci hitro usmerijo 
nazaj na »prave tirnice«. Takšen želen način funkcioniranja pa je posredovan tudi novim 
zaposlenim (Teegarden idr., 2011). 

Avtor Schein (2010) opisuje kulturo organizacije preko treh medsebojno odvisnih nivojev 
sestavin kulture: vidna, delno vidna ter nevidna raven. Najvišji nivo predstavljajo artefakti in 
stvaritve, ki jih avtor povezuje z obstoječo tehnologijo, načinom oblačenja, umetnostjo, 
jezikom, miti in zgodbami o organizaciji, formalni opisi vrednot, vidnimi vedenjski vzorci 
zaposlenih (opazovane ritualne in ceremonije). Artefakti tako vključujejo pojave, ki bi jih 
vzporedno lahko uvrščali na vidni del ledene gore. Vključuje vse pojave, ki jih opazovalec ob 
vstopu v organizacijo lahko vidi, sliši ali zazna.  

Že ime samo priča o dokaj visoki stopnji razpoznavnosti dotične ravni, a to še ne pomeni, da 
so sestavine le-te lahko razložljive ter med opazovalci organizacije razumljive. Širok (2007) 
pojasnjuje, da opazovalec sicer lahko z besedami opiše, kar vidi in doživlja ob prvem stiku z 
organizacijo, a s težavo ugotovi pomen zaznanega ali pa ga sploh ne prepozna. 
Razumevanje artefaktov naj bi se po mnenju avtorice povečevalo s količino časa, ki ga 
opazovalec preživi v organizaciji.  

Doseganje hitrejše stopnje razumevanja vidne ravni lahko posamezniku omogoči analiza 
centralnih vrednot, ki določajo vsakodnevne procese delovanja in usmerjajo vedenje članov 
organizacije (Širok, 2007). Člani organizacije si torej, preko ustanovitelja organizacije, 
postopno ustvarjajo sliko o tem, kaj je v organizaciji zaželeno ter kakšno vedenje je 
sprejemljivo (Schein, 2010). Vrednote organizacije po Sheinu (2010) sestavljajo delno vidno 
raven sestavin organizacije. Prisotna je višja stopnja zavedanja, zaposleni o njih lahko 
razpravljajo. Tudi Černetič (1997) sistem povzetih, skupnih vrednot ter prepričanj umesti na 
raven zavesti (med zavednim in nezavednim).  

Najnižji nivo je bistvo kulture, definirajo ga temeljne predpostavke, ki delujejo nezavedno, 
samoumevno (Schein, 2010). Le-te so tako vpete v delovanje skupine, da se skupina o njih 
ne sprašuje več, delujejo povsem nezavedno (Schein, 2010). Razumevanje procesov, s 
katerimi se oblikujejo in utrdijo, močno olajša razumevanje in pravilno interpretacijo drugih 
nivojev kulture ter ustrezno ravnanje z njimi (Širok, 2007). Determinirajo torej vedenje članov 
organizacije, njihovo percepcijo, način mišljenja in čustvovanja. Po Scheinu (2010) tu leži 
bistvo kulture in le z razumevanjem tega sta nam lahko povsem razumljivi vidna in delno 
vidna raven organizacije.  

Koncept organizacijske kulture je prav zaradi njegovih temeljnih karakteristik (nezavedna 
raven, samoumevna prepričanja) marsikateremu menedžerju težko razložljiv ter se 
njegovega odločilnega vpliva na uspešnost organizacije niti ne zaveda. Trditev Malega 
princa drži: »Bistvo skrito je očem!« 
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Kljub delitvam kulture na posamezne dele se moramo zavedati, da organizacijska kultura 
vedno deluje kot povezana celota (Hull Teegarden idr., 2011). Medsebojno sovplivanje ravni 
ni in ne bi smelo biti spregledano (Schein, 2010).  

 

3.3 Organizacijska kultura v NVO 

V povezavi z obstojem organizacijske kulture v NVO so Hull Teegarden idr. (2011) razvili tri 
ključne argumente: 

1. Definicija organizacijske kulture NVO je identična organizacijski kulturi profitne 
organizacije. Organizacijska kultura je organizacijska kultura ne glede na kontekst.  

2. Ne obstaja popolna kultura, ki naj bi bila ideal delovanja za vse NVO. Vsaka 
organizacijska kultura mora biti razumljena glede na njene individualne značilnosti, 
prednosti in pomanjkljivosti. Tisto, kar je učinkovito za eno organizacijo, je edinstveno 
povezano z njeno kulturo in ne s kulturo drugih organizacij.  

3. Obstajajo podobnosti med NVO kulturami, ki so povezane s kontekstom, v katerem NVO 
nastajajo (odvisno kateri družbeni sferi se približuje).  

 
Avtorji (prav tam) zagovarjajo stališče, da kljub univerzalni organizacijski kulturi posamezne 
organizacije lahko sestavimo skelet, ki je vsaj delno skladen vsem NVO. 

Po njihovem mnenju naj bi večina NVO imela osnovne predpostavke organizacijske kulture 
povezane z naslednjimi vrednotami: 

1. V organizaciji sta poštenost in doslednost pri ravnanju z ljudmi pomembna gradnika za 
ohranjanje dobrih medosebnih odnosov. 

2. Pomembno je, da ima organizacija jasno definirano ciljno skupino: kdo se lahko vključi, 
za koliko časa ter kaj je razlog posameznikove vključitve.  

3.  Tako pri delu z uporabniki kot pri vplivanju na spremembe delovanja organizacije 
moramo zaupati v pozitivno razrešitev in pričakovati uspeh. 

4.  Nestabilen trg in konkurenca med NVO vplivata na slabšo dosegljivost do možnih 
finančnih virov.  

5. Pomembna je posameznikova vloga aktivnega državljana in spodbujanje njegove 
enakovredne vloge v javnih debatah in družbenem življenju. 

6. Raznolikost in toleranca sta pomembni vrednoti. Naloga organizacije je določitev ciljev 
za njuno uresničevanje.  

7. Pri ravnanju z ljudmi je pomembna prisotnost inovacij in fleksibilnosti. Le-to jih tudi 
odločilno razlikuje od javnih in profitnih organizacij.  

8. V organizaciji se lahko vzpostavi notranji konflikt med potrebo po fleksibilnosti in 
inovativnosti ter na drugi strani po učinkovitih in enotnih procesih, kar bi ji omogočalo 
vključitev več uporabnikov. Ta konflikt je posebno v osredju, ko NVO sodeluje z državo.  
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9.  Aktivna participacija uporabnikov je pomembna. Organizacija mora namenjati pozornost 
naslednjim vprašanjem: kdaj in na kakšen način bo vključevala uporabnike v upravljanje 
in sprejemanje odločitev v organizaciji.  

10.  Prostovoljstvo je za NVO ključno. Velikokrat pomeni začetek organizacije.  

11.  Uspeh organizacije je močno povezan z doseženim uspehom vključenih uporabnikov.  

 Kriterij za ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti NVO je povezan z uresničevanjem 
poslanstva organizacije, kar pa je vezano na zadovoljstvo uporabnikov (Jelovac, 2001; 
Mevlja in Kavčič, 2012). 

12. Altruizem6 je vodilo motivacije delovnega tima, pogosto jih administracija ovira pri 
učinkovitem delu z uporabniki.  

Po pregledu literature (tako slovenske kot tudi tuje) sem ugotovila, da ni nikjer omenjeno 
ločevanje med organizacijsko kulturo zasebnih neprofitnih in profitnih organizacij. Sklepam, 
da se to sklada z osnovnimi značilnostmi NVO. Izhajajoč iz dejstva, da polje neprofitnosti ne 
poseduje specifične lastnosti, ki jo ločuje od temeljnih družbenih sfer, bi lahko pripeljalo do 
trditve, da se tudi pri oblikovanju organizacijske kulture zasebne, neprofitne organizacije ne 
ločujejo od ostalih organizacij.  
Ni pa zanemarljiva vrednota fleksibilnost (zgoraj pod oznako 7), katera najverjetneje celo 
omogoča lažje spreminjanje organizacijske kulture ter posledično lažje doseganje 
organizacijskih ciljev.  
 

3.4 Raziskovanje organizacijskih tipologij 

Skupna karakteristika vseh organizacijam je njihova univerzalnost (poslanstvo, velikost, 
financiranje, umeščenost v lokalno skupnost, razporeditev moči med uporabniki in 
zaposlenimi) (Mesec, 2008).  

Razlike v delovanju so med organizacijami vsekakor prisotne. Vzročno-posledično jih je 
težko definirati ter njihovo usmerjenost delovanja poenostavljati preko teoretično oblikovanih 
definicij in tipologij. Vendar je tako definicij o organizacijski kulturi kot tudi o njenih tipologijah 
ogromno. Kavčič (2011, str. 63–75) podrobneje povzema različne tipologije organizacijske 
kulture, ki so poimenovane po avtorjih7 samih, pridružujejo pa se mu tudi Rozman (1993, str. 
171); Snoj in Vrčon Tratar (2002). Raziskovanje organizacijske kulture tako na eni strani 
zaznamuje množica različnih smeri preučevanj, na drugi pa univerzalnost posamezne 
organizacije.  
 
Prednost tipologij Shein (2010) prepoznava v poenostavitvi kompleksnosti organizacijske 
kulture in preskrbi z uporabnimi izhodišči za razumevanje organizacijske realnosti. Tipologije 
nam posredujejo uporabne kategorije za razmišljanje o organizacijah ter za razvrščanja le-
teh (prav tam). Tipologije, ki so navidezno oblikovane brez praktične osnove, ponujajo vrsto 
praktičnih napotkov, saj lahko menedžerji na podlagi izrisanih grafov natančneje 
prepoznavajo organizacijsko kulturo, poleg tega služijo tudi kot izhodišče za nadaljnje 

                                                
6Altruizem: »Ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva koristi drugih, nesebičnost« (SSKJ, 2000). 
7Charles Handy, Terrence E. Deal in Allan A. Kennedy, Manfred Kets De Vries in Danny Miller, Carter Mcnamara, 
R.E. Quinn in M. R. Mcgrath, Ansoff, Cameron in Quinn. 
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snovanje procesov upravljanja s spremembami (Cameron, 2004). Na drugi strani pa ravno to 
posploševanje kompleksnosti koncepta omejuje našo perspektivo in prezgodnjo usmerjenost 
v že oblikovane dimenzije, kar pa ne omogoča razkrivanja konceptualno širokega polja 
(Schein, 2010). 

Avtorji Ivanko (2004), Kavčič (2011) in Cameron (2004) izpostavljajo zanimanje za 
organizacijsko kulturo kot konkurenčno prednost organizacije. Če organizacijski kulturi vodje 
posvečajo dovolj pozornosti in je posledično le-ta na visokem nivoju, se lahko dotična 
organizacija primerja s konkurenco po svetu ter lahko zunanjemu okolju prilagaja svoje 
strategije delovanja (Ivanko, 2004). Ob nepoznavanju in nezavedanju pomena organizacijske 
kulture si zatiskamo oči pred glavnim usmerjevalcem vedenja zaposlenih (Snoj in Vrčon 
Tratar, 2002).  

 

3.4.1 Tipologija Camerona in Quinna  

Avtorja Cameron in Quinn (2006) poskušata z oblikovano tipologijo omogočiti prepoznavanje 
trenutne organizacijske kulture ter ponujata teoretična in praktična izhodišča za spreminjanje 
le-te.  

Tipologija je osnovana na teoretičnem modelu nasprotujočih si vrednot. Oblikovana je bila s 
pomočjo 39 kazalnikov učinkovitosti organizacije, preko katerih sta raziskovalca poskušala 
opredeliti dejavnike uspešnosti organizacije, ob tem sta si zastavljala vprašanja: Kaj je glavni 
kriterij, da označiš, ali je organizacija učinkovita ali ni? Kaj so glavni faktorji definiranja 
organizacijske uspešnosti? Ko ljudje sodijo uspešnost organizacije, katere kazalnike imajo v 
mislih?  

Na osnovi odgovorov sta oblikovala dve glavni dimenziji (vzporedno in navpično), ki 
kazalnike organizirata v 4 glavne skupine: klan, hierarhija, trg, adhokracija. Posamezne 
oblike kulture predstavljajo, kaj je v organizaciji razvidno kot dobro, pravilno in ustrezno. 
Predstavljajo glavne vrednote, preko katerih so izrečene sodbe o organizaciji. 

Prva, navpična, dimenzija na zgornjem ekstremu predstavlja fleksibilnost, dinamičnost, na 
spodnjem pa stabilnost in kontrolo. Kontinuum rangiranja se tako giblje od vsestranskosti in 
gibkosti do organizacijske stabilnosti in dolgoročnosti. Drug kriterij (predstavljen vodoravno) 
meril učinkovitosti pa je, ali je organizacija usmerjena navznoter ali navzven. Vprašanje je 
torej, ali organizacija poudarja notranjo orientacijo, integracijo in enotnost ali pa se 
osredotočajo na okolico, na medsebojna razlikovanja in tekmovalnost.  

 

3.4.1.1 Osnovne oblike kultur Camerona in Quinna 

Pregled osnovnih oblik organizacijske kulture (klan, adhokracija, trg, hierarhija) je povzet po 
knjigi Camerona in Quinna (2006), predhodni elektronski različici Cameron (2004) ter po 
avtorju Kavčiču (2011), ki je model prevedel ter opisal. Podrobni opisi posameznih kultur so 
dostopni v prilogi. 



10 
 

Osnovni temeljni karakteristiki klanske kulture  (ozirajoč se na navpično in vodoravno 
dimenzijo) sta fleksibilnost ter notranja usmerjenost. Tipično zanjo je timsko delo, visoka 
stopnja sodelovanja zaposlenih pri odločanju v podjetju (solastništvo), skrb podjetja za 
zaposlene ter poudarjanje dolgoročne prednosti individualnega razvoja. Sodelovanje je 
vrednota, ki je visoko zastopana. 

Usmerjenost v notranje procese delovanja je značilna tudi za hierarhi čno kulturo , kjer je 
zelo poudarjena centralna kontrola ter ohranjanje stabilnosti. Postopki in točno določeni 
procesi poveljujejo, kaj naj ljudje počnejo. Značilna je formalna in strukturirana oblika dela. 
Dolgoročno je organizaciji pomembna stabilnost, predvidljivost in učinkovitost. Vloge v 
organizaciji (nadrejeni, podrejeni) so jasno opredeljene, nižji je vedno odgovoren višjemu.  

Naslednja oblika organizacijske kulture je kultura trga. Njeni osnovni temeljni karakteristiki 
sta (glede na dimenziji) stabilnost (centralna kontrola) ter usmerjenost navzven. Dominirata 
vrednoti konkurenčnost in produktivnost, ki sta doseženi z jasnimi nameni in agresivno 
strategijo. Delo je torej usmerjeno izključno k rezultatom.  

Kultura adhokracije  se pri vodoravni dimenziji sklada s kulturo trga, saj je prav tako 
usmerjena navzven. Ob pogledu na navpično dimenzijo pa je podobna kulturi klana, njena 
temeljna karakteristika je namreč fleksibilnost. Ljudje, zaposleni v kulturi adhokracija, so 
usmerjeni na zunanje dogajanje in so pripravljeni tvegati. Pripravljenost na spremembo in 
sprejemanje novih izzivov je pomembno, kar pomeni, da ne išče stabilnosti in kontrole od 
znotraj. Njena orientacija je kreativnost. 

Oblike kultur so si torej, glede na razdelitev v posamezen kvadrant, oblikovan preko 
vzporedne in navpične dimenzije, podobne, obenem pa se medsebojno tudi razlikujejo.  

 

 

4 Razporeditev mo či na ravni organizacije 

V organizaciji lahko menedžerji moč odločanja centrirajo in ohranjajo v samem vrhu 
(avtoritarna organizacija) ali pa jo prerazporejajo na nižje ravni, k zaposlenim (participativna 
organizacija) (Stajonević, 2009).  

V postindustrijski dobi se organizacije soočajo z drugačno vlogo, v ospredje vse bolj prihaja 
pomembnost učinkovitega vodenja človeškega kapitala, opuščajo se statične hierarhične 
oblike upravljanja z ljudmi, ob tem pa so organizacije, glede na družbene okoliščine, 
primorane storiti kaj »drugačnega od včeraj« (Godin, 2013b). Avtor meni, da je pomembno 
prerazporediti moči vodenja ter med ljudmi zmanjšati strah pred podajanjem lastnih zamisli. 
Na tem mestu uporabi metaforo vojaških čet – navsezadnje je vojak tisti, ki tako z glavo kot s 
srcem bije bitko, in ne general, s svojimi načrti in tabelami (prav tam).  

Pristojnosti odločanja se tako sčasoma prenašajo na nižje ravni, kjer je ljudem omogočeno 
vključevanje v sprejemanje odločitev.  
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Tudi Ivanko (2004) kot pomembno izhodišče za organizacijski razvoj navaja vključevanje 
zaposlenih v najpomembnejše odločitve. Ob tem meni, da je pomembno ustvariti pogoje, kjer 
bodo zaposleni motivirani za inovativne pristope in iskanje alternativ (prav tam).  

Vključenost zaposlenih v procese odločanja je povezana s kakovostjo delovnega življenja 
(Stajonević, 2009). Poleg tega pa ob izpolnjevanju tovrstnega pogoja dosežemo tudi 
povečanje posameznikove usmerjenosti v organizacijske cilje, raste mu tudi odgovornost za 
podajanje lastnih zamisli in predlogov za nadaljnje uspešno poslovanje (prav tam).  

Pomembnost moči odločanja zaposlenih o spremembah ne smemo razumeti kot odločanje 
vseh zaposlenih pri vseh odločitvah v organizaciji, temveč da so v sprejemanje odločitev 
zajeti le tisti, na katere imajo sprejete odločitve vpliv, so jim torej pri njihovem nadaljnjem 
delovanju izredno pomembne (Collins in Devanna, 1996). 

Černetič (1997, str. 59) pri participaciji zaposlenih opozarja na možen »manipulativen značaj, 
da ustvarja samo varljiv občutek participacije in avtonomije, da bi delavce tako pripravila za 
sodelovanje in pripadnost organizaciji«. Nadaljuje, da lahko vodilni navidezno polagajo 
sprejemanje odločitev v roke zaposlenih, čeprav so bile le-te že sprejete ali pa so za samo 
organizacijo nepomembne.  

 

4.1 Komunikacijski sistem 

Komunikacijski sistem, vpet v kulturo organizacije, ni zanemarljiv, odraža namreč njeno 
specifično obliko in njeno vsebino (odnosi, organizacijske ravni) (Kavčič, 2011). Kakovostno 
komuniciranje pa je povezano tudi z zadovoljstvom zaposlenih, kar ima znaten vpliv na 
njihovo učinkovitost ter na občutke povezanosti z organizacijo (Kajič, 2006).  

Brez ustreznih komunikacijskih sistemov organizacija preprosto ne more uspešno delovati. 
Černetič (1997) kot kriterij njene uspešnosti podaja prav sistem komunikacije, ki naj bi 
omogočal hitro, učinkovito in konsistentno komuniciranje med različnimi ravnmi sistema. 
Pomembni so tako na ravni natančnega in pravočasnega opravljanja delovnih nalog kot tudi 
pri skrbi za odnose med skupinami in posamezniki (Stajonević, 2009). Ob tem je pomembna 
odprtost sistema, ki omogoča kroženje informacij med vsemi ravnmi, brez predispozicije 
strahu in osebnih zadržkov (prav tam).  

Watzlawick pravi: »Nemogoče je nekomunicirati!« (Vec, 2002, str. 74). Komuniciranju se 
pravzaprav ne moremo izogniti, prav lahko pa se zgodi, da se informacije s strani 
sporočevalca porazgubijo, popačijo ali so napačno razumljene. »Fenomen komunikacije ni 
odvisen od tega, kar se prenaša, ampak od tega, kar se dogaja s človekom, ki jo sprejema« 
(Maturana in Varela, 1998, str. 163). Glede na to, da je organizacija socialni sistem, 
prevzema odgovornost za vzpostavljanje sebi lastnih in svojemu delovanju prilagojenih 
sistemov komuniciranja. Tudi Černetič (1997) vidi komuniciranje kot temeljni proces prav 
vsake socialne organizacije. Kotter in Cohen (2003) pripisujeta izreden pomen iskreni 
komunikaciji, ki naj bi pomagala izzivati spremembe tudi pri ljudeh, ki kažejo najmanj 
pripadnosti organizaciji. Ljudem je iskrenost pomembna, to jim zagotavlja varnost – pa 
čeprav jim posredovano sporočilo ni ljubo (prav tam). 
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Ob tem Kotter in Cohen (2002, str. 89) svetujeta: »Naučite se novih veščin, prečistite 
komunikacijske kanale, dodajte nove tehnologije in gora, ki jo je treba preplezati, nenadoma 
ni več tako visoka. Sporočanje postane samo del organizacijskega življenja, ki pomaga 
ustvarjati lepšo prihodnost.«  

Povratne informacije nam služijo kot dragocen vir za odstranjevanje informacijskih ovir 
(Kotter in Cohen, 2002). Avtorja (prav tam) sta mnenja, da povratne informacije lahko 
opredeljujemo kot najučinkovitejša sporočila o lastnem delovanju (odnosi, razporejanje 
dnevnega časa) in odzivanju na okolico, ki pa so le redko izražena neposredno, kar 
posledično pripomore k popačenju, subjektivnosti in pristranskosti – le-to pa ovira 
uresničevanje organizacijske vizije. 

Černetič (1997) citira Rusa (1972, str. 116–118), ki definira oblike vertikalnih informacij kot 
»za razvoj organizacije so pomembnejše od horizontalnih oz. spontanih komunikacij«. 
Stajonević (2009) pa ravno spontano komunikacijo oz. oblike neformalnega komuniciranja 
izpostavlja kot izredno koristne, saj zaposlenim omogočajo razbremenitev, oblikovanje 
skupin, vzpostavi se tudi večja identifikacija z organizacijo. Vodstvo nima nadzora nad 
potekom informacij, ki se hitro širijo, lahko pa ima nanje vpliv ter je vključen v samo vsebino 
le-teh (prav tam).  

Prav tako moramo biti pozorni na dejstvo, da se organizacije razlikujejo v tem, koliko 
informacij je posamezniku dostopnih, kakšen položaj zavzema posameznik v organizaciji ter 
navsezadnje tudi to, kako pogosto so posamezniki v kontaktu oziroma imajo možnost 
medsebojnega komuniciranja (Kavčič, 2011).  

Ob tem Černetič (1997, str. 117) povzame, da celoten »namen sodobnih internih komunikacij 
ni zgolj informirati, pač pa tudi motivirati, vzgajati in navduševati zaposlene, jih spodbujati k 
večji produktivnosti, poslovnosti, kvaliteti, nadalje utrjevati verodostojnost vodstva in 
zaupanje vanj ter utrjevati čvrsto in prepoznavno organizacijsko kulturo«. 

Sklepamo lahko torej, da je od vodstva odvisno, kaj bo naredilo z informacijami, ki krožijo v 
krogih zaposlenih – jih bo ignoriralo in v svoji funkciji vodenja povsem izničilo njihov obstoj ali 
jih bo poskušalo narediti kar se da vidne ter omogočalo njihovo sistematično spremljanje.  

Kotter in Cohen (2003) sta mnenja, da je poplava informacij v organizacijah del vsakdana. 
Naši komunikacijski kanali so prenasičeni, kljub temu da je le del prejetih informacij dejansko 
koristnih za naše delo – zaposleni se izgubijo v nepreglednosti (prav tam). Mayer (1992), ki 
se sicer ukvarja z učenjem in poučevanjem, uporablja izraz odvečno procesiranje, ki se 
pojavi, ko so kapacitete vidnega in slušnega kanala preobremenjene. To pa pripelje do tega, 
da delovni spomin informacij ne kopiči več v dolgotrajni spomin, informacije se porazgubijo 
(prav tam).  

 

4.2 Participacija uporabnikov 

Hull Teegarden idr. (2011) predstavijo zanimiv fenomen, ki se pogosto dogaja v nevladnem 
sektorju: udeleženci programa vplivajo na organizacijsko kulturo. Avtorji (prav tam) opisujejo, 
da so zaposleni v NVO, in včasih predstavniki vodstva, pogosto tesno povezani z vedenjem 
in potrebami uporabnikov. V veliko primerih so bivši ali zdajšnji uporabniki tudi vpeti v 
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delovno moč organizacije (prav tam). To pa je skladno z organizacijsko kulturo v NVO, 
katera poudarja participacijo in krepitev moči.  

Participacija uporabnikov v okviru zasebnih neprofitnih organizacij (na področju socialnega 
varstva) ni povezana le z dejavnikom uspešnosti, kot je to pri participaciji zaposlenih v 
profitnih organizacijah. Njihovo vključevanje in sodelovanje je pravzaprav temelj delovanja 
takšnih organizacijskih oblik. 

To potrjujeta naslednja cilja, izvzeta iz statuta Šenta, organizacije s področja duševnega 
zdravja, ki deluje na področju celotne Slovenije. Izpostavljena cilja organizacije sta 
neposredno povezana s participacijo uporabnikov: 

»Zavzemanje za vključitev uporabnikov in svojcev v načrtovanje, izvajanje in nadzor služb za 
duševno zdravje. 

Spodbujanje enakopravnega partnerstva uporabnikov in svojcev pri načrtovanju storitev in 
obravnav na področju duševnega zdravja v skladu s strokovno preverjenimi standardi« 
(Statut Šent, 2008, str. 2).  

Opisana cilja se skladata z osnovnim načelom normalizacije, ki ga Zaviršek, Zorn in 
Videmšek (2002) opisujejo kot osredotočanje na individualne potrebe uporabnika ter na 
njegove vloge v socialnovarstvenih storitvah, kar prispeva k oblikovanju ustreznih možnosti 
pri udejanjanju izbir in želja za ljudi z manjšimi zmožnostmi. 

V ospredju je torej tako vključevanje kot tudi enakopravno partnerstvo. Škerjanc (2007) 
opozarja na nedoslednost pri uporabi izpostavljenih ključnih besed, saj se njun pomen 
prepogosto enači. Avtorica Škerjanc (2007, str. 239) se namreč ozira na perspektivo moči ter 
razloži: »Če namreč razumemo participacijo kot sodelovanje z večjim ali manjšim vplivom na 
odločitve, potem vključenost ni sinonim za participacijo, temveč šele njen pogoj.« 

Na to razlikovanje navezujem Brandona (1995), ki poudarja ločnico med pojmoma izbira ter 
udeležba, pri čemer pa mu udeležba ne pomeni le izbiranje med podanim predlogi (izbranih 
s strani zaposlenih), temveč vidi v njej širše možnosti sodelovanja. Po njegovih besedah: 
»Uporabniki in uporabnice kot sodelavci in sodelavke« (Brandon, 1995, str. 7). Pomembnost 
neodvisnega partnerstva opisujejo Flaker idr. (2008) kot enega izmed elementov nove 
paradigme dolgotrajne oskrbe na področju duševnega zdravja. 

Tudi v Uporabniškem znanju in raziskovanju (b. d.), pod naslovom Zakaj so uporabniki lahko 
eksperti, navajajo pomembnost sodelovalnega odnosa med angažiranimi strokovnjaki ter 
uporabniki. Le-to naj bi zaposlenemu namreč omogočalo »pooblastilo za resnično delo, 
drugače uporabnik ostane »uradnik soglasja«« (prav tam, str. 4).  

Vsi našteti avtorji torej izpostavljajo participacijo v pravem pomenu besede: pomembnost 
oziroma nujnost uporabnikovega enakopravnega partnerstva pri odločitvah, ki nanj vplivajo. 
Pri tem pa moramo v zakup vzeti izhodišča s predhodnega poglavja o participaciji 
zaposlenih, saj le ob njihovi preskrbljenosti s pomembnimi informacijami ter ob njihovih 
možnostih razpolaganja z močjo (priložnostjo za odločanje o stvareh) je mogoča krepitev 
moči pri uporabnikih (Barnard, 1999; Brandon, 1995). 
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4.2.1 (Ne)moč oseb s težavami v duševnem zdravju 

Za uporabnika je odpust iz psihiatrične ustanove življenjsko pomembna prelomnica: 
spremeni se odnos okolice (povečana stigmatizacija), spremeni se on sam (njegov notranji 
svet).  

Lamovec (1994, str. 108–111) v članku opisuje posledice, ki jih posameznik lahko doživlja po 
odhodu iz psihiatrične ustanove (totalne institucije). Ob tem izpostavlja: odvisnost od zdravil, 
celo-življenjsko prisotno stigmatizacijo, spremembe na pomembnih odnosnih področjih 
(družina, prijatelji, delo), izguba stika s samim sabo (znižana samopodoba, pomanjkanje 
ciljev, igranje želene podobe okolice).  

Glede na oris konteksta posameznika bi težko pričakovali, da bi samoiniciativno posegal po 
najvišjih oblikah vključenosti v organizacijske ravni. Da pa bi to lahko bilo uresničeno, vidim 
nujno predhodno izpolnitev dveh pogojev:  

1) Ozaveščanje uporabnikov  

Freire (Brandon, 1994) ob bok pomembnosti uporabnikovega vpliva nad lastnim življenjem 
postavlja proces »ozaveščanja«. Posameznik reflektira in se zaveda obstoja družbene 
resničnosti, ob tem pa ozavešča lastno vključenost ter zmožnost spreminjanja le-te (prav 
tam).  

2) Možnost izbire  

Že sama možnost izbiranja uporabnikov med ponujenimi možnostmi je za osebe z izkušnjo 
hospitalizacije izredno pomembna ter nikakor lahka (Zaviršek idr., 2002). Preko te možnosti 
jim NVO posredno sporoča pomembnost njihovih individualnih potreb ter želj (prav tam). 

Pomemben člen za razvijanje in ozaveščanje možnosti izbire med ponujenimi storitvami in 
vplivanja nanje so za osebe po hospitalizaciji prav gotovo nevladne organizacije, ki naj bi po 
definiciji avtorja Sandeta (2006) zapolnjevale praznino, katero neprilagojenim uporabnikom 
povzročajo odzivi trga in države.  
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5 Raziskovalni del 

Organizacija, na kateri je potekal proces raziskovanja in analiziranja, je Slovensko združenje 
za duševno zdravje – Šent. Le-ta predstavlja eno izmed prvih zasebnih, neprofitnih 
organizacij na področju duševnega zdravja ter ponuja alternativo institucionalnim oblikam 
pomoči. 

Empirični del diplomskega dela je potekal s kvantitativnim in kvalitativnim raziskovanjem. 
Obdelava pridobljenih informacij je potekala ločeno in medsebojno neodvisno. Posamezna 
oblika raziskovanja se v nadaljevanju obravnava v ločenih poglavjih (5.3.2 in 5.3.3). 

Razumevanje organizacijske kulture je kompleksen proces, ki bi ga z enim virom podatkov 
lahko povsem obšla. To je bil tudi glavni razlog, zakaj sem želela pridobiti informacije iz 
različnih virov (t. i. triangulacija virov podatkov) ter z različnimi metodami (t. i. triangulacija 
metod).  

Empirični del je obsežnejši od pričakovanega. Kljub omejitvam strani sem se odločila, da 
ohranim prvotna raziskovalna vprašanja in hipotezo ter se z omejitvami strani ne 
obremenjujem. Menim, da bi lahko izpustitev posameznih tematskih sklopov vplivala na 
preglednost pridobljenih podatkov ter na slabše celostno razumevanje analizirane 
organizacije. 

 

5.1 Opredelitev problema in namen raziskovanja 

NVO prispevajo k skupnemu dobremu, kar pomeni, da je njihovo dolgoročno delovanje 
državljanom le dobrodošlo. V Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja (2011, 
str. 50) NVO, s področja duševnega zdravja, celo omenjajo kot najpomembnejše med 
»izvajalci in nosilci programov skupnostne skrbi za osebe z duševnimi motnjami«.  

Ključne so za zapolnjevanje vrzeli med uporabniki, njihovimi potrebami ter neustreznimi 
odzivi države (Sande, 2006). Njihovo pomembno vlogo vidim tudi pri ohranjanju delovnih 
mest zaposlenih in pri vzpostavljanju oblik zaposlitve v NVO. Prav razumevanje 
organizacijske kulture  pa lahko v času vseprisotne negotovosti razlikuje uspešno od 
neuspešne (propadle) organizacije (Hull Teegarden idr., 2011).  

V slovenski, strokovni literaturi podrobnejša analiza NVO še ni bila oblikovana. V sferi 
neprofitnega niti nisem zasledila uporabe OCAI inštrumenta. To mi je predstavljalo izziv 
raziskovanja: podajanje v sfero neraziskovanega in (ne)vidnega (o čemer pričajo teoretična 
izhodišča organizacijske kulture). 

Osrednji namen raziskovalnega dela je predstaviti organizacijsko kulturo NVO ter raziskati 
možnosti (so)vplivanja uporabnikov in zaposlenih na delovanje organizacije. 

Konkretni predlogi, predstavljeni skozi celotno diplomsko delo ter nazadnje združeni v 
zaključku, bi lahko bili v pomoč tudi drugim nevladnim organizacijam pri analiziranju 
njihovega načina dela, iskanju vzporednic ter morda kot izhodišče za oblikovanje poti lastnim 
organizacijskim spremembam.  
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5.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteza 

Hipoteza se nanaša na kvantitativno raziskovanje. Oblikovana je bila na osnovi teoretičnih 
izhodišč Camerona in Quinna. Preko vpogleda v njune oblike organizacijske kulture sem 
predpostavila, da analizirano organizacijo zaposleni ocenjujejo kot klansko.  

Posledično sem oblikovala hipotezo: 

H1) Pogled zaposlenih na organizacijo je glede na vprašalnik OCAI: »Razširjene družine, 
izrazita je medsebojna pomoč in zaupanje, vodilni dajejo velik poudarek na mentorstvo, 
spodbujanje in razvoj sodelavcev.« 

V kvalitativnem empiričnem delu odgovarjam na naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1) Kako se v analizirani organizaciji odraža neformalni del organizacijske kulture? 

R2) Kakšen je odnos uporabnikov in zaposlenih do sprememb v delovanju organizacije? 

R3) Kako uporabniki in zaposleni NVO na področju duševnega zdravja utemeljujejo njene 
prednosti ter kako njene pomanjkljivosti? 

 

5.3 Raziskovalna metodologija 

Empirično pridobljene informacije so rezultat kvantitativnega (OCAI vprašalnik) kot tudi 
kvalitativnega raziskovanja (fokusni skupini, intervju).  

5.3.1 Postopek pridobivanja, kvantitativnih in kvalitativnih, podatkov  

Postopek zbiranja podatkov se je pričel z željo po sodelovanju z dvema nevladnima 
organizacijama na področju duševnega zdravja. Preko e-pošte sem jima poslala prošnjo za 
sodelovanje. Predstavila sem jima osnovni namen diplomske naloge, cilje, ki jih zasledujem, 
način izvedbe raziskovanja ter prednosti, ki bi jih organizaciji sodelovanje lahko prineslo. 

Odgovor sem prejela le od Slovenskega združenja za duševno zdravje – Šent. Po dveh dneh 
me je kontaktirala ga. Špela Zgonc, strokovna direktorica8. Dogovorili sva se za srečanje, 
kjer sva določili časovne termine, tako za vračilo OCAI vprašalnikov kot tudi za fokusni 
skupini. Strokovna direktorica me je presenetila z izrazito odprtostjo, pripravljenostjo za 
pomoč in s hitro odzivnostjo. Termini fokusne skupine, ki sva jih postavili na prvem srečanju, 
se do izvedbe niso spremenili: 9. 5. (z uporabniki) ter 15. 5. (z zaposlenimi).  

Naslednji dan (10. 5.), po opravljeni fokusni skupini z uporabniki, sem opravila še 40-minutni 
nestrukturirani intervju z go. Andrejo Štepec, predsednico sveta uporabnikov. Intervju je 
potekal na upravi Šenta (Cigaletova ul. 5 v Ljubljani).  

 

 
                                                
8Vloga ge. Špele Zgonc, v društvu, se je v letu 2014 spremenila, in sicer v vlogo izvršne direktorice ter je s tem 
nadomestila mag. Naceta Kovača. V celotnem diplomskem delu navajam njen naziv takšen, kakršen je bil v času 
raziskovanja – strokovna direktorica.  
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Kronološko gledano je raziskovanje potekalo v štirih fazah: 

1. Zbiranje OCAI vprašalnikov (vprašalnike sem preko e-pošte ter običajne pošte zbirala od 
23. 4. 2013 do vključno 12. 5. 2013) 

2. Fokusna skupina uporabnikov (9. 5. 2013) 

3. Nestrukturiran intervju z Andrejo Štepec, predsednico sveta uporabnikov (10. 5. 2013) 

4. Fokusna skupina zaposlenih (15. 5. 2013) 

 

V raziskovalnem delu se pogosto pojavljajo kratice, predstavljene v spodnji tabeli. 

U - uporabnik (U1-U9) 

Z - zaposleni v analizirani NVO (Z1-Z8) 

DC - dnevni center 

SS - stanovanjska skupina 

SU - svet uporabnikov 

AS - Andreja Štepec, predsednica sveta uporabnikov 

A - Ana (avtorica) 

FSZ - fokusna skupina zaposlenih 

FSU - fokusna skupina uporabnikov 

SPP - skupina predlogi in pripombe uporabnikov v DC 

Tabela 1: Legenda kratic 

 

5.3.2 Kvantitativni del  

Kvantitativni del raziskovanja je bil realiziran preko uporabe OCAI (Organizational Culture 
Assessment Instrument) vprašalnika. Le-ta se uporablja za identificiranje trenutne in želene 
organizacijske kulture (Cameron in Quinn, 2006). Vprašalnik mi je predstavljal izhodiščno 
orodje za poskus razumevanja delovanja organizacije. Pridobljeni rezultati oz. izrisani OCAI 
grafi so mi služili kot temelj za nadaljnji, kvalitativni del raziskovanja.  

5.3.2.1 Opis reševanja OCAI vprašalnika 

OCAI vprašalnik od posameznika zahteva odzivnost na 6 tematskih sklopov (dominantne 
značilnosti, stil vodenja organizacije, sistem ravnanja z zaposlenimi, lepilo organizacije, 
strateški poudarki, kriteriji uspeha). Posamezen sklop vsebuje 4 trditve (A, B, C, D), ki se 
nanašajo na osnovne organizacijske tipe. Trditev A tako predstavlja kulturo klana, trditev B 
kulturo adhokracije, trditev C kulturo trga, trditev D pa kulturo hierarhije.  

V vsakem sklopu mora posameznik porazdeliti 100 točk med trditve A, B, C in D. Vsaki trditvi 
mora sodelujoč zaposleni dodeliti tolikšno število točk, v kolikšni meri posamezna trditev 
velja za organizacijo, v katero je vključen. Zelo pomembno je, da posameznik porazdeli vseh 
100 točk, pri tem pa ni pomembno, v kakšnem razmerju. Če se to ne zgodi, vprašalnik ni 
primeren za nadaljnjo analizo.  
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Postopek točkovanja poteka v dveh zaporednih fazah. V začetni fazi se izpolnjuje prva 
kolona, pri kateri zaposleni opisujejo trenutno stanje v organizaciji. Nato se reševanja lotijo 
še enkrat (porazdeljujejo točke med enake trditve), kjer v drugo kolono vpisujejo ocene 
želenega stanja – kakšna bi organizacija morala biti glede na zahteve okolja ter izzive, s 
katerimi se bo v prihodnosti soočala. 

1 DOMINANTNE ZNAČILNOSTI trenutno želeno  
A Organizacija je kot razširjena družina, zaposleni so med seboj zelo povezani.  10  70 

B 
Organizacija je zelo dinamična in podjetniška. Zaposleni so se pripravljeni 
izpostaviti in tvegati.  0  5 

C 
Organizacija je usmerjena k rezultatom; bistveno je, da so rezultati doseženi. 
Zaposleni so zelo tekmovalni in osredotočeni na dosežke.   10  5 

D Organizacija je zelo strukturirana. Kontrola in formalni postopki so vodilo vsega.  80  20 
    100 100 

Tabela 2: Primer ustrezne porazdelitve točk med trditve A, B, C,D v 1. sklopu: Dominantne značilnosti 

5.3.2.2 Opis vzorca 

Predvidena ciljna skupina za izpolnitev vprašalnika so bili vsi (oziroma čim več) zaposleni v 
Šentu, na območju ljubljanske enote. Prvotno sem torej nameravala izključiti iz procesa 
raziskovanja ostale enote Šenta, saj bi lahko različne velikosti enot ter različne kadrovske 
pokritosti negativno vplivale na sliko o kulturi celotne organizacije. 

Kljub dogovoru ter definirani ciljni skupini je kontaktna oseba vprašalnik posredovala 39 
zaposlenim, z območja celotne Slovenije. Krivdo za nesporazum prevzemam tudi sama, saj 
očitno nisem dovolj jasno in večkrat poudarila predvidene ciljne skupine. 

Podatke kljub temu štejem za veljavne, saj sem pridobljene rezultate kasneje preverjala tudi 
pri zaposlenih, ter ker v procesu interpretacije ne postavljam nikakršnih zaključkov, ki bi bili 
rezultat le opravljenega kvantitativnega dela.  

Prejela sem 30 vprašalnikov, a sta bila 2 zaradi neustrezne porazdelitve točk izločena iz 
nadaljnje analize. Končna številka veljavnih vprašalnikov torej znaša 28, od tega 25 
predstavnic ženskega spola in 3 moškega spola. 

5.3.2.3 Postopek obdelave podatkov 

Analiza odgovorov se je pričela s pregledom razporeditve točk. Končni seštevek vsakega 
posameznega sklopa je moral znašati 100. Nato je bil analiziran vsak vprašalnik posebej. 
Sešteti je bilo treba vse razporejene točke v vseh sklopih za: A – trenutno, A – želeno, B – 
trenutno, B – želeno, C – trenutno, C – trenutno, D – trenutno, D – želeno ter nato izračunati 
povprečje točk za vsako izmed trditev.  

Konkretno je to pomenilo, da sem najprej seštela vse točke, ki se nanašajo na trditev A (pri 
enem vprašalniku) in jih delila s 6 (vprašalnik vsebuje 6 sklopov). Nato sem seštela 
povprečja vseh vprašalnikov za trditev A ter jih delila z 28 (številom vseh vprašalnikov). Enak 
postopek sem uporabila tudi pri trditvah B, C in D.  
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5.3.3 Kvalitativni del  

Osrednji, kvalitativni del predstavlja metoda fokusne skupine. Razlog za izbrano metodo je 
bil predvsem v potrjevanju ali zanikanju pridobljenih kvantitativnih podatkov. To potrjujem s 
primerom vprašanja, zastavljenega na fokusni skupini zaposlenih: /…glede na vprašalnike, ki 
ste jih rešili, je prišlo, da bi si zaposleni želeli izboljšati, da bi vodenje temeljilo na mentorstvu, 
spodbujanju in razvoju sodelavcev. Se vam zdi, da je to realna slika? Da bi recimo tudi vi želeli stvari 
povečati – mentorstvo, spodbujanje, osebnostni razvoj?/ 

Fokusna skupina mi je omogočila tudi vpogled v razhajajoča se mnenja ter možnost za 
iskanje novih, konkretnih strategij za izboljšanje kakovosti dela in zadovoljstva, tako 
uporabnikov kot tudi zaposlenih. »Dobro vodena razprava o določeni temi omogoči uvid v 
različna razhajanja, katerih se včasih morda niti ne zavedamo« (Bečaj, 2009, str. 34).  

Dopolnilni vir podatkov mi je predstavljal tudi nestrukturirani intervju z Andrejo Štepec, 
predsednico sveta uporabnikov. Intervjuja kot raziskovalno metodo v začetni fazi nisem 
predvidela, a mi ga je predlagala kontaktna oseba, saj bi mi zagovornica uporabnikov lahko 
potrdila oziroma mi odgovorila na dodatna vprašanja v povezavi z odgovori uporabnikov. 

Tako fokusna skupina z uporabniki kot z zaposlenimi sta časovno potekali 1,5 ure, v 
prostorih dnevnega centra Šent, v Ljubljani. 

Uporabniki dnevnega centra so ranljiva ciljna skupina, zato mi je bilo še toliko bolj 
pomembno vzpostaviti zaupanje ter občutek varnosti za svobodno podajanje mnenj, 
pomanjkljivosti, predlogov glede organizacije. Le-to sem poskušala ustvariti: 

- že z izbiro same metode (fokusna skupina), saj predstavlja enako obliko dela, kot so jo 
vajeni s, v dnevnem centru že ustaljenih, pogovornih skupin. Usvojena so torej imeli že 
določena pravila (krožno odgovarjanje na vprašanja, poslušanje drug drugega), katerih 
sem se držala tudi sama;  

- s predhodno udeležbo (8. 5. 2013) na pogovorni skupini Predlogi in pripombe 
uporabnikov, kjer sem predstavila sebe, temo pogovora, namen moje diplomske naloge 
ter jih povabila k udeležbi;  

- vprašala sem jih za dovoljenje snemanja pogovora (le zvočni posnetek) in jim ob tem 
razložila namen snemanja /Vsega, kar mi boste povedali si preprosto ne morem 
zapomniti…/ ter jim podala možnost zapustitve prostora ob nestrinjanju s snemanjem ali 
možnost kratkega intervjuja po opravljeni fokusni skupini (U9 se je tega poslužil).  

Neuresničena strategija za doseganje navedenega cilja (občutek varnosti) je bila tudi, da bi 
bila v prostoru z uporabniki sama, kar bi povečalo njihovo anonimnost ter bi morda 
pripomoglo k širšemu naboru pomanjkljivosti organizacije. To ni bilo realizirano, saj sta se 
nam priključila še pripravnica ter prostovoljec, ki tu deluje že dalj časa. 

 

5.3.3.1 Vzorec: UPORABNIKI 

V prvi vzorec je bilo vključenih 9 uporabnikov različnih starosti: 7 moških in 2 ženski. Tabela 
3 predstavlja njihovo časovno vključenost v ljubljanski dnevni center. 
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Poleg mene sta bila prisotna še pripravnica ter prostovoljec. Osem uporabnikov se je 
vključilo v fokusno skupino, z U9 pa je bil (na njegovo željo) po fokusni skupini izveden krajši 
individualni razgovor – brez uporabe snemalnika.  

Za razliko od fokusne skupine z zaposlenimi (razprava) je pogovor z uporabniki potekal v 
zaporedju kroga, odgovarjali so le na zastavljena vprašanja, katera je bilo treba včasih tudi 
ponoviti ter jih podkrepiti s podvprašanji. Med udeleženci se je najbolj razgovorila in 
izpostavljala U4. Odgovori so bili kratki, opazila sem zadržanost, morda tudi nezadostno 
okrepljen občutek varnega izpostavljanja /Ja mi je všeč, mogoče bi ble kkšne malenkosti, 
sam jst to zdele tle ne bi povedu (U6)/.  

uporabnik čas preživet v DC 

U1 /5 h na dan/ 
U2 /1 h na dan/ 

U3 + U5 + U8  /veliko/ 
U4 /precej/ 
U6 2x tedensko /četrtek in petek/ 
U7 SS – obvezna udeležba /1 skupina na teden/ 
U9 /srednje veliko/ 

Tabela 3: Časovna vključenost uporabnika v DC (n = 9) 

 

5.3.3.2 Vzorec: ZAPOSLENI 

Glede na to, da sem OCAI vprašalnike dobila iz različnih predelov Slovenije, se tudi v tej fazi 
raziskovanja nisem lokacijsko omejila. Moje edine zahteve, posredovane strokovni 
direktorici, so bile v fokusno skupino vključiti minimalno 6 zaposlenih. Ves nadaljnji postopek 
izbire je bil tako prepuščen njej. 

Prisotnih je bilo 8 zaposlenih: 7 žensk in en moški. V začetnem delu pogovora je bilo zaznati 
nelagodje ter zadržanost, ki pa sta se tekom časa spreobrnila v pravo razpravo. Vsi 
zaposleni so se vključevali, bili spoštljivi ter odzivni na zastavljena vprašanja. Lotili so se 
prepoznavanja težav, ob tem pa tudi iskanja možnih predlogov in izboljšav za nadaljnjo rast 
organizacije.  

Spodnja tabela prikazuje vloge, ki jih sodelujoči zaposleni zavzemajo v organizaciji. Zaradi 
ohranjanja anonimnosti sem vse vloge predstavila v ženski obliki.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Vloge, ki jih zaposleni zavzemajo v organizaciji (n = 8) 

vloga v organizaciji 

- vodja enote, 
- svetovalka v DC,  
- svetovalka v SS,  
- svetovalka pripravnica,  
- svetovalka in strokovna vodja v SS, 
- mentorica v DC,  
- mentorica v SS 
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5.3.3.3 Postopek obdelave podatkov 

Izvedena fokusna skupina in nestrukturirani intervju sta bili prepisana dobesedno. Izjave 
vključenih torej niso bile cenzurirane. Obdelava posameznega vira podatkov je potekala 
povsem neodvisno od ostalih.  

Posamezen vir sem pregledovala s pomočjo odprtega kodiranja, ki je bil uporabljen za boljšo 
preglednost pridobljenih informacij. Tako sem za posamezen vir oblikovala tabelo. Celoten, 
neobdelan tekst sem uvrstila v 1. stolpec. Ob prvem pregledu teksta sem v 1. stolpcu 
označila vse pomembne informacije. Nato sem ključne besede ali besedne zveze uvrstila v 
2. stolpec, poimenovan kode 1. reda. V 2. stolpcu sem izpostavljenim delom besedila 
pripisovala pojme, jim dodeljevala nadpomenke, predstavljale so mi kode 2. reda. Te pa sem 
nazadnje, glede na podobnosti, združevala v kategorije. Kategorije so mi služile za lažje 
razvrščanje pridobljenih informacij pod posamezna raziskovalna vprašanja.  

 

 

6 Prikaz in analiza podatkov, pridobljenih s kvanti tativnim 
raziskovanjem 

V tem poglavju se osredotočam na prikaz in na analizo odgovorov zaposlenih v NVO, 
pridobljenih z OCAI inštrumentom.  

Pri tem me je vodil osrednji cilj kvantitativnega raziskovanja: predstaviti trenutno in želeno 
organizacijsko kulturo sodelujoče NVO.  

Kot je opisano v poglavju 5.3.2., kvantitativno raziskovanje izhaja iz OCAI vprašalnika 
Camerona in Quinna. Njuna teoretična podlaga opredeljuje štiri idealne tipe organizacijske 
kulture (Cameron in Quinn, 2006).  

Oznake A, B, C in D označujejo eno izmed štirih oblik organizacijske kulture. V nadaljevanju 
tako oznaka A predstavlja kulturo klana, oznaka B kulturo adhokracije, C predstavlja kulturo 
trga, D pa kulturo hierarhije. Opisi posameznih kultur so dostopni v prilogi. 

Spodnja tabela prikazuje izračunano povprečje točk posameznih trditev pod oznakami A, B, 
C ali D. Povprečja so bila oblikovana glede na razporeditev točk zaposlenih v kategoriji 1) 
trenutno stanje in 2) želeno stanje organizacije.  

STANJE A (KLAN)  B (ADHOKRACIJA)  C (TRG) D (HIERARHIJA)  

1) trenutno 36,43 19,65 15,72 28,18 

2) želeno 56,34 20,09 5,24 18,33 

Razlika 19,91 0,44 10,48 9,85 

Tabela 5: Povprečja porazdeljenih točk med trditve A, B, C in D za sedanje ter želeno stanje (n = 28). 

Izhajajoč iz povprečij posameznih tipov kulture bi lahko trenutno sestavo organizacije opisali 
z naslednjimi procenti: 36,4 % kultura klana, z 28,2 % ji sledi hierarhična kultura, 19,7 % 
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pripada adhokraciji in nazadnje, s 16 % je zastopana kultura trga. Takšna razdelitev je 
razvidna tudi s spodnjega grafičnega prikaza.  

 

 

 

6.1 Dominantna kultura organizacije 

Cameron in Quinn (2006) prepoznavanje in diagnosticiranje trenutne organizacijske kulture 
opisujeta kot nujen temelj za oblikovanje strategij za doseganje želenega stanja ter  
oblikovanja organizacije z dolgoročno prihodnostjo. 

Razvidno je, da so zaposleni v analizirani organizaciji trditvam pod oznako A namenili največ 
točk, tako za trenutno kot tudi za želeno stanje. To bi pomenilo, da opredeljujejo trenutno 
stanje delovanja organizacije kot kulturo klana9. Glede na pridobljene podatke bi torej lahko 
sklepali, da je dominantna kultura v organizaciji klanska.  

 

 

                                                
9Osnovni temeljni karakteristiki (glede na dimenziji) sta fleksibilnost ter notranja usmerjenost, njena orientacija pa 
SODELOVANJE. Tipično za klansko kulturo je timsko delo, visoka stopnja sodelovanja zaposlenih pri odločanju v 
podjetju (solastništvo), skrb podjetja za zaposlene; poudarjanje dolgoročne prednosti individualnega razvoja. 
Opredeljena je kot prijateljski delovni prostor, kjer ljudje delijo veliko »sebe« z drugimi. Je kot povečana družina z 
najboljšimi prijatelji na delovnem mestu. Vodje so mentorji, trenerji ali imajo celo starševsko vlogo. Skupaj jo drži 
tradicija, povezovanje in zaupnost. (Cameron in Quinn, 2006) 
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To potrjuje oblikovano hipotezo (H1): 

Pogled zaposlenih na organizacijo je, glede na rezultate vprašalnika OCAI, v obliki: 
»Razširjene družine, izrazita je medsebojna pomo č in zaupanje, vodilni dajejo velik 
poudarek na mentorstvo, spodbujanje in razvoj sodel avcev«.  

Ne smemo pa zanemariti rezultatov v tabeli 5, ki predstavljajo veliko razliko (prikazano v 3. 
vrstici, 1. kolone) med trenutnim ter želenim stanjem kulture klana. Razlika je med vsemi 
oblikami kulture prav tu največja.  

Glede na opazno razliko (19,91) lahko sklepam, da si zaposleni želijo delovanje vodstva 
usmeriti v povečevanje prav te kulture: »Organizacija je kot razširjena družina, zaposleni so 
med seboj zelo povezani« (Cameron in Quinn, prav tam).  

Cameron in Quinn (prav tam) sta za takšen izid OCAI vprašalnika predstavila naslednje 
nasvete vrhovnim organom podjetja: 

- Razišči in spoznaj potrebe zaposlenih. 
- Spodbujaj timsko delo in aktiviraj participacijo zaposlenih v organizaciji. 
- Podpiraj in prepoznaj timsko naravnane zaposlene. 
- Spodbujaj posameznikovo družbeno zavest (kritično držo do dogajanja v družbi) preko 

krepitve moči (ang. empowerment) in samospoštovanja.  
- Med zaposlenimi kreiraj višje nivoje zaupanja. 
- Izkaži očitnejšo skrb za zaposlene. Pokaži jim, da ti je mar, kaj se dogaja z njimi. 
- Omogoči možnost vodenja samega sebe (ang. self – management). 

Ob pogledu na zgornji grafični prikaz lahko tudi opazimo, da si zaposleni v prihodnosti želijo 
manj hierarhične kulture ter manj kulture trga, pri adhokraciji pa je razlika med trenutnim in 
želenim stanjem zelo nizka (0,44).  

Skladno s teoretično podlago avtorjev bi to pomenilo delovanje v smeri zmanjševanja 
naslednjih trditev: 

- Organizacija je zelo strukturirana, kontrola in formalni postopki so vodilo vsega (značilno 
za kulturo hierarhije).  

- Organizacija je usmerjena k rezultatom; bistveno je, da so rezultati doseženi. Zaposleni 
so zelo tekmovalni in osredotočeni na dosežke (značilno za kulturo trga).  

 

6.2 Opis organizacije preko kulture klana in hierar hije 

Iz zgornjega grafičnega prikaza kot tudi ostalih grafov v prilogi je opazno, da sta v ospredju 
dve organizacijski kulturi – kultura klana in hierarhije.  

Glede na tipologijo Camerona in Quinna (2006) bi to pomenilo, da je organizacija usmerjena 
navznoter, v lastne procese delovanja. Le-to je namreč značilno tako za kulturo klana kot tudi 
za hierarhije.  

Na drugi, navpični, dimenziji (fleksibilnost – stabilnost) pa pride do razlikovanja, saj je 
hierarhična kultura orientirana v ohranjanje stabilnosti, nemotenega delovanja, pravočasnosti 
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in nadzora, kultura klana pa na drugem polu predstavlja razvoj posameznikov, medsebojno 
sodelovanje in fleksibilno naravnanost.  

Razkorak med oblikama kulture je viden tudi v naslednjih izjavah zaposlenih, pridobljenih s 
kvalitativnim raziskovanjem. 

/Ja nekaj lahko je strukturirano, drugače je pa delo pri nas tako dinamično, kreativno, spreminjajoče, 
fleksibilno glede na populacijo, ki jo imamo (Z4)/ 

/Ostalo je pa vse tako kot mora, biti; timsko delo, administrativno delo, delo z uporabnikom, terensko 
delo, to je pač v stanovanjskih programih precej strukturirano. (Z7)/ 

Čeprav je prisotnost izpostavljenih tipov organizacijske kulture univerzalno pogojena z 
analizirano organizacijo, pa nam pogled na že omenjeno teoretično podlago avtorjev Hull 
Teegarden idr. (2011) potrjuje, da je notranji konflikt organizacije med fleksibilnostjo in 
stanovitnostjo pravzaprav skupna lastnost organizacijske kulture NVO. 

Ločnice, ali je organizacija izključno klanska ali hierarhična, ne moremo prosto potegniti. 
Zavedati se je treba, da so ocene o organizacijski kulturi odraz individualnega doživljanja 
vključenih 28 zaposlenih. Ozavestiti pa je treba tudi to, da idealni tipi organizacijskih kultur v 
realnosti pravzaprav ne obstajajo (Kavčič, 2011). »Praktično je organizacija vsake konkretne 
organizacije mešanica vseh štirih tipov« (Kavčič, 2011, str. 145). 

 

 

7 Prikaz in analiza podatkov, pridobljenih s kvalit ativnim 
raziskovanjem 

Pridobljene podatke kvalitativnega raziskovanja sem tematsko razporedila med raziskovalna 
vprašanja. Pod vsakim raziskovalnim vprašanjem se tako nahaja prikaz pridobljenih 
informacij ter hkrati tudi njihova analiza.  

 

7.1 R1: Kako se v analizirani organizaciji odraža n eformalni del organizacijske 
kulture? 

Odgovor na raziskovalno vprašanje sem želela pridobiti z naslednjimi, predhodno 
strukturiranimi vprašanji:  

- Zanima me, ali veljajo kakšna pravila oz. norme , da bi vi rekli, eo to pa mi tko delamo , to je pa 
res za nas značilno, v smislu čist tko neformalnosti , v smislu; ko pridem na delo najprej spijem 
kavo s sodelavko, o težavah, ki se tičejo družinskega življenja, kar se ne tiče organizacije, se ne 
pogovarjamo, ali če, ko gremo na kavo gremo izven okoliša… So kakšna ne-napisna pravila , ki 
naj bi veljala med vami, v tej skupini? 

 
- Mi lahko poveste o kakšnih skupnih ritualih  (neformalnih ali formalnih)? 
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- Kaj bi lahko rekli o vaših medosebnih odnosih ? Lojalnost in medsebojno zaupanje ali službena 
dolžnost? Kako se soočate s medsebojnimi konflikti? Je možnost izpostavitve odnosnega konflikta 
na superviziji? 

 
- Kaj bi se vam pa zdelo, da je v organizaciji najbolj pomembno, katere vrednote  tu najbolj 

prevladujejo? 
 

- Katere kompetence  so najpomembnejše, da jih tu zaposleni ima? 

V ospredje raziskovanja sem tako postavila notranje, formalno neopredeljene, sestavine 
organizacijske kulture. Osredotočila sem se na: pridobivanje informacij o kompetencah, 
pomembnih za uspešno delovanje v organizaciji, o prepoznavanju vrednot zaposlenih. Poleg 
tega mi je bilo pomembno osvetliti odnosni nivo med zaposlenimi, raziskati oblikovan sistem 
komuniciranja, prisotnost skupnih (neformalnih) ritualov ter morebitno, s strani zaposlenih, 
prepoznavanje nenapisanih pravil. 

 

7.1.1 Odnosi med zaposlenimi, rituali, norme 

Pri delovanju organizacije so odnosi med zaposlenimi prav gotovo pomemben vir 
osebnostnega zadovoljstva in posledično delovne uspešnosti. Delovni tim, v katerem ni 
prisotnega stresa, in urejene odnose na delovnem mestu je kot veliko prednost organizacije 
izpostavil udeleženec Z1: /Imaš lahko zelo ne stresno timsko okolje, se pravi tvojega strokovnega 
tima, tisti s katerimi delaš, v primerjavi z drugimi službami, če pomislim, ni nobenga, ni mobinga, ni 
unga stresa, ni takih trenj, ki vplivajo na tvojo delo, mislim tko, v strokovnem timu. Te odnosi tukaj se 
mi zdijo super, dost bolj tko, sproščeni in to je dost lepš v tem delat. Mislim prou tko, z lahkoto greš 
delat. Neobremenjeno delaš, to je en velik plus, vsaj jaz tako opažam./ 

Glede pogostosti medsebojnih stikov med zaposlenimi je bila s strani Z2 izpostavljena razlika 
med Ljubljano ter ostalimi manjšimi enotami. /V Ljubljani je več sodelavcev, ko imajo to možnost 

(Z2)/ Temu pa nasprotuje vidik zaposlene v Ljubljani: /Pa nismo skos tle, ne, z enimi se jaz več 
vidim, z enimi se nič ne vidim, jaz tko ne, v ponedeljek zjutraj, ko pridem v službo, pa do petka 
popoldne lohka Z ne vidim, ne. Niti ne vem, a je v službi al ne, a je na bolniški, tko, zelo moraš biti 
sam, no. (Z5)/ Manjše enote imajo zaposlenih manj oseb. (Z1)/Ja, vidve sta samo dve. (Z5)/Sigurno 
se morava bolj zanašat sam ena na drugo. (Z2)/  

Delovna razpršenost (skladno s številnimi dnevnimi centri, ki jih ima Šent po celi Sloveniji 
(15), ter z drugimi programi, katere le-ta ponuja med regijami) botruje dejstvu, da je njihov 
stik predvsem pogojen z delovnim timom, v katerega so vključeni. V povezavi z odgovorom 
Z2 bi lahko sklepala, da delovna bližina manjšega tima vpliva tako na osebno kot tudi na 
strokovno povezanost med zaposlenimi.  

/Mogoče je to za SS specifično, ker en k ma stanovanjsko, plus en k tja občasno hodi, in si deliš 
uporabnika in si potem z unim sodelavcem več mesec skos, po pa če pride do spremembe si pa pač z 
drugim, ne. Tako da…z enimi skor nič , z enimi ful. (Z5)/  

Na ravni celotne organizacije se zaposleni vidijo enkrat do dvakrat letno, povod pa so skupna 
izobraževanja.  

/Ja glede teh ritualov, ker Šent je po celi Sloveniji, s sodelavci se vidimo 1-2 letno, oz. na 
izobraževanjih, nekateri pa večkrat…(Z2)/V končni fazi pa 1-2/leto sedimo tko k zdele…(Z8)/ 
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Glede na pridobljene odgovore menim, da je skupni ritual (v Ljubljani) omejen na eno uro v 
tednu: podaljšana intervizija ob sredah. Izpostavljen neformalni del so zaposleni izpostavili 
ob vprašanju o nenapisanih pravilih, normah kot tudi pri tematiki odnosov med zaposlenimi, 
ob vprašanju prisotnosti neformalnih druženj in skupnih ritualov. 

Pravzaprav je bila odzivnost na temo nenapisana pravila in norme v organizaciji zelo skopa, 
tišina je bila prisotna vsaj 15 sekund, nato pa so prepoznali le omenjeni normi – kava ob 
sredah in rojstni dnevi.  

/Meni res nič ne pride na misel. (Z8)/ To je kava, ob sredah, tisto urco. (Z4)//Mi mamo kavo ob sredah. 
(Z3)/…smo si izborili kolegije al pa strokovne sestanke in neke podaljšane intervizije (Z4)/To je edino, 
kar je. (Z5)/To je kava ob sredah, tisto urco…ter da se spomnimo celo na rojstne dneve, to je edino 
tako, da je čisto tko po naši človeški plati, ne, drugače pa…struktura. (Z4)/  

V nadaljevanju pogovora je bila dodana še pomoč med zaposlenimi. /Nikoli nisem mela 
občutka, da mi kdo ne bi hotu kej povedat. Je pa res noben se ne bo ponuju v množici dela, ki ga ima, 
nekak je čist tko, če boš rabu kej, tle smo vprašej.(Z5)/Če so me npr. stanovanjske zanimale al pa zdej 
k bom šla v zavetišče, ni problem, pejd, pridi, ti bomo povedali, pokazali. (Z6)/Tisti, ki si želimo med 
sabo pomagat…se lahko pa hitro zahakljaš, da potem svojega dela ne narediš. (Z5)/  

Glede na to lahko sklepam, da so zaposleni medsebojno odprti za vprašanja, si pripravljeni 
pomagati, a vendarle neformalni del, kljub navzočemu timskemu delu, predstavlja majhen del 
stikov.  

 

7.1.2 Konflikti 

Naslednja tematika je bila povezana s konflikti in z njihovim razreševanjem v organizaciji. 
Glede na pogostost timskega dela v organizaciji so se zaposleni strinjali, da so medsebojni 
odnosi in reševanje konfliktov še kako pomembni. Izpostavljali so njihov velik vpliv na 
strokovno delovanje. Glede na odgovore, pridobljene v dotični fokusni skupini, lahko 
opredelim dva načina reševanja konfliktov v organizaciji.  

Prvi način je povsem neposreden pogovor z ustrezno argumentacijo in nadaljnjim 
medsebojnim usklajevanjem: /Morš si med sabo povedati direkt, konflikte dat na mizo in o njih 
predebatirat, sploh, če so strokovne narave …morš se zlo potrudt in morš bit potrpežljiv. (Z1)/…da se 
nismo strinjal glede uporabnikov, kakšne ocene, smo se čist normalno pogovoril…pol pa skupi 
uskladiš…(Z5)/Jaz sem imela konfliktne situacije, ki nisem bila jaz vpletena, ampak so npr. drugi ljudje 
imeli težave. Am, bom rekla, da je vse skupaj, bolj bazira na tem; zmen se sam. (Z8)/Mislim je težko a 
ne, če je tam 6 ljudi v pisarni, ne, se skos gužva, morjo se usklajevat. (Z5)/ 

Naslednja možnost je izpostavitev medsebojnega konflikta na superviziji. Zaposleni so se 
strinjali, da je to nadvse dobrodošlo ter nujno na področju timskega sodelovanja. 

/Ja, men se zdi to nujno, saj je to pač timsko delo….Če odnosi niso pošlihtani, pol bomo tud delal 
slabo, ne. (Z8)/ Ja, nam je tud ta del, se mi zdi, dost pomemben, ker odnosi so zelo…prov to kar si 
rekla, če so odnosi urejeni, pol je tvoje delo lahko boljše, a veš, če sem z nekom skregan, kako boš 
potem rekel; ti posluši, ker ti rabiš skos z nekom neki, kaj pa ti misliš, kaj pa to. (Z3)/Če se z enim ne 
morš pogovarjat, nvm…(Z5)/ Vpliva na delo. Kako boš spelu. (Z3)/ 



27 
 

To pa 4 od 7 zaposlenih ni omogočeno. Tudi sami so bili nad dejstvom, da supervizor ne 
dovoljuje vnosa osebnih delovnih odnosov v proces supervizije, začudeni. /To je odvisn od 
supervizorja. Naš ne dovoli. (Z5)/Ja, da ne paše. (Z2)/A res al kaj? (Z8)/Ja, enkrat smo neki hotle, pa 
je rekel, da ne. (Z5)/Men se je tud to zgodil. (Z1)/Da bi pa mi tm na superviziji prou kej razčiščeval, to 
pa ne. (Z5)/ 

 

7.1.3 Prepoznane vrednote zaposlenih 

O vrednotah zaposlenih sem najprej vprašala uporabnike: »Kaj se vam zdi, da je zaposlenim 
tu najbolj pomembno, katere vrednote?« Ob tem vprašanju so najvišje postavili prav njih 
same – uporabnike društva ter usmerjenost v njihovo enakopravnost. Takoj za tem pa red in 
disciplino. Uporabniki morajo upoštevati sprejete dogovore in pravila (čiščenje prostorov, 
pogovor kot rešitev konflikta, obiskovanje pogovornih skupin), kar tudi sami prepoznavajo kot 
osnovno varovalo pred kaosom.  

/Ja njim so najbolj pomembni ljudje ane, prostori so tudi pomembni, ampak so po mojem drugotnega 
pomena…ampak mislm, da je najbolj pomembn hišni red v Šentu, potem stanje tudi, duha. (U1)/To 
govorite zaposlenim ali vam je vam to najbolj pomembno?/ Vprašali ste me kaj je zaposlenim najbolj 
pomembno – torej v Šentu je minimalen red, ki se izpolnjuje oz. se vzdržuje. Red je pomemben zato, 
da se funkcionirajo lahko stvar ne, k če ni v redu, se v kaosu ne funkcionira in se težko znajdejo tudi 
zaposleni ane, v kaosu, pa tudi mi uporabniki. (U1) /Torej kokr vas jaz razumem so z vaše strani 
zaposlenim pomembni ljudje in red?/ Ja, to mislim, da je glavno./Jaz mislim, da je zaposlenim najbolj 
pomembno, da hodimo uporabniki Šenta k skupinam za samopomoč. /Mogoče še katere vrednote so 
jim pomembne? Kot je gospod izpostavil, da se dobr počutiš, ali da so zelo pomembna pravila ali da 
uvajajo veliko sprememb?/ Pravila. (U2)/Jst pravm, da je to ta človečnost, ki izžareva iz ljudi, ki so tlele 
zaposelni, da je to zelo pomembno. Da pokažejo interes, pripravleni so pomagat takoj …seveda 
določen red pa mora bit, ker to samo po sebi umevno, ker je nekje, če ni reda, je nekje vse skup brez 
veze, da obstoja in bi bil vse splošni kaos, tako kot je reku že gospod pred mano in kaj vem… morm 
reč, nobeden od zaposlenih me ni nikol zavrnu na en tak način, da nebi pomagu, da nebi prsluhnu. 
(U4)/Torej ta zaupliv odnos med vami?/ Da zaupljiv odnos in to je to. (U4)/Red in disciplina. (U5)/Ja jst 
pa mislm, da so precej pomembni hišni red, pol se tut zlo skrbi tud s strani zaposlenih, da je tle skos 
prisotna čistoča. To se mi zdi, da je kr dost pomembno, ker je takšen pretok ljudi, je treba kr skos 
gledat pa vidt kuga je za počišstt, pol pa tut dost so jim pomembni tut uporabniki, da je vse v redu no, 
da z njihove strani tut vse uredu, da je s strani uporabnikov vse uredu, tko no tok sem mislu. (U6)/ 

/Ja oni najbrž med sabo k so sodelovci morjo bit tko, da jim je poslovno področje, da jim je enako, po 
pravilih, se prav, vseen more bit en šef…(U7) /Pol spoštovanje obojestransko?/ Ja. (U7)/Ja red in 
disciplina, pa če so spori, da se jih zgladi, se pogovorimo, dost je pogovorov. Pomembno je za njih tut 
kako se obnašamo, da ni kakšnih kletvic, da se razumemo med sabo, smo si enakopravni. To. 
(U8)/Ja, kar so že prej na skupini izpostavljali; red, urnik, tu so kar strogi glede discipline. (U9)/ 

Zaposlenim sem predstavila odgovore uporabnikov. Z4 se je nanje odzvala: /Ne da je samo ta 
birokratski del, ki ga oni ne marajo, zato so rekli, da hočejo biti najprej ljudje in to jaz tako razumem. 
Hočejo biti opaženi, da pač so oni individuum, ki pač ima neke posebnosti, neke pomanjkljivosti, al pa 
motnje ali kokr bomo rekli, ne, ampak hočejo pa vseeno ostati na nekem tem nivoju./ 

Zaposleni so na enako vprašanje: »Kaj bi se vam pa zdelo, da je v organizaciji najbolj 
pomembno, katere vrednote tu najbolj prevladujejo?« podajali predvsem kompetence, za 
katere je pomembno, da jih zaposlen posameznik v organizaciji ima. V odnosu do narave 
dela so izpostavljali pomembnost medsebojnega sodelovanja, timskega dela. Pri vodenju 
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samega sebe pa samomotivacijo, fleksibilnost, iznajdljivost, širok spekter znanja (od 
tehničnega do strokovnega).  

/Sodelovanje. (Z1)/Seveda, sodelovanje, takoj timsko delo. (Z4)/Motivacija, da se samoangažiraš, da 
si fleksibilen. (Z8)/Da se znajdeš. (Z5)/Včasih se moraš precej znajdt, ja. (Z4)/ Da imaš čim širši 
spekter različnih stvari, ki jih znaš, od npr. pršraufat omaro do svetovalnega razgovora. (Z8)/V SS smo 
včasih in mame in svetovalke in… multipraktiki, tko se me mal pošalimo, ampak je točn tko kot je rekla 
kolegica, ker je tok enih situacij, ne. (Z4)/Jaja. (Z5)/Ne delamo samo s človeškimi viri, včasih delamo 
tudi z orodjem, včasih se moramo seliti, 100krat smo se, mislim velikokrat smo se v Šentu že selili, 
odzivati se moramo, ne, na telefone, na sodelovanje strokovnih služb od zunaj, to je dostikrat 
nepredvideno, ne veš, kdaj te bodo poklicali, kdaj moraš vskočiti, kdaj odreagirat. (Z4)/…Iznajdljivost 
je tukaj zelo pomembna. (Z2)/ 

 

7.2 Sklep R1 

Tema nenapisana pravila in norme v organizaciji je bila vstopna tema pri fokusni skupini z 
zaposlenimi. Moj predhodno oblikovan načrt ob tej tematiki: izmenično govorjenje norm, ki 
veljajo za njihovo skupino, izpostavljanje vedenja ali norme, za katero bi zaposleni želeli, da 
se preneha, spremeni ali na novo vzpostavi, je praktično propadel. V končni fazi so bila 
izpostavljena le tri nenapisana pravila: kava po sredini interviziji, da se spomnijo na rojstni 
dan ter so si pripravljeni vzajemno pomagati.  

Slabo odzivnost na to tematiko pripisujem začetnemu nelagodju. Možno je, da zaposleni 
nenapisanih pravil niti niso želeli izpostavljati, saj bi le-ta nato postala vidna. Razlog za 
težave zaposlenih pri naštevanju norm vidim tudi v njihovem dejanskem neprepoznavanju, 
oziroma ta del ostaja neozaveščen. Ravno na podlagi tega se potrjuje tovrstna težje 
dostopna in vsakdanjemu delovanju neopazna raven organizacijske kulture. Vedenje 
zaposlenih ima torej izhodišča, globlja od razumskega razmišljanja.  

Nevidnost te ravni v prostor (socialnega sistema) vnese precejšnjo mero negotovosti, ki jo 
lahko rešujemo z medsebojnim razgovorom (primerjanjem mišljenja) (Bečaj, 2009). 
Razgovor vsekakor pripomore k procesu ozaveščanja temeljnih usmerjevalcev vedenj ter je 
lahko odskočna deska za trdovraten proces njihovega spreminjanja.  

Morda bi povečanje neformalnih druženj med zaposlenimi in razgovor o nenapisanih pravilih 
ter o normah, ki veljajo v društvu, pomembno vplivalo tudi na dobrodošle spremembe v 
organizaciji. Razgovor o tem bi jim lahko omogočila tudi supervizija.  

Tabela 6: Predlogi za organizacijo 

predlog za izboljšavo trenutno stanje cilj 

neformalno druženje med 
zaposlenimi 

kava ob sredah (Z3), rojstni dnevi (Z4), 
1-2/leto izobraževanja – vidijo vsi 
zaposleni (Z8) 

povečanje le-tega (ozirajoč 
se na graf 1 in graf 4, v 
prilogi) 

norme v organizaciji skopa odzivnost, prepoznane le tri ozaveščanje,prepoznavanje 

v supervizijo vključiti tudi 
odnosno raven med 
zaposlenimi 

supervizor ne odobrava vključevanja 
odnosne ravni med zaposlenimi (Z5, Z1, 
Z6) 

razrešitev situacije 
(strinjanje vseh Z) 
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Čeprav so zaposleni ob tematiki vrednot izpostavljali predvsem kompetence za delovanje v 
društvu, pa niso pozabili na pomembnost uporabnikov ter na pogled nanje kot na pomembne 
in enakopravne individuume. Tako pri zaposlenih kot pri uporabnikih ni bilo občutiti pogleda 
nanje preko medicinskega modela (z definicijami o njihovih motnjah, diagnozah).  

Opisano se sklada s formalno opredeljenimi vrednotami Šenta: »vzajemna podpora, socialna 
solidarnost, nediskriminacija, spoštovanje duševne stiske posameznika« (Aleksić, 2013, str. 
36). Opredeljene vrednote tako niso formalno določene, vendar so med zaposlenimi prisotne 
in ponotranjene kot edine pravilne.  

Skoraj vzporedno (glede na pogostost izpostavljanja) so tako uporabniki kot zaposleni 
navajali vrednote, strnjene v: ohranjanje reda, upoštevanje pravil organizacije, ohranjanje 
nemotenih procesov in stalnosti v delovanju.  

To se sklada s kvantitativnim raziskovanjem, s tamkajšnjim opisanim razkorakom med 
klansko in hierarhično kulturo. Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih podatkov je tako 
opazno, da je na eni strani prisotno sodelovanje, medsebojna povezanost, fleksibilno 
odzivanje zaposlenih na reševanje problematik uporabnikov, na drugi strani pa so formalno 
opredeljena pravila, ki so zaradi visoke pretočnosti uporabnikov nujna za ohranjanje reda in 
stabilnosti. Avtorji Hull Teegarten idr. (2011) prav ta razkorak med klansko in hierarhično 
kulturo opisujejo kot notranji konflikt med potrebo po fleksibilnosti in inovativnosti ter na drugi 
strani po učinkovitih in enotnih procesih, ki bi organizaciji omogočili vključiti več 
posameznikov, kar je ena izmed temeljnih predpostavk NVO. Izpostavljena problematika 
torej ni le izključno pogojena z analizirano organizacijo. Več o teoretičnih izhodiščih NVO je 
opisano v poglavju 3.3. 

 

7.3 R2: Kakšen je odnos uporabnikov in zaposlenih d o sprememb v delovanju 
organizacije?  

Z raziskovalnim vprašanjem sem želela raziskati vpliv vključenih posameznikov na 
spremembe v delovanju organizacije ter kakšen odnos razvijajo do te tematike. Razdelila 
sem ga v dva posamezna sklopa: uporabniki in spremembe ter zaposleni in spremembe.  

 

7.3.1 Uporabniki in spremembe 

V poglavju uporabniki in spremembe preverjam vpetost uporabnikov v spremembe 
organizacije ter preko Brandonovega načela razvijanja udeležbe raziskujem možnosti 
njihovega enakopravnega partnerstva pri načrtovanju in izvajanju storitev v analizirani NVO. 

Izhodišče za nadaljnjo analizo in interpretacijo odgovorov fokusne skupine uporabnikov mi 
predstavlja teoretično izhodišče Brandona (1995), kateri med pet načel normalizacije uvrsti 
tudi razvijanje udeležbe uporabnikov. Osnovno vprašanje analiziranega načela je: »Ali lahko 
ljudje vplivajo, skupaj z ostalimi, na naravo služb, ki jih uporabljajo« (Brandon, 1995, str. 7)?  
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Načelo sestoji iz naslednjih sestavin: informacije, posvetovanje, občansko zagovorništvo, 
udeležba, prenos moči in nazadnje upravljanje organizacije (prav tam). Te sestavine so mi 
predstavljale podpoglavja raziskovalnega vprašanja. 

Brandonovo načelo mi je služilo kot pomoč pri bolj sistematičnemu prikazu rezultatov. Za 
lažje razumevanje posamezne sestavine sem v uvodu vsakega podpoglavja citirala avtorjeva 
vprašanja, s katerimi preverja prisotnost posamezne sestavine v organizaciji.  

Pridobljene informacije, iz fokusne skupine uporabnikov in nestrukturiranega intervjuja, sem 
razporedila med posamezne sestavine Brandonovega kontrolnega seznama ter jih prikazala 
v tabelah. Posamezna tabela tako predstavlja eno izmed sestavin razvijanja udeležbe. Leva 
stran tabele je zapolnjena z oblikovnimi kodami, desna stran pa s citati, ki potrjujejo le-te.  

7.3.1.1 Informacije  

Brandon (prav tam) ob tej sestavini postavlja vprašanje: »Ali je poskrbljeno za informacijske 
letake, oglasne deske, za dostop do kartotek in za relevantne sestanke; za informiranje ljudi 
na individualni in skupinski ravni?« Osrednji fokus 1. sestavine razvijanja udeležbe je torej 
namenjen pretoku informacij med uporabnikom in organizacijo.  

Oblikovano kategorijo uporabnik in organizacija: pretok informacij sem razdelila v 5 načinov 
obveščanja, ki so mi predstavljali kode 2. reda.  

 

Oblikovan urnik  delavnic, 
ki potekajo v dnevnem 
centru (1) 

/Skupine so že napisane na list. (U2)/ 
/…liste dobimo pri U…. tm vse zvem, kaj se dogaja, če je kakšna predstava v 
Drami ali je kino vse sprot zvem. (U7)/ 

 
Zaposleni  (2) 

 
/Obvesti me al me Z. al me U., ja sem obveščen za vse dejavnosti. (U8)/ 
/Velik informacij Z. nam rihta npr. donacije za kkšno fuzbal tekmo, gledališče. 
(U8)/  
/Pri uporabnikih pogosto, da moraš stvari večkrat ponoviti in obvestiti. (AŠ)/ 
/…zaposleni zlo obveščaj, ta socialna mreža, kdo rabi pomoč tako ali drugačno. 
Tu jih je zlo za pohvalt, tud obveščajo, kam se obrnemo, kako se obrnemo. To je 
kokr pohvala. (U4)/ 
/Ja, je dovolj razumljivo. e – mail, oglasna deska, zaposleni te vprašajo, če si 
slišal in povabijo.(U9)/ 

 
Oglasna deska  (3) 

 
/Oglasni deski se da prečekirat kkšno informacjo, pa ne le glede skupin temveč 
tudi ostalih stvari. Tut kle mentorji, tu zaposleni doskrat opozarjajo poglejte na 
tablo, če je karkol novga, poglejte na tablo. (U7)/ 
/V SS prihajajo socialni delavci tam dobimo vse informacije. (U8)/ 
/Mislim, da imajo vsi dnevni centri obešen, kam me lahko kontaktirajo…(AŠ)/  

 
Internet  (4) Preko različnih virov, tudi preko interneta, na internetu imamo socialno mrežo. 

(U1)/ 
/...dobijo takrat tudi obvestilo gor, obvestite jih ustno, da bodo vedeli, kdaj 
pridem. (AŠ)/ 
/Jaz sem dala na splet napovednik dogajanja...pozitivno, ker ostali vidijo ideje za 
delavnice, sicer to lahko tudi na urnikih vidijo, in se potem dogovorijo med sabo, 
grejo na letovanja, na morje, na izlete. (AŠ)/ 
 

 



31 
 

Souporabniki  (5) 
 

/Izve se tudi od prijateljev kaj se dogaja, kaj pomembnega, recimo športna 
področja. (U7)/ 
/…ljudje so zdej že kr osveščeni, sploh, ker jih obveščajo teli njihovi člani. (AŠ)/ 

 

Tabela 7: Pretok informacij med uporabniki in organizacijo  
 

Uporabnikom so informacije o dogajanju v/ali izven društva ter o spremembah v društvu 
dostopne preko pet različnih, medsebojno dopolnjujočih, virov: urnika delavnic (1), 
zaposlenih (2) - tako preko zaposlenih v stanovanjski skupini kot tudi v dnevnem centru, 
oglasne deske (3) v prostorih dnevnega centra, interneta (4) ter preko 
souporabnikov/prijateljev (5).  

Sklepam lahko, da je pretok informacij na ravni uporabnik – organizacija ustrezen. Nihče 
izmed uporabnikov ni poročal o nasprotnem ali o preteklih ovirah v komunikaciji med njimi in 
organizacijo.  

7.3.1.2 Posvetovanje  

Brandon v tej sestavini izpostavlja posameznikovo možnost izražanja lastnega mnenja in 
pritožbe ob nezadovoljstvu z organizacijo. Sprašuje: »Ali so uporabniki/ce v relavantnih 
odborih, ali imajo možnost sporočati mnenje o kvaliteti hrane, pijače, opreme, in se pritožiti« 
(prav tam)? 

Opis skupine PP (1)  /Imamo posebno delavnico PP, kjer zapišemo želje potrebe. Vsako sredo je 
delavnica in se jo udeleži kdor hoče in potem pove…(U1)/ 
 

Upoštevanje PPP 
uporabnikov s strani 
zaposlenih (2) 

 

Mi jih vedno vprašamo. V dnevnem centru imajo tako skupino pohvale in 
pritožbe, ideje, kaj bomo, kako bomo. Mi jih pa tudi sprašujemo v stanovanjih 
enotah, recimo, ali si še želijo, ali jih lahko mogoče ponudimo, kakšno spremstvo 
ali kakšno prostočasno aktivnost, ki je zaželena, ane, za bolj kvalitetno 
preživljanje prostega časa njihovega. (Z4)/ 

 
Predsednica sveta 
uporabnikov:  
- možnosti kontaktiranja (3) 

 
 

 
 
/Mejl je povsod obešen, telefon na strani uradne ure, vsi dnevni centri obešen, 
kam me lahko kontaktirajo, tko da ljudje so zdej že kr osveščeni. (AŠ)/ 
/Uporabniki se lahko obrnejo name, res pa je, da ne hodimo toliko v dnevne 
centre kot bi si želeli. (AŠ)/ 
 

 - možnost svobodnega 
podajanja idej (4) 
 

V mailu pošljem zraven idejkota z žarnico, pokliči 833. obiskovali kakšne 
delavnice, pa vidite, da znate to pa to, pa pokličite 833 in jim je všeč. In to jih 
spomni; jim je všeč, da ima možnost, da pove svojo idejo, svoje predloge. (AŠ)/ 

 
Šentijada −−−− predlog 
uporabnikov (5)  

/…Šentijada, organizirana je tudi nekje na predlog uporabnikov, saj so tožili, da 
se premalo družijo centri med sabo. To je bila večkrat izražena želja, da bi se 
večkrat dobili vsi skupaj. (AŠ)/ 
 

Vplivanje uporabnikov na 
spremembe – spletni 
napovednik (6) 
 
 
 

/ima možnost vplivanja, sem dala na splet napovednik dogajanja…uporabniki 
tožili, da se iz različnih dnevnih centrov, ne družijo dovolj. (AŠ)/ 
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Ukrep na prošnjo 
uporabnikov – 
zaposlitvena dilema (7) 

/Uporabniki, ki so tudi v zaposlitveni rehabilitaciji, si želijo priznanja delovne 
dobe, vsaj delno, če bi se dalo. Tudi na tem smo že delali, vendar tu prihaja do 
določenega zadržka, na katerega sem bila opozorjena s strani strokovnih delavk 
ŠENTPRIME; ki se ukvarjajo z zaposlitveno rehabilitacijo in bolje poznajo 
zakone. Gre namreč za to, da četudi si zaposlen le en dan, ne moreš več 
direktno v invalidsko upokojitev, ampak se postopek bolj zakomplicira in še 
pokojnina je nižja, tako da ne vemo, kaj je bolje za uporabnike oz. če bi na to 
pristali v večji meri (AŠ)./ 
 

Sprotn o reševanje 
konfliktov v DC (8) 

/Dnevni center velik, tud tkrt povejo, v SU možnost sproti pogovorimo, lahko 
izpostavijo vsi, ki imajo kakšne predloge, je to prostor, kjer se lahko pove kar 
hoče. Pa nima nobenih sankcij. (AŠ)/ 
 

Uporaba anonimne 
ankete (9) 
 

/..kjer čutijo, ali da niso zmožni medsebojnih odnosov – na ravni strokovni 
delavec uporabnik , uporabnik – uporabnik. Na internet postavimo anketo, 
anonimna, vsak možnost – piši, kar češ. (AŠ)/ 

Tabela 8: Uporabnikova možnost izražanja mnenja in pritožbe 

 

Ozirajoč se na zgornjo tabelo ima posameznik možnost izpostavitve svoje želje, predloga, 
pripombe, potrebe na kontinuirani, vsako sredo, delujoči pogovorni skupini (1) v dnevnem 
centru. Tako kot v dnevnem centru imajo tudi uporabniki v stanovanjskih skupinah možnost 
podajanja predlogov, ki so s strani zaposlenih zaželeni in odobravani (2). To pa vsem 
omogoča tudi predsednica sveta uporabnikov, saj uporabnikom ponuja možnost svobodnega 
podajanja idej (3, 4) ter prispeva k njihovi realizaciji (5, 6, 7), dosegljiva je za vprašanja, 
reševanje konfliktov (8), ob izraženem nezadovoljstvu uporabnikov pa na splet postavi tudi 
anketo (9), kjer jim je omogočena anonimnost, vpogled v odgovore ima le ona.  

V ospredju mojega zanimanja je bila tudi dejanska realizacija predlogov uporabnikov. Tako 
sem glede na uporabnikove odgovore na vprašanje: /Če mi lahko poveste spremembe, ki so se 

tam izpostavile in so bile povsem uresničene? Kaj se je potem spremenilo v tej smeri?/ oblikovala 
kategorijo: Realizacija predlogov, pripomb, potreb uporabnikov, katero so zajemale naslednje 
kode 2. reda, ki jih potrjujejo citati: 

- sprememba vedenja pri uporabnikih: /tlele se je precej popravl, kar se tiče samih, pri dostih 
ljudeh, ker so večkrat opozorjeni na določene stvari, so, da je čistoča bolj, to je kilometrina v tem 
in večkrat človk posluša bolj mu pride v zavest (U4)/  

- želja po novih znanjih – ročna dela: /Jst sem dala predlog, da bi bila ročna dela, pa mi je 

Alenka pokazala kako se štrika.(U5) /Pol se ti je ubistvu uresničl, to kar si si želela? (A)/ Ja. (U5)/,  
- novoletna zabava, sprotno razreševanje konfliktov, realizacija predlogov 60–70 %: 

/Zapažam, da so se določene stvari premaknile v pozitivno stran. Ker, tudi smo razčiščval sprot kšne 
nesporazume, kar se pa tiče predlogov smo si pa tut želel recmo, da bi mel eno tako pa tako zabavico 
za to pa za to in smo dal predlog in se je realiziral. Recimo lansko leto za novo leto prov je potekala ta 
času primerno, uspelo je piknik, samo stimulirat je treba ljudi na prav način in se na teh, na to kar smo 
uporabniki želel in predlagal, recimo vse se ni uresničl, če to procentualno izrazm, sej po moji oceni, 
za tam med 60 – 70%. Med 60 - 70 % kokr je tut zmožnost finančnega, sej to je vse. Odvisn spet od 
takih stvari. (U4)/ 

Predsednica sveta uporabnikov ob tem izpostavlja pozitivno in večjo sodelovalno 
naravnanost uporabnikov pri uvajanju sprememb, ki se z leti povečuje. 
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/Kako vi vidite, da se uporabniki ter zaposleni odzivajo na spremembe v delovanju – torej v uvajanju 
kakšnih novosti, tako iz vsebinskega kot tudi organizacijskega vidika? (A)/ 

/Vsi se odzivajo pozitivno. Pripravljeni so tudi več sodelovati, tudi uporabniki, saj vidijo, da je to v 
njihovo korist in da tudi brez njihovega vloženega truda, ne bo prišlo do sprememb v njihovo korist. 
(AŠ)/ 

Pridobljene informacije potrjujejo ustrezno prisotno sestavino: posvetovanje. Posamezniki 
imajo možnost izražati nezadovoljstvo ter možnost svobodnega podajanja novih idej. Njihovi 
predlogi so slišani, so dobrodošli, so uresničeni.  

7.3.1.3 Odločanje  

Brandon (prav tam) navaja vprašanje: »Ali imajo možnost asertivnih treningov, naučiti se, 
kako organizirati odbore, kako pretehtati različne opcije, kako se upreti pritisku drugih, kako 
prijazno reči: ne?«  

Tabela 9: Krepitev posameznikovega odločanja 
 

Uporabniki imajo, s pomočjo pogovornih skupin, možnost treninga asertivnosti (2, 3, 4) ter 
razgovora o pomembnih tematikah, izbranih z njihove strani (1). Tudi vključevanje v svet 
uporabnikov vpliva na uporabnikove spremembe pri vstopanju v odnose (3). Zagovornica jih 
poskuša vključevati v izobraževalne delavnice (6), ki so namenjene tako zaposlenim kot tudi 
njim samim ter v organizacijski proces prireditev (5). Vse to krepi posameznikov občutek 
»zmorem« (4), povečuje se samopodoba, posledično pa to vpliva na sprejemanje 
samostojnih odločitev ter širjenje njegove udeležbe na nivo organizacije.  

Glede na odgovore uporabnikov ter njihove zagovornice lahko sklepam, da organizacija 
prispeva k razvoju uporabnikovih življenjsko pomembnih kompetenc.  

Uporabniki izberejo temo 
diskusije (1) 
 
Prednosti prihajanja na 
skupino – interakcijske 
vaje (2) 
 
Spremembe pri 
uporabnikih – vstopanje v 
odnose (3) 
 
Po uspehu za četek 
aktivnejše participacije 
uporabnikov (4) 
 
Vpletenost uporabnikov v 
organizacijo prireditve (5) 
 
Uporabnost internega 
izobraževanja za 
uporabnike in zaposlene 
(6) 
 

/Mi predlagamo temo in ta tema, kera je zglasovana, na to temo je pogovor. To 
je ta komunikacijska oz. šola za življenje, ki je ob četrtkih.(U4)/.  
 
/Te skupine, interakcijske vaje, dost se naučiš. Zanimive stvari, tud naučimo se, 
sprot treniramo, da poslušamo druk druzga in že samo s tem, da mi poslušamo, 
se vzgajamo, da je treba prisluhnit…(U4)/ 
 
/Uporabniki, ki prej kregal, naučili, da podajajo argumente, opazili, da to ne 
prinese nobenega rezultata, kvečjemu negativnega. Tako da jim je to prineslo 
veliko, drugače vstopajo v odnose, tudi z zaposlenimi. (AŠ)/ 
 
/Po 14ih letih sprejeli zakon… So videli, da nam je uspelo, oni začeli aktivno 
vključevat bolj aktivno dajat predloge. (AŠ)/ 
 
 
/Šentijada…Tko da so predstavniki uporabnikov tud v organizacijskem odboru, 
vsak ima svojo zadolžitev. (AŠ)/ 
 
/…poseben sklop na temo motivacije. vključeni tudi uporabniki. Izobraževanje 
namenjeni izboljšanju odnosov med zaposlenimi in uporabniki; enigma, kako 
opažamo stigmatizirane uporabnike – mi zaposleni, kako motivirati in 
samomotivacija. tudi uporabniki, vodijo delavnice (prostovoljci), morajo znati 
motivirati uporabnike. (AŠ)/ 
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7.3.1.4 Občansko zagovorništvo 

Osnovo vprašanje sestavine se glasi: »Ali prihajajo prostovoljci/ke in pomagajo pri 
predstavljanju individualnih interesov uporabnikov/c« (prav tam)? 

V času raziskovanja nisem dobila informacij o tej temi.  

7.3.1.5 Udeležba  

Brandon (prav tam) za ocenjevanje te sestavine navaja vprašanje: »Ali svet uporabnikov 
vpliva na najvišje ravni vodenja?«  

Možnost dostopa 
uporabnika do uprave (1) 
Prihod koordinatorke v DC 
(2) 
 
 
Participacija uporabnika: 
lastna aktivnost v nivo 
odlo čanja (3); 
Predsednica sveta 
uporabnikov:ob časen 
prihod (4) 
 
SVET UPORABNIKOV 
Na srečanja: IZVOLJENI + 
VSI Z IDEJAMI 
(5) 
 
 
Predsednica sveta 
uporabnikov: možnosti 
kontaktiranja  
(6) 
 
Naloga sveta uporabnikov 
(7) 
 
 
Naloga sveta uporabnikov 
(8) 
 
 

/Sicer pa, kar se tiče teh uprave na Cigaletovi ima vsak uporabnik možnost, da 
se zglasi pri njih, sicer ne vem kako to drugi vejo, da komunicira z njimi, tudi z 
Uprave pridejo koordinatorka sm, tlele so določeni sestanki, sam kdo se jih 
udeleži, to pa je spet tko, jst se jih ponavad udelžim. (U4)/Aha, kakšni sestanki 
so to? Mislite ob volitvah?/Ne, predavanje, to kaj bi se dal izboljšat…/ 
 
/To je spet odvisn kok je vsak uporabnik sam od sebe aktiven. To je čist eno z 
drugim povezan. (U4)/ 
/…eni so zlo za te stvari, B.K. je zelo aktiven, drugač mamo pa na Cigaletovi tut 
predstavnika uporabnikov, to je pa Andreja Štepec. Občasno pride tut sm, k 
mamo kkšno omizje. (U6)/ 
 
 
Na 4 leta potekajo volitve…glasovnice poslane vsem (svojcem in uporabnikom). 
(AŠ)/ 
/Le tisti izvolili v posameznem centru. Na srečanja vabljeni vsi izvoljeni ter vsi 
tisti, ki imajo  ideje za nadaljnje delo (brainstorming), predebatira vse na redni (1-
2 leto) in dopisni seji. (AŠ 
 
Če so nezadovoljni z odnosom, z uporabo al pa če prhaja do razprtij med 
delavci, pa to vse vpliva na uporabnike, se potem obrnejo name./ 
/Uporabniki se lahko obrnejo name, res pa je, da ne hodimo toliko v dnevne 
centre kot bi si želeli. (AŠ)/ 
 
/Svet uporabnikov, ne samo da ima na politiko združenja vpliv (tako na 
programe, kot na delovanje), temveč tudi na državne stvari, torej posegamo na 
višji nivo. (AŠ)/ 
 
/Če ne morem rešit, se obrnem na strokovno delavko, se z njo pogovorim, vedno 
pa najde zaslombo v meni. (AŠ)/  
/…jih tudi zagovarjam; naloga sveta uporabnikov obvestiti o njihovih pravicah…/ 

Svet uporabnikov: 
zakonodajni nivo 
Medsebojno sodelovanje 
glede predlogov in 
zakonodajno ustrezen zapis 
pri snovanju novega zakona 
o duševnem zdravju. (9) 

/z njihovo pomočjo organizirala sestanke, tudi oni skozi zakonodajo,smo 
predebatirali predloge, dal predloge…zapisali v obliki zakonodajno telo. (AŠ)/ / 
/…predsednica sveta uporabnikov in predsednica svojcev sva šle v vse dnevne 
centre. Midve sva tudi v koordinaciji in organizaciji za duševno zdravje zadolžene 
- za prenos zakonodaje, točno se ve kaj je kaj, potem sva jim to tut razložili jim 
še, sva šle v centre in jim razložil vse. oni so pa to že prej vse predelal. (AŠ)/ 

Tabela 10: Vpliv sveta uporabnikov na organizacijo 
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Na, v uvodu, izpostavljeno vprašanje bi lahko odgovorila pritrdilno: »Da, predsednica sveta 
uporabnikov vpliva na najvišje ravni vodenja ter je tudi vključena vanje. Zagovornico 
uporabnikov sem doživela kot izrazito aktivno predsednico, ki svoje delovanje usmerja v več 
nivojev organizacije: vsebinski (program dejavnosti), vodenje (svet uporabnikov) ter v najvišji, 
državni, zakonodajni nivo (5, 6, 7, 8, 9). Njena vloga v društvu vsekakor ni zanemarljiva.  

Kljub vsemu pa sta o svetu uporabnikov spregovorila le dva od devetih udeležencev (U4 in 
U6). Izjavi (1, 4) potrjujeta prepoznavanje njene vloge.  

7.3.1.6 Prenos moči  

Sestavino prenos moči Brandon (prav tam) utemeljuje z vprašanji: »Ali vodilno osebje 
prepušča moč nižjemu osebju in potem uporabnikom/cam? Ali so uporabniki/ce udeleženi v 
nastavljanje osebja in ali so vključeni v upravljanje s financami?« 

Iniciativa uporabnikov 
ob podpori zaposlenih, 
primer lokacijsko 
neustrezne 
umeš čenosti (1) 
 
Ukrep na prošnjo 
uporabnikov –  
nezadovoljstvo: 
- celostni pregled vodstva 
in odpustitev (2) 
 
 
 
 
 
- upoštevanje volje 
uporabnikov in pregled 
vseh vidikov (3); 
- zagotavljanje 
anonimnosti in 
nesankcioniranja ob 
podajanju mnenja (4) 
 
Reševanje s 
strokovnimi delavci 
(5) 
 
 
Upoštevanje mnenja 
uporabnikov: finance 
(6) 

/Preselili iz vrtca v industrijsko cono, ..nato hoteli prestaviti še zadaj  Niso imeli 
možnosti izvajanja razgovorov, skupin. Notri tema, ropot. So se zbrali…/aha, sami 
uporabniki so se uprl?/ sami uporabniki so se zbrali in napisali – plus podprli so jih 
strokovni delavci. (AŠ)/ 
 
 
 
 
/V svetu uporabnikov ukrepali na prošnjo uporabnikov, zaposleni v Zavodu Dlan v 
Mariboru, naj bi prihajalo do šikaniranja oz. dajanja prednosti enim zaposlenim 
pred drugimi. Po individualnih pogovorih in tudi drugih pregledih dela vodstvenega 
kadra, s strani strokovnih delavcev, so direktorju zavoda prekinili delovno razmerje. 
(AŠ)/ 
 
/Enako smo se odzvali na nesoglasja v DC Maribor in tudi tu je bila upoštevana 
volja uporabnikov. Seveda pregledamo vse vidike, da ne more priti do lažnih 
obtožb. Uporabnikom se zagotavlja anonimnost in nesankcioniranje ne glede na 
to, kakšno mnenje izrazijo. (AŠ)/ 
 

 
/Skratka, vse skušamo najprej reševati s pomočjo strokovnih delavcev, s tem, da 
tudi uporabniki upoštevamo njihovo mnenje in nasvete ter šele potem ustrezno 
ukrepamo. (AŠ)/ 

 
/Preko donacije smo dobili 500e, kaj vi mislite, kaj bi potrebovali, kaj novega, kaj 
predlagate? Premislite. (SPP)/ 
 

Tabela 11: Prenos moči na uporabnike 
 

V skladu z viri informacij je v organizaciji prenos moči na uporabnike možen ter praktično 
realiziran.  

To potrjuje primer lokacijsko neustrezne umeščenosti, kjer se je z iniciativo uporabnikov ter 
ob ustrezni podpori zaposlenih izvršila preselitev dnevnega centra na primernejšo lokacijo 
(1). Naslednji argument, ki potrjuje zgornjo trditev, je tudi vključevanje uporabnikov pri 
nastavljanju osebja (2). Tematike upravljanja s financami se nismo lotili ne z uporabniki ne s 
predsednico sveta uporabnikov. Izpostavila pa se je na skupini predlogi in potrebe 
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uporabnikov, pri kateri sem bila prejšnji dan udeležena kot opazovalka. Izpostavljen citat (6) 
se mi je vseeno zdelo smiselno vključiti. 

Za predsednico sveta uporabnikov so uporabniki izrazito pomembni, zaupa jim, njihovo 
mnenje ji je enakovredno mnenju zaposlenih. Njen ukrep ob nezadovoljstvu uporabnikov bi 
lahko opredelila kot pregled vseh možnih virov (uporabnikov in zaposlenih) z zagotavljanjem 
anonimnosti in kot nesankcioniranje ob podajanju mnenj (strategija anonimne ankete) (3, 4, 
5). 

7.3.1.7 Upravljanje organizacije  

Vprašanje, na katerega sem v tem podpoglavju odgovarjala, je: »Ali uporabniki, s pomočjo 
osebja, lahko dejansko vodijo službo« (prav tam)?  

Odlo čanje na 
organizacijskem 
nivoju 
 
Potek volitev v SU(1) 
 
 
 
Participacija 
uporabnika – lastna 
aktivnost v nivo 
odlo čanja (2) 
 
Uporabnikova 
vklju čitev v vse 
organe združenja 
(3) 
 
Funkcija U. v 
organizacijo: nejasno 
formalno dodeljena 
vloga delegata (4) 
 
Potek in dejavnosti v 
organih združenja 
(5) 

/4 leta potekajo volitve, glasovnice poslane vsem. (AŠ)/ 
/Kaj pa takrat, ko volitve potekajo? (A)/  
/Ja, v centrih jih obvestijo, da obstajajo, izberejo si predstavnika. (AŠ)/  
 
/V bistvu je od uporabnika odvisno, ali se bo vključil ali ne?/Aha, ni pa tko nujno? 
Kakšni sploh nič/ Ne, ker kakšni sploh nič, za njih je dobro kot je. (AŠ)/ 

 
/Uporabniki so člani organov združenja. jaz npr. v izvršnem odboru. bom dobila tudi 
namestnika. Prisotni v dveh organih, povsod možnost odločanja. Poleg tega lahko o 
tem, kaj je bilo rečeno, razpravljajo z drugimi uporabniki in preko sveta uporabnikov 
– o programih, delu društva. (AŠ)/ 
 
/…uporabniki lahko pridejo prav v vse organe. Jaz tudi v svetu Šenta – prima. (AŠ)/ 
 

 
 
/…sem bil kar napisan tam, kot delegat. Ne nisem prav vedel, kaj to pomeni, s čin 
naj se ukvarjam, kje naj uho držim oz. kam naj nos nastavim pa tako naprej ne. (U1)/ 
 
 
 
/Sem bil delegat nekaj časa…smo volili, samo to je bila formalna volitev v odbor, 
zapisnikarja, predsednika in tako naprej, delegate ne in take stvari in pol smo pa 
sprejeli statut. (U1)/ 

Tabela 12: Možnost upravljanja organizacije s strani uporabnikov 
 

Uporabnikom je omogočeno formalno, s statutom, poseganje na ravni vodenja organizacije. 
To jim omogočajo volitve, ki potekajo vsake 4 leta. Po besedah predsednice SU ima 
posameznik možnost priti v vse organe združenja (3). To pa pogojuje posameznikova lastna 
angažiranost in motiviranost (2).  

V statutu opredeljena pravica (18. člen) članov društva: »Pravica in dolžnost člana je, da voli 
in je izvoljen,« med udeleženci ni veljala za nekaj samoumevnega. O tem sklepam, ker je po, 
na fokusni skupini, prebranem členu v prostoru zavladala tišina, katero je prekinil 
prostovoljec z: /Na razne funkcije. V svet uporabnikov/ ter pozval U1, da spregovori o svoji 
izkušnji v vlogi delegata (4,5). U1 je delil svojo negativno izkušnjo v vlogi delegata, ki je 
temeljila na formalni opredelitvi. Ni mu namreč bilo jasno, kaj to zanj in za njegovo uspešno 
delovanje na tem položaju pomeni. 
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Znanje uporabnikov o organih združenja je šibko. Preverjala sem ga z: /Ali poznate direktorja? 

Kako poteka vse to? Kako je sestavljena organizacija?/ Ter ob tem dobila odgovore: /Jst ga bolj na 
videz./Jst tud bolj na videz./Ja, ene pisarne so še na Cigaletovi, pa tm so tud še zaposleni./Jst sm tud 
spoznal že dost teh./ Jst sm se sama osebno tud udeležila, …nam je parlament posodu prostore…na 
seji o duševnem zdravju./ 

Ob tem mi je U6 zastavil vprašanje: /Vodja kot direktor ali kot vodja skupine? (U7)/, kar priča o 
uporabnikovi prepoznavi različnih ravni vodenja. 

Ostali udeleženci o sestavljenosti organizacije niso spregovorili. Na podlagi pridobljenih 
informacij sklepam, da je izpostavljena sestavina: upravljanje organizacije (in z njo povezane 
njihove pravice in dolžnosti) med uporabniki najmanj poznana.  

 

7.3.2 Sklep RV2: uporabniki in spremembe 

Razvijanje udeležbe je načelo normalizacije, ki je uporabnikom v analiziranem društvu 
omogočeno. Uporabniki so preskrbljeni s pomembnimi informacijami. Možnost imajo 
sporočati svoje mnenje in se ob nezadovoljstvu pritožiti na delujoči pogovorni, sredini 
skupini, zaposlenim ali pa se obrniti na predsednico sveta uporabnikov, Andrejo Štepec. 
Organizaciji je pomembno, da uporabniki pridobivajo nova znanja (tehnična in odnosna), ki 
izhajajo iz njihovih potreb in želj. V društvu je aktivno delujoč svet uporabnikov, katerega 
predsednica je Andreja Štepec. Njena vloga ni povezana le z vplivanjem na najvišje ravni 
vodenja, temveč posega tudi na državno – zakonodajno raven. Izboljšanje položaja oseb s 
težavami v duševnem zdravju ji je pomembno tako v njihovi vključenosti v društvu kot tudi v 
njihovi vlogi na »makro«, družbeni ravni.  

Uporabnikom je omogočen prenos moči. Moč organizacije se tako prenaša tudi na nižje 
ravni, k uporabnikom. V preteklosti so tako lahko vplivali na spremembo lokacije dnevnega 
centra ter na prekinitev delovnega razmerja. Uporabnikom so v podporo zaposleni ter njihova 
zagovornica.  

Zadnja opisana sestavina: upravljanje organizacije je bila med vsemi izpostavljenimi temami 
med uporabniki najbolj nepoznana. Odgovori so bili skopi in nesuvereni. Razloge za šibko 
izpostavljanje sem iskala v: časovnem bližanju konca skupine (neučakanost in/ali utrujenost 
in/ali težko vzdrževanje pozornosti), prisotnosti praktikantke, prostovoljca in mene 
(nepoznane osebe) ali v dejanskem nepoznavanju organov združenja ter v njihovih 
dolžnostih kot članov organizacije. Vključeni uporabniki me niso prepričali, da imajo usvojeno 
znanje o izpostavljeni sestavini.  

Aktivna udeležba posameznika je ena izmed ključnih lastnosti razvijanja udeležbe ter 
spremlja pravzaprav vse nadaljnje opisane sestavine (neposredno je izpostavljena pri 
sestavinah udeležba in upravljanje). Zavedam se, da sta aktivnost in lastno zanimanje 
uporabnikov vsekakor pomembna, a se vseeno sprašujem, v kolikšni meri so uporabniki 
dejansko seznanjeni z vlogo predsednice sveta uporabnikov, z možnostjo navezave stika in 
njenimi intervencijami ob uporabnikovem nezadovoljstvu. Njeno vlogo je namreč na fokusni 
skupini prepoznala le ena članica društva.  
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Sprašujem se tudi, v kolikšni meri so pretekle »zmage uporabnikov«, v smislu realizacije 
njihovih idej, vidne ostalim članom, ki v sam proces sprememb niso bili vključeni.  

Predsednica sveta uporabnikov je poročala, da je zanimanje uporabnikov za aktivno 
delovanje v društvu narastlo po tem, ko so videli, da so bili njihovi predlogi upoštevani ter 
ovrednoteni (primer spremembe zakonodaje). Sklepam lahko, da so uporabniki usvojili 
vedenje, da lahko tudi oni pomembno prispevajo k izboljšavi svojega položaja.  

Tu vidim pomembno iztočnico za nadaljnje delovanje organizacije. Glede na to, da so bile 
iniciative uporabnikov uspešno realizirane (glej podpoglavje prenos moči), je smiselno, da je 
o teh pomembnih prispevkih obveščenih čim več uporabnikov. Širitev dobre prakse med 
njimi bi lahko prispevala k njihovi večji motiviranosti za spremembe, za predloge za rast 
organizacije.  

Ozavestili bi, da njihovi predlogi lahko prinesejo izboljšave, ki povečajo njihovo zadovoljstvo, 
ter besede ne ostajajo le v krogu udeležencev sredinih pogovornih skupin. Iz abstraktnega 
nivoja bi tako prišli na nivo realnosti in dosegljivosti. Na tem mestu bi lahko bilo uporabno 
vizualno gradivo. 

 

7.3.3 Zaposleni in spremembe 

V sklopu 2. dela raziskovalnega vprašanja je bil fokus raziskovanja usmerjen v zaposlene, v 
njihovo odzivanje na spremembe v organizaciji. Pomembno mi je bilo razrešiti vprašanje 
vpliva: ali imajo zaposleni možnost odločanja o spremembah ter kakšna je vloga zaposlenih 
v procesu uvajanja sprememb. Poleg tega sem se osredotočila še na pot ideje (od 
začetnega do končnega stadija), podane s strani zaposlenega. 

Raziskovalno vprašanje sem zasledovala z naslednjima, na fokusni skupini izpostavljenima, 
vprašanjema: 

1) Kako se vi sami odzivate na spremembe: so vam lj ube ali raje vzdržujete stalnost? 

Opazno je, da zaposleni, glede na 20-letni obstoj Šenta, prepoznavajo rast organizacije.  

/Jaz sem 10 let tuki in velik stvari vidim, da se je spremenilo in tko, kot sem prej rekla imam jaz to kot 
eno rast organizacije. Tam kjer vidimo, da zadeva ni v redu popravimo. (Z8)/ 

/Drgač pa organizacija se še, jst jo vidim kot, da se še razvija. Da ni to..to se je začelo pred 20imi leti z 
nule, odkrivaš neki novega in ko se pojavijo neke težave pol gledaš, kako bi to rešil, ne ni. . (Z8)./Ni 
neki tko , zdej bo pa 20let še eno in isto? (A)/ Nene… (Z8)/ 

Spremembe (v zakonodaji, pri delu z uporabniki, lokacijske spremembe) so bile opisane kot 
nenehno prisotne, kar pa zaposlenim predstavlja izziv ter onemogoča delovno naveličanost 
in dolgočasje. Pri tem nihče izmed vključenih ni izkazoval nestrinjanja z zgornjo trditvijo.  

/… Včasih se moramo seliti, 100krat smo se, mislim velikokrat smo se v Šentu že selili. (Z4)/ 

/A mi mamo sploh kej stalno? (Z5)/ Na Šentu se hvala bogu tok spreminja, ker če bi to delo, ki ga 
opravljam že toliko let bilo tako enolično in tako stalno, skos po enmu kopitu, potem ne bi bila tok let 
tukaj kot sem… pa sem 16 let tle notr…je en izziv, delala na različnih področjih… ni pa skos isto (Z4)/ 
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Kot konkreten primer sprememb, predlaganih s strani zaposlenih, je bilo predstavljeno 
vplivanje zaposlenih na bolj strukturirano delovanje v stanovanjskih skupinah ter izboljšanje 
kvalitete bivanja uporabnikov v stanovanjskih skupinah (večja materialna in kadrovska 
pokritost), kar pa je posledično vplivalo tudi na zahteve (pričakovanje aktivne participacije), ki 
jih ima organizacija do uporabnikov pri vključitvi v stanovanjsko skupino. Le–to pa vidi 
zaposlena kot priložnost uporabnika na poti v samostojnost.  

/Ker ste vprašali, na kaj smo vplivali, da je boljš, ne, absolutno smo vplivali na to, da se je kvaliteta 
bivanja pri uporabnikih zelo zvišala, včasih smo živeli po domače, skoraj v ne vem, v zelo slabih 
pogojih. Z razvojem Šenta, se je ta standard bivanja dost zvišal…se je pa tud ta del, da mi tudi 
zahtevamo malo več od njih – zvišal, ker pa se nismo sami spomnili, se je tako, pač ministrstvo nam 
narekuje (Z4)/ 

/Pa nvm jst vidim plus v tem, da am, pa mogoče je za veliko uporabnikov minus, da jst ko vidim ta 
sprejemni postopek za SS, da mi pričakujemo veliko samostojnosti vidim, veliko iniciative od 
uporabnikov, k mogoče druge organizacije ne toliko in to velja neka nenapisana hierarhija med nami in 
tudi v bolnici jo zelo dobro poznajo in…tko da tud uporabniki med samo mal vejo, ali dosegajo ta 
osnovna merila al ne, pa koliko se morajo, če imajo željo k nam priti tud potrudt, a ne. Tko da. ..to se 
mi zdi tudi plus, ja. Da če si želijo, če je interes na njihovi strani, je to dejansko lahko pot v 
samostojnost, ane. Ker za zagotavljanje drugih možnosti, a ne, da jih naučimo, kako se obrniti na eno 
organizacijo, a ne, tok znanja pa imamo, ne, pa res širok spekter zaposlenih, tko da, to varnost in 
stabilnost dobijo in s tem posledično tud osebni mir, pa da lahko počasi napredujejo malo višje, to se 
mi zdi tud tuki plus…(Z5)/ 

/V SS, kjer sem bila jaz prej prvih 5let, se je veliko spremenilo; bom rekla, da je zelo strukturirano 
ratalo vse skupi, prej je bilo vse bolj tko, po domače, pa tud kadrovsko veliko manj pokrito, smo ble to 
2, 3 osebe za 5 SS, amm. (Z8)/ 

2) Če bi imeli vi kot strokovna delavka neko konkretno idejo, inovativno, nekaj, kar bi vi 
spremenili, predlog za izboljšavo ali pa na drugi s trani, da bi vam nekaj res šlo zelo na živce, da 
vam resni čno ne bi bilo vše č, kako bi potekala vaša pot – od ideje do realizaci je? 

Spodaj zapisani, na fokusni skupini pridobljeni, odgovori so me vodili do naslednjih a) in b) 
zaključkov: 

a) Organizacija je hierarhi čno oblikovana .  

Inovativna ideja, predlog ali potreba, podana s strani zaposlenega, potuje skozi vertikalno, 
formalno določene nivoje odločanja. Pomembnejše odločitve sprejema direktor, pod njim je 
strokovna direktorica, nižje je strokovni vodja, nižje vodja enote, pod njim svetovalec, ki mu 
sledita mentor in delovni inštruktor. Prisotni in možni so informacijski zastoji med 
izpostavljenimi štirimi10 nivoji odločanja ter vzročno-posledično časovno neustrezna 
odzivnost (1–2 meseca) na posameznikov predlog.  

/V taki vrsti hierarhije, k je pri nas v Šentu konkretno… če bi hotel rešit ta problem, ki si ga ti zdele 
izpostavila, bi mogl it spreminjat čist vrhnjo strukturo, ne. Ker pri nas je, da hierarhija pride do enega 
človeka…Če imaš pa enega človeka je pa to dost velika verjetnost, da pride do osebnih kapric in pol si 
prepuščen njegovemu razpoloženju kot takem, ne, kar je pa zelo problematično, seveda se strinjam. V 
takem sistemu k je tukaj, ko imaš dejansko, gre piramida samo do enega. (Z1)/ 

/Od ideje do realizacije preteče ogromno nekega izgubljenega..ker je kar hierarhično organizirano, 
tako da je potrebno najprej reči temu, potem un reče temu, pa un spet naslednjemu in potem preden 

                                                
10 O štirih nivoji odločanja je govoril zaposleni s svojega položaja, s položaja vodje enote.  
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pride to nazaj, da je to pa možno. (Z3)/ Če sploh pride. (Z8)/ Am, je to mesec dni lahko. Ne, na primer 
sploh, če je povezano s financami, pa velika verjetnost je, da je kaj, ampak to pač, nvm, kako bi bilo 
lahko drugače rešljivo. Nvm, kot primer zdej so v eni SS rihtali kopalnico in seveda, ker je direktor tisti, 
ki odloča, ali bomo kupili tele šraufe ali ne bomo kupili tele šraufe, ko je končno direktor prišel, je bilo v 
5min rešeno, prej so pa isto pacali, pa so rekli, ja pa bomo prišli, pa nvm a bomo tele al …no, ja in je 
trajalo vse. Podobno je pri nas, se pravi, težko je priti do neke realizacije. Ker pač je vsaj 3 do 4 , ki 
imam jaz osebno ljudi nad mano, ki odločajo o neki zadevi. (Z3)/ 

/Od realizacije, na, to se pravi jaz dobim idejo v sredo popoldne, počakam do naslednje srede 
dopoldne, kjer idejo predstavim. Am, potem se strokovna vodja odloča, npr. če preseže njene 
zmožnosti, to se pravi, če je ideja taka, da se ona sama o tem ne more odločati. Potem ona reče 
naprej na ne vem katerem sestanku, recimo, ki traja v kakšnem mescu mogoče, potem pa dobim 
povratno informacijo, se pravi, če je ideja taka, da ona ne more o tem odločati v roku verjetno dveh 
mesecev. (Z3)/ 

/Čeprav včasih se pa tvoja vodja ne strinja s to idejo, pol, pa ne gre naprej… (Z8)/Potem pač ne gre 
naprej. (Z3)/ Čeprav vodja vodje pa bi mogoče se..če bi uspel priti (Z4)/Ja, če bi, mogoče bi, tisti vodja 
(Z8) …/ Al pa tisti vodja da naprej, pa potem vmes, mogoče se tam ustavi. (Z8)/Zato sem prej rekla,če 
pride nazaj. Se včasih tudi ustavijo stvari…. (Z8)/ 

/Če damo zdej stvar na papir dobimo v resnici 4 nivoje, to pomeni, če sem jaz am, se pravi vodja 
enote, imam potem strokovnega vodja nad mano, potem je strokovna direktorica, potem je pa direktor. 
Se pravi 4 nivoji (Z1)/ Tako je. (Z3)/ In te 4je se moramo zmenit, kar ste prej govorile, je to samo 
pomanjkanje nekih protokolov, slabe komunikacije teh treh ključnih ljudi med sabo, ki ima višjo funkcijo 
al pa več kompetenc na določenem področju, bi mogu vzpostavit neke komunikacijske kanale, k so 
bolj čisti, ki imajo jasne protokole, dvosmerna komunikacija in se da zadevo zelo hitro lepo speljat, to 
so moje izkušnje. (Z1)/ 

b) Pomembne so osebnostne karakteristike osebe, ki je vklju čena v proces 
sprememb,  ter njen položaj, ki ga zavzema v organizaciji.   

S pomočjo vpogleda v organizacijo sem spoznala, da je vsekakor pomembna oseba, ki je vir 
ideje – katere implicitne predpostavke jo vodijo pri predstavitvi njene ideje. Izid predloga je 
lahko drugačen, če osebo vodi strah ali če verjame v pomen svojega predloga ter njegovo 
uveljavitev samozavestno zagovarja. Pomemben je tudi njen položaj in vloga, ki jo v 
organizaciji zavzema. Če je neposredno povezana z osebo, ki odloča o stvareh, je proces 
hitrejši in brez zapletov. 

/Jaz bi se mogoče tuki, pretok informacij z enega nivoja na drugega, se dostikrat nastopa preveč z 
neke pozicije strahu, to se pravi, da greš v zadevo; a bi mi mogoče, lahko tole, bi dobil. Ja, sej bi sam 
tokle stal..ne da greš v zadevo; za svoje normalno delo potrebujem to in to pika. (Z8)/To je malo 
odvisno od človeka, veš…(Z5)/ 

/Ja, al pa da včasih celo se reče, ma ne bomo tega pisal, sej nam ne bodo odobrili. (Z8) /Aha direktor 
(A)/ Z8 Ja v tem smislu, da je dostkrat en strah prisoten in tko informacije ne grejo naprej, zrd tega se 
zataknejo al pa slabš potujejo. Strah. Prestrašena predizpozicija, al pa nvm, kako naj to poimenujem, 
ne,.. (Z8)/  

Pomembne so osebe, ki odločajo o predlagani spremembi: ali se zavedajo pomena 
uveljavljanja novosti in predlogov, podanih s strani zaposlenih in uporabnikov, ter ali se 
zavedajo prednosti mednivojske, jasnejše, vertikalne povezave ter možnih ovir, ki lahko pri 
hierarhično organizirani organizaciji nastanejo.  
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/Zdej pa če so ti trije, zadnji pred direktorjem, am, če znajo, če kako bi rekel, odprti, da znajo 
prisluhniti, da so fleksibilni, da so kompetentni, da ni neki zadržkov tukaj pri komunikaciji, potem bi to 
mogl delovat. Am, jaz sem v to čist prepričan, pa ni velik za zrihtat, ne. Ker če je napaka v sistemu 
maš v resnici sam 3 nivoje za zrihtat, jih nimaš 10, tko k v Meractorju recimo, tko se men zdi. (Z1)/ 

Sklenem lahko, da zaposleni niso odklonilno naravnani do sprememb v organizaciji. Ravno 
nasprotno, polni so predlogov in samoiniciativno razmišljajo o izboljšavah. Časovno ustrezno 
realizacijo predloga, potrebe, želje jim otežuje hierarhično oblikovana organizacijska 
struktura. Pogosti so komunikacijski zastoji, kar pomeni, da je možno, da predlog niti ne pride 
do osebe, ki nazadnje odloča o (ne)sprejetju. Zaposleni niso poročali, da organizacija ne bi 
želela njihove pobude ali aktivnega vključevanja v njen razvoj.  

 

7.3.4 Sklep RV2: zaposleni in spremembe 

Vztrajanje pri stalnem, nemotenem delovanju ali odpora do sprememb med sodelujočimi ni 
bilo zaznati. V besedah ali besednih zvezah: »popravimo«, »imamo kaj stalno«, »smo 
vplivali« prepoznavam »občutek MI« – mi kot skupina, mi kot organizacija. To mi sporoča, da 
se zaposleni čutijo vpletene in pomembne pri uvajanju sprememb delovanja društva. Tudi 
predsednica sveta uporabnikov je poročala, da se zaposleni pozitivno odzivajo na 
spremembe.  

To trditev bi lahko potrdila tudi sama, saj so zaposleni podajali veliko predlogov in novejših 
pristopov k stvarem, ki jih sami vidijo kot neustrezne za učinkovito delovanje društva. Ti pa 
so predstavljeni v 3. raziskovalnem vprašanju. 

Na tem mestu bi organizaciji priporočala: 

a) Decentralizacijo moči iz najvišjih organizacijskih mest na nižje. Prerazporejanje moči ter 
posledično širjenje spektra odločanja o pomembnih odločitvah namreč močno povezujem s 
participacijo zaposlenih v razvoj društva. Sprejemanje lastnih odločitev ali le izvrševanje 
navodil organov »nad tabo« je dejavnik, ki zagotovo vpliva na posameznikovo pripadnost ter 
motiviranost za razvoj in spremembo v organizaciji.  

b) Med zaposlenimi spodbuditi zavedanje o pomenu lastnega vplivanja na proces 
sprememb. 

 

7.4 R3: Kako uporabniki in zaposleni NVO na podro čju duševnega zdravja 
utemeljujejo njene prednosti ter kako njene pomanjk ljivosti? 

Šent deluje na področju duševnega zdravja že 20 let. V tradiciji svojega obstoja je bil prav 
gotovo primoran razviti strategije (sistem odzivanja na spremembe), ki so mu omogočile 
»preživetje« in dolgoročno uspešno delovanje v sferi zasebnega neprofitnega sektorja. To pa 
zagotovo ne bi bilo mogoče brez zavedanja o svojih prednostih in pomanjkljivostih.  

Cilj 3. raziskovalnega vprašanja je bil odkriti, katere so tiste prednosti in pomanjkljivosti 
analiziranega društva, ki jih prepoznavajo in izpostavljajo uporabniki in zaposleni. Zanimalo 
me je, zakaj tako prvi kot drugi vztrajajo v sodelovanju z društvom. Na drugi strani pa sem 
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bila, pri obeh fokusnih skupinah, pozorna tudi na izpostavljene pomanjkljivosti (predloge, 
pripombe, potrebe) ter ob njihovi navedbi spodbujala takojšnjo iskanje možnih rešitev, 
drugačnih pristopov, kar me je vodilo k oblikovanju tabele 13.  

 

7.4.1 Prednosti organizacije 

»Ti Š(m)ent že 20 let!« Zakaj? 

Na vprašanje o prednostih organizacije je predsednica sveta uporabnikov izpostavila 
predvsem tiste, ki so pomembne za uporabnike. Pomen je dajala njihovemu aktivnemu 
vključevanju. Organizacija naj bi jim pri vsem tem nudila oporo. /Odprtost za predloge, trud za 
izboljšanje programov, iskanje inovativnih rešitev skupaj z uporabniki, vključevanje uporabnikov v 
projekte in v zakonodajne postopke za izboljšanje zakonodaje, ki se tiče uporabnikov. Hkrati nam 
ŠENT pri tem nudi vso podporo. (AŠ)/  

Glede odprtosti in odzivnosti društva na predloge dodajam komentar Z1, ki na drugi strani 
potrjuje odzivnost organov društva na predloge zaposlenih. /Spremembe res zahtevajo svoj čas, 
da pride do analize predloga, ne pride pa na gluha ušesa, to pa še nisem doživel, kar je zelo velik plus 
v tej organizaciji. (Z1)/ 

Z1 je kot veliko prednost (v primerjavi z drugimi organizacijami) izpostavil še urejene timske 
odnose. 

Iz odgovorov zaposlenih se da razbrati, da je organizacija, glede na časovno spremenljivko, 
prinesla številne izboljšave v delovnih razmerah. Te so vplivale na povečanje občutka 
vrednosti zaposlenih ter na njihov strokovni razvoj. Na tem mestu so bili izpostavljeni delovni 
prostori (urejena mentorska soba) ter pridobitev novih delovnih pripomočkov (računalnik, 
službeni telefon). Tudi dnevni center je bolj urejen. 

/Za sebe, da imam končno svojo mentorsko sobo, jaz nisem imela ne računalnika, ne službenega 
telefona, nič, obiskovala sem jih pač v takih skromnih socialnih razmerah, kjer so živeli, nekak tko, 
počutiš se bolj človek, ko prideš v prostor kot je npr. zdej belokranjska, kjer so pisarne dokaj urejene, 
maš kompjuter tko ne, se počutiš vrednega, pa to, da enostavno zrasteš…Mislim, pameten postajaš z 
leti izkušnjami, z leti nvm, vsega tega, kar ti ponuja tudi organizacija, se razvijaš…(Z4)/ 

/Jst tud tko čez leta vidm, da dejansko materialno lahko čedalje več ponudimo. Ker ko sem jaz začela 
pred 10imi leti, v tisti SS je bilo kup enega pohištva, k so ga pač pobral z enga kosovnega odpada in 
so ga pač mogoče malo pošraufali in pobarvali, a ne, ker ni bilo. Dans se lahko pogovarjamo o tem, ali 
jih bomo peljali na ta izlet, un piknik, pa ne, am, se potrebuje nov hladilnik, pa ni tok več problem 
no..tko da..se mi zdi, da to čutijo, in v SS in v DC. (Z8)/ 

/V SS, kjer sem bila jaz prej prvih 5let, se je veliko spremenilo; bom rekla, da je zelo strukturirano 
ratalo vse skupi, prej je bilo vse bolj tko, po domače, pa tud kadrovsko veliko manj pokrito, smo ble to 
2, 3 osebe za 5 SS, amm. (Z8)/ 

/Mi mamo nov sušilec..(Z1)/smeh…oooo/ No evo, to je sigurno luksuz, da imaš sušilec. (Z8)/ Ja, 
valda. (Z1)/ 

Podelitev odgovornosti je, v skladu z odgovori zaposlenih, delovni pristop organizacije, ki 
predstavlja zaposlenim strokovni izziv, preko katerega sprejmejo strokovno odgovornost ter v 
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ospredje lahko pridejo njihove kompetence. Na drugi strani pa /sam zna bit tud dvorezen meč, 
ne. Neka neformalna podelitev odgovornosti. (Z8) /Ja…(Z1)/. 

/Tuki se mi zdi, da ti kr neko zaupanje podelijo, da ti boš znal to spelat, ne, če kej ne veš vpraši, ne, ti 
bomo pomagal, tko no, se mi zdi, da v prejšnji službah ni bilo tega, ne. /Z1 To k ti podelijo, že a priori 
neko odgovornost, to je dober izziv, ker se pokaže tvoja osebna karakteristika; kar pomeni, boš sprejel 
zdelo veliko odgovornost in boš z največjo možno odgovornostjo to speljal al pa boš na peka to 
naredu, pa boš tud zgubu to funkcijo al priložnost, k si jo dubu, ne. Tko da to je izziv, k je čist pol na 
teb…to je tud dober tester za recimo za kadre, k so bolj odločilni, ne, k majo večjo odgovornost za 
organizacijo. To se meni zdi tudi dober pristop, v resnici, neko zaupanje. (Z5)/  

Andreja Štepec oriše sliko razvoja pozitivnih sprememb organizacije z vidnimi izboljšavami 
na kvaliteti kot tudi na kvantiteti storitev, ob čemer pa se Šent prilagaja tako uporabnikom, 
potrebam družbe kot tudi trgu.  

/Potem se vam zdi, da se organizacija spreminja? (A)/ Ja, sigurno, kot smo rekli, trudimo se za večje 
možnosti, boljše storitve, ne samo da širimo te programe, mamo tud za odvisnike zavetišče, tudi v 
Novi Gorici novo terensko ekipo, pač sledimo potrebam družbe in se trudimo za izboljšanje že 
obstoječih programov (ne le povečanje storitev) – da sledijo družbi, potrebam uporabnikom, morjo 
sledit tudi ministrom, ampak se da zlo veliko tega narest, če ne pa poiščemo možnosti. (AŠ)/ 

Tudi uporabniki sami niso bili skopi s pohvalami organizaciji. Nanašajo se tako na zaposlene, 
njihove osebne in strokovne karakteristike kot tudi na delovanje kompetentnega tima 
strokovnih delavcev. Izpostavljen je bil tudi obstoj same organizacije /ustanovljena z dobrim 

namenom (U1)/, ki uporabnikom omogoča zapolnitev časa ter pripomore k premostitvi krize v 
duševnem zdravju. Citirane izjave so dostopne v prilogi (11.3). 

Za vsem opisanim stoji direktor, ki je po mnenju zaposlenih odličen v skrbi za finance. To so 
izpostavljali kot njegovo največjo prednost. S pridobljenimi finančnimi sredstvi vzdržuje 
občutek varnosti pri zaposlenih, pri uporabnikih pa kontinuirano delujoče storitve.  

/Sem se osebno udeležila…na sejo o duševnem zdravju, tako da sem osebno mela mnenje, da se 
direktor trudi po svojih najboljših močeh, samo marsikaj bi se še dalo. (U4)/ 

/Jaz mislim, da mamo v smislu skrbi za finance odličnega direktorja. Mislim, da tle je velik ene 
varnosti, v tem smislu, da ne bomo kr čez noč brez služb ostal, da bomo zaprl. Da vsi točno vemo, 
kdaj bo plača in da tkrt ne bo zamudila 3 dni, al pa da je kr ne bi blo al pa tko…smo močni v tem 
smislu, glede na to, da smo nevladna, a ne. (Z8)/ 

/Mislim, da je to pomembno tudi za uporabnike, ker se nikoli ne bo recimo zgodilo; glejte drug teden, 
pa ne bo več programa. Tuki res…direktor gre, po moje z glavo čez ne vem koliko zidov, da to res 
zrihta, glede tega, da je res ena stabilnost. Sej oni to tud vejo, ne. Isto časno jim gre na živce, ker je 
tkrt tečn, ne, ampak vejo, da je to pač za njih ne, tuki je sigurn plus a ne. Z5/ 

Vrednost vrhovnih organov združenja vsekakor ni zanemarljiva. Zanimivo je, da so se na 
pohvalo direktorja spomnili tako uporabniki in zaposleni, brez mojega vpliva na to. Sklepam 
lahko, da jim je njegovo delovanje in vodenje organizacije ustrezno.  

Zaposleni so ob izpostavljanju prednosti organizacije v ospredje dajali predvsem tiste, ki so 
pomembne za uporabnike. Uporabniki in njihovo dobro počutje so jim pomembni ter 
spremembe v organizaciji povezujejo s spremembami, ki lahko odločilno vplivajo na 
izboljšanje položaja uporabnika, tako v dnevnem centru, stanovanjski skupini kot tudi s 
širjenjem storitev društva  ter s tem povečevanja vključenih uporabnikov.  
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Vidno je, da organizacija deluje kot sistem, v katerem je pomemben vsak njegov del 
(zaposleni, uporabniki ali direktor). Zadovoljstvo enega dela sistema krožno vpliva na ostala 
dva. Zadovoljni uporabniki – zadovoljni zaposleni in obratno. Uspeh organizacije je močno 
povezan z doseženim uspehom vključenih uporabnikov (Hull Teegarden idr. (2011).  

 

7.4.2 Pomanjkljivosti v organizaciji: predlogi, pripombe, potrebe uporabnikov in 
zaposlenih 

“If you cannot describe the hard parts, how will yo u focus on them” (Seth Godin)? 

V 2. delu raziskovalnega vprašanja so mi bili pomembni pogledi uporabnikov in zaposlenih 
na možne načine razreševanja obstoječega, neustreznega stanja.  

V procesu razprave z zaposlenimi sem posledično zasledovala naslednje cilje. Spodbujala 
sem jih, da so ob izpostavitvi določenega problema samostojno iskali možnosti izboljšave: 
/Tukaj ste izpostavili to težavo, kako pa bi lahko to spremenili?/, jim nisem vsiljevala lastnega 
zornega kota: /Aha, potem vidve to kot težavo izpostavljata?/, poskušala sem aktivirati čim 
večje število prisotnih: /Ali ima kdo kakšno drugačno izkušnjo? Lahko se tudi ostali 
priključite,/ ter se osredotočati na čim bolj konkretno raven: /Ali ima kdo konkreten predlog?/ 

Tudi pri uporabnikih sem spodbujala podajanje konkretnih predlogov za nadaljnji razvoj 
organizacije /Kaj konkretno ste se iz teh delavnic naučili za življenje? Kakšen konkreten 
predlog za organizacijo?/ ter jih v uvodnem nagovoru poskušala spodbuditi k aktivnemu 
sodelovanju s poudarjanjem vrednosti, ki jo imajo za organizacijo /Vaše mnenje enakovredno 
pomembno kot mnenje tu zaposlenih – vsi preživite tu veliko časa ter soustvarjate 
organizacijo. …. Se bom naslednji teden pogovarjala tudi z zaposlenimi, tako da jim bom 
lahko posredovala vaše želje./ 

V nadaljevanju se tako nisem osredotočila na t. i. pomanjkljivosti organizacije, temveč sem 
jih raje poimenovala predlogi, pripombe, potrebe uporabnikov ter zaposlenih in jih zaradi 
večje preglednosti sistematično predstavila v tabeli 13. 

 

7.4.2.1 Tabela predlogov, pripomb, potreb uporabnikov in zaposlenih 

Tabela je razdeljena v tri večje sklope: vsebinski nivo organizacije, organizacijski nivo 
organizacije in komunikacijski kanali.  

V vsebinski sklop sem vključila informacije, ki so povezane z izvajanjem programov 
dnevnega centra ali stanovanjske skupine. Vanj so vpete informacije, ki so neposredno 
povezane z uporabniki, zaposlenimi ter njihovim delovanjem in zadovoljstvom v društvu.  

V tabeli eno stopnjo nižje zavzema organizacijski nivo. Predstavlja nivo upravljanja 
organizacije, kjer se odloča o njenem vsebinskem delu oziroma je pogoj za vsebinski del. Je 
torej posredno povezan z uporabniki in zaposlenimi, a oni sami niso na mestih za 
sprejemanje pomembnih odločitev. To ima v rokah najvišji organ združenja: direktor.  
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Komunikacijske kanale sem uvrstila kot samostojno kategorijo, saj so se zaposleni ob tej 
tematiki najbolj izpostavljali. Z menoj so bili pripravljeni deliti tako zaznane pomanjkljivosti v 
organizaciji kot tudi predloge za razreševanje trenutnega, neustreznega stanja. 

  

Predlog, pripomba, 
potreba  

 

Vir 
informacije 
(Z, U, 
P, AŠ) 

 

Preteklo ali obstoje če 
reševanje/spopadanje PPP 

 

Cilj in/ali predlog za 
prihodnost (Z, U, P) 

VSEBINSKI nivo organizacije  

1 samopomočna 
skupina 

U že delujoča, a ukinjena (premalo 
udeležbe) (U4) 

želja po vzpostavitvi 
(U4) 

2 skupina PP – ni 
potrebe po 1/teden 

U aktivno delujoča 1/teden (U7) 1/14 dni (U6) 

3 kuhinja11  U kavomat, bližnja trgovina (U3, U4) aktiviranje le-te 
(odobravanje vseh U) 

4 tempo delovanja 
organizacije 
(nasvet) 

U / počasnejši, več časa 
zaposlenih za 
uporabnike (U1) 

5 pogovorne skupine U tedensko v DC (vir: urnik12) povečanje le-teh, 
zanimivejše (U9) 

6 sprememba vhoda 
v spodnji del DC 

U stopnice navzdol (U1) direkten vhod (U1) 

7 vstopni pogoji za 
uporabnike v DC 

Z jih ni predlog v fazi razprave 
(Z8) 

8 preveč 
popustljivosti do 
kontinuiranih kršitev 
uporabnikov v SS 

Z popuščanje, vztrajanje, čeprav U 
škodi sebi in programu (Z5) 

dosleden sankcijski 
sistem (Z1), 
supervizija (Z1) 

ORGANIZACIJSKI nivo organizacije 

9 koncesija MOL U okoliške občine to urejeno (U4) pridobitev (U4) 

10 kadrovska 
pomanjkljivost:  
- psiholog 
 

U preobremenjenost mentorjev (U1), 
ni razpisa za delovno mesto 
psihologa, čeprav jim zelo manjka; 
psihiatra ima vsak, psihologa si 
vsak ne more privoščiti (U4). 

 

novi delovni mesti (U4, 
U9) 

 - animator  /v Altri je zaposlen preko javnih del, 
ima posvete z zaposlenimi, potem 
pa on ostale obvešča, se pogovarja 
s člani (U9)./ 

 

11 položnica za SS P trenutna cena nižja (P) 

                                                
11Citirane izjave v prilogi. 
12Dostopen na: http://91.185.211.114/index.php?m_id=program_dnevni_center_enota_sent_ljubljana 
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KOMUNIKACIJSKI KANALI 

12 pot ideje/predloga 
in ovire ob tem 

Z hierarhično organizirano (Z3) 

4 nivoji odločanja (Z1, Z3), možni 
zastoji v nivojih ali časovno 
neustrezna odzivnost (1–2 meseca) 
(Z3) 
 

prisotna predispozicija strahu ob 
pisanju prošnje vodilnemu (Z8) 

ustrezen pretok 
informacij med 
organizacijski nivoji 
(Z1), 
 

ukinitev predispozicije 
strahu (Z8), 

13 PRETOK 
INFORMACIJ 

čisti komunikacijski 
kanali (iskanje 
rešitev za 
komunikacijske 
ovire) 

Z, AŠ 

 

 

 

spolzijo informacije; terensko delo, 
razdrobljeni po Sloveniji (Z4)  

kljub obveščanju preko spletne 
strani, napovednika informacije 
spolzijo (AŠ) 

pridobivanje informacij preko 
sodelavcev (Z5) 

prisotnost administratorke AŠ, ima 
bazo »pošlji vsem zaposlenim« o 
izobraževanjih, dogodkih (Z4).  

izboljšanje pretoka 
informacij preko 
vzpostavitve interne 
baze podatkov 
(stekanje informacij) 
(Z7),  
anonimni sistem 
komunikacije – veliko 
več idej, več 
odgovorov, odziv je 
boljši (Z7, Z1)  

 

14 možnost pridobitve 
specifičnih 
informacij/ 
vsebin/odgovorov 
na vprašanja – 
prostor, kamor se 
zaposleni lahko 
obrne, pogleda, 
prebere, vpiše … 

Z obstoj administratorke AŠ, a 
potrebovali bi hiter dostop do /tisto 
subtilno, res drobne informacije, 
hipoma se pojavijo…(Z4)/ 
 
/te zadeve morajo biti pripravljene 
za nekoga, ki nima nič 
informacijskega, tehnološkega 
znanje in brez poznavanje ne vem 
koliko ljudi. (Z7)/ 

dostopna oseba, ki ti 
zna povedati – primer: 
/»kdo se lahko vključi v 
socialno 
vključenost..rabim 
takoj odgovor« (Z8)/ 

Moj portal13 (Kotter in 
Cohen) (A) 

15 izobraževanja, 
prilagojena 
individualnim 
potrebam 
zaposlenih 

Z za obveščanje skrbi informacijska 
pisarna (IB), dostopnost 
izobraževanj (socialna zbornica, 
interna izobraževanja),  

možnost obračanja na sodelavce, 
vodjo, supervizorja (Z2) 

vključitev zaposlenega 
v zunanja 
izobraževanja (Z5), 
strukturiranje 
predlogov o želenih 
izobraževanjih in 
predložitev vodji v 
jasni obliki (Z1) 

   količinsko veliko izobraževanj, a 
niso specifična (Z5) 

zbiranje ponudb, težava pri izpeljavi 
– predavatelj, denar… časovno 
predolgo (Z5) 

hitrejša odzivnost na 
potrebna znanja 
zaposlenih (Z5) 

 

                                                
13Kotter in Cohen (2003) predstavita možen predlog za omejevanje informacij preko internetne strani, imenovane 
Moj portal. Ta naj bi  zaposlenim omogočil lažjo dostopnost do pomembnih, ne rutinskih sporočil, ki zadevajo 
njihove specifične potrebe na delovnem mestu. »Dobili bodo podatke, ki jih bodo brez težav razumeli, na podlagi 
katerih bodo lahko ukrepali še isti dan ali jih shranili do takrat, ko jih bodo potrebovali« (Kotter in Cohen, 2003, str. 
83). 
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16 sistem motiviranja 
za: 

- zaposlene 

 

 

 

 

 
- uporabnike 

 
Z 

 

 

 

 

 
AŠ 

 
samomotivacija (Z8), izboljšanje 
položaja uporabnikov (Z8, Z2, Z5), 
veliko novih znanj (Z5),  

malo pohval in finančnih nagrad 
(Z8, Z3) 

za finančno nagrado se moraš sam 
javiti vodji (Z8) 

 
obstoj strokovne podlage 
zaposlenih, primanjkljaj  konkretnih 
orodij – trenutno ta primanjkljaj 
rešujejo z internim izobraževanjem 
(AŠ) 

 

 
možnost izboljšave– 
oboje skupaj (pohvala 
+ finančna nagrada) bi 
bilo optimalno (Z5) 

 

 

 
poudarek na 
obnavljanju znanj in 
veščin strokovnih 
delavcev, predvsem 
na področju 
destigmatizacije in 
motiviranja 
uporabnikov(AŠ) 

Tabela 13: Predlogi, pripombe, potrebe uporabnikov in zaposlenih 
 

 

7.5 Sklep RV3 

Analizirano organizacijo vidim, izhajajoč iz empiričnega dela, kot velik doprinos k izboljšanju 
položaja uporabnikov. Predstavlja alternativo institucionalnim oblikam pomoči. Organizacija 
je namenjena »za ljudi« in v smer teh ciljev tudi samo delovanje vodi. Tako zaposlenim kot 
vzročno-posledično uporabnikom zagotavlja številne prednosti. To pa je tudi razlog, da je 
tako eni kot drugi ne zapustijo zlahka. 

Združene prednosti organizacije (po mnenju zaposlen ih in uporabnikov) so naslednje:  

- Obstoj organizacije kot pomembnega člena za premagovanje osebnostnih kriz, 
zapolnitev dolgčasa ter za pridobivanje novih kompetenc in znanj. 

- Razvijanje kvantitete in kvalitete storitev za uporabnike. 
- Odličen direktor, ki zna priskrbeti finance ter posledično poskrbeti za kontinuiranost 

storitev za uporabnike. 
- Kompetenten tim strokovnih delavcev. 
- Strog sprejemni postopek v SS (zaželena visoka samoiniciativnost uporabnikov). 
- Izboljšave v delovnih razmerah (delovni prostori in pripomočki). 
- Urejeni timski odnosi. 
- Odprtost za predloge uporabnikov in zaposlenih. 

Uporabniki so v večji meri opisovali prednosti ter organizacijo hvalili, napak niso izpostavljali. 
Na podlagi tega bi lahko trdila, da devetim uporabnikom vsebine dnevnega centra ustrezajo. 
A tega ne morem posploševati na raven celotne skupine uporabnikov Šenta.  

Ob mojem vztrajanju pri iskanju predlogov za nadaljnje delovanje organizacije so se 
uporabniki usmerili v izboljšave znotraj organizacije, v dnevnem centru. Razvidno je, da se 
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njihovi predlogi, pripombe, potrebe nanašajo predvsem na vsebinski nivo delovanja 
organizacije. Le pripombo o možnostih sofinanciranja organizacije s pomočjo Mestne občine 
Ljubljana (MOL) ter predlog o povečanju tima sodelavcev (vpeljava psihologa in animatorja) 
bi lahko povezala z delovanjem organizacije na organizacijskem nivoju.  

Glede na to bi lahko sklepala, da je posameznikovo zavedanje o dogajanju na višjih nivojih 
delovanja organizacije ter o možnostih poseganja v dotični nivo omejeno. To je povezano z 
drugim raziskovalnim vprašanjem, z razvijanjem udeležbe uporabnikov (tabela 12).  

Na drugi strani pa rezultati fokusne skupine zaposlenih kažejo sliko o nezadovoljstvu 
zaposlenih s trenutno vzpostavljenima sistemoma:  

1) Motiviranja 

Zaposleni so poročali, da je njihova motivacija predvsem pogojena z zadovoljstvom 
uporabnikov. Primanjkuje jim pohval in finančnih stimulacij s strani vodij. Tako eno kot drugo 
bi radi v prihodnosti povečali.  

Zaposleni torej poročajo o potrebi po nagrajevanju njihovega dela, kar bi jim povečalo 
motivacijo. Mevlja in Kavčič (2012) navajata ravno ustrezen sistem motivacije sodelavcev kot 
eno izmed osnovnih nalog menedžerjev.  

Na drugi strani pa predsednica sveta uporabnikov poroča o nemotiviranosti uporabnikov ter o 
primanjkljaju orodij zaposlenih za razreševanje takšnega stanja uporabnikov. Bi lahko trdili, 
da sta izpostavljeni problematiki povezani?  

2) Komuniciranja 

Zaposleni so izpostavljali prepreke v vertikalni, dvosmerni, komunikaciji ter s tem povezane 
ovire pri prehodu informacij med organizacijskimi nivoji odločanja. Posledično prihaja do 
časovnih zamikov v odzivanju na zamisli, ideje in predloge zaposlenih.  

Ustreznejši pretok informacij bi vodilnim omogočil vpogled v izobraževalne potrebe 
zaposlenih. Zaposleni so sicer poročali o kvantitativno izredno širokem spektru izobraževanj, 
a niso prilagojena njihovim individualnim potrebam, torej temu, kar oni v dotičnem trenutku 
osebnostnega in strokovnega razvoja potrebujejo.  

Pretok informacij ni oviran le na vertikalni povezavi, temveč prihaja do komunikacijskih 
šumov (slabe preskrbljenosti z informacijami) tudi na horizontalni povezavi, med zaposlenimi. 
Zaposleni so izpostavili, da se informacije pogosto porazgubijo ali se popačijo. Posledično 
morajo zaposleni pri sodelavcih informacije ponovno preverjati ter jih postavljati v prvotno 
obliko, kar pa jim predstavlja dodatno obremenitev.  

Ravno ustrezen sistem komuniciranja doživljam kot najbolj pomembnega, posebno v tej 
organizaciji, kjer je kontakt z ljudmi ves čas prisoten. Predvidevam, da se preko orisanih 
komunikacijskih ovir posredno lahko oteži preskrbljenost s pomembnimi informacijami 
uporabnikov. 

Organizaciji predlagam, da se osredotoči na vzpostavljanje čistih komunikacijskih kanalov. V 
pomoč so ji lahko predlogi, ki so jih zaposleni podajali na fokusni skupini: 
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a) Izboljšanje pretoka informacij preko vzpostavitv e interne baze podatkov, kjer bi se 
stekale vse pomembne informacije ali zaposlitev ose be, ki bi posedovala 
pomembne informacije. 

Zaposleni so izražali potrebo, da bi imeli možnost pridobitve konkretnih informacij, vsebin, 
odgovorov na vprašanja v trenutku, ko se jim pojavi. Veliko časa (posebno novincem) 
namreč vzame, da si pridobijo specifične informacije (kot primer so navajali vstopne pogoje 
za stanovanjsko skupino).  

b) Vpeljava anonimnega sistema komunikacije za poda janje idej, predlogov, 
povratnih informacij o delovanju društva.  

/Anonimni sistem komunikacije bi bila na primer zelo dobra ideja. (Z1)/ 

/To so zadeve, ki se razdelijo anonimno, pretok informacij, za katere, k ne obremenjujemo, npr. men je 
nerodn, karikiram zdjle; joj, a bom sodelavko zmotila…Se pravi se to nekam da, ne. Mislim, da bi velik 
več..govorim spet na splošno iz prakse, am, kako se je drugje zelo dobro obneslo, da pride veliko več 
idej in tudi več odgovorov, feedback je vedno boljši. (Z7)/ 

Predloge za razreševanje zgoraj opisanih situacij lahko ponudijo tudi teoretične 
predpostavke avtorjev Kotter in Cohen (2003). Informacijska doba nam omogoča številne 
možnosti za prenos sporočil preko novih tehnologij (elektronska pošta, satelitski prenosi, 
telekonference, spletni prenosi) (prav tam). Avtorja prednost takšnih komunikacijskih oblik 
navajata kot možnost inovativnega reševanja komunikacijskih šumov. Za eno izmed 
učinkovitih možnosti podajanja informacij v organizacijah pa se je izkazala uporaba video 
posnetkov (Kotter in Cohen, 2003).  

 

 

8 Strnjene ugotovitve raziskovalnega dela 

Kvalitativni raziskovalni del je potrdil Sheinovo (2010) uvrstitev vrednot v delno vidno raven, 
saj so jih samostojno prepoznavali tako uporabniki kot tudi zaposleni. Na težavo so zaposleni 
naleteli ob tematiki, v organizaciji, delujočih se norm in nenapisanih pravil. Opazno je bilo, da 
je raven ozaveščenosti tu nižja. Sklepam, da razlog tiči v približevanju bistva kulturi, njeni 
najgloblji ravni ter s tem poglabljanje v polje nezavednega, razumsko nedostopnim 
informacijam. Bistva kulture, temeljnih prepričanj zaposlenih in uporabnikov mi ni uspelo 
raziskati. Menim, da je tovrstna raven kulture zunanjemu opazovalcu s kratkotrajnim 
raziskovanjem nemogoče dostopna. Pri organizacijski kulturi ne gre namreč za vpogled v 
trenutno zadovoljstvo zaposlenih, temveč za zgodovinski kontekst, skozi katerega se ljudje 
učijo in določajo, kaj je sprejemljivo. 

Pri analiziranju organizacijske kulture se je kot zelo uporaben izkazal OCAI inštrument. 
Omogočil mi je vpogled v trenutno ter želeno organizacijsko kulturo zaposlenih v NVO. V 
raziskavo vključeni zaposleni ocenjujejo analizirano NVO kot kulturo klana. Obenem pa si 
prisotnost te kulture želijo v organizaciji še povečati. Na podlagi teoretični izhodišč Camerona 
in Quinna (2006) to pomeni v organizaciji vzpodbuditi proces sprememb, ki bi oblikoval 
organizacijo z naslednjimi značilnostmi. Vodstvo temelji na pristopih, ki vključujejo 
mentorstvo, spodbujanje individualnega razvoja zaposlenih. Organizacija zaposlenim 
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podeljuje zaupanje, odprta je za njihove predloge in za medsebojno sodelovanje. Uspeh 
opredeljuje na osnovi razvoja kadrov, timskega dela, zavzetosti zaposlenih in splošne skrbi 
za zaposlene. 

Za izpolnjevanje navedenih predlogov bo organizacija morala stremeti k razporejanju moči 
na nižje ravni in opuščati hierarhično centriranje moči odločanja v vrhu organizacije. 
Pozornost bo morala posvetiti oblikovanju in izboljšanju sistema motiviranja in nagrajevanja 
zaposlenih. Vrhovnim organom združenja tako priporočam, da se ozirajo na potrebe in 
morebitna nezadovoljstva zaposlenih. Glede na to, da imajo uporabniki možnost podajanja 
predlogov na delujoči pogovorni skupini, bi se takšna oblika razgovora lahko vzpostavila tudi 
za zaposlene. To bi zaposlenim omogočalo vzpostavitev varnega okolja za deljenje 
predlogov, želj, morebitnih inovativnejših pristopov pri delu z uporabniki. Zaposleni so 
namreč  zelo za spremembe v delovanju organizacije, polni so idej in že ob prepoznavanju 
težav v organizaciji raziskujejo možnosti njihovih razrešitev. Številne predloge za rast 
organizacije so navedli zaposleni, ti predlogi so podani v zadnjem raziskovalnem vprašanju 
(podrobneje v tabeli 13). Trenutno jim v organizaciji ravno pretok informacij ter s tem 
povezani komunikacijski šumi povzročajo neugodje. Pot od njihove ideje do njene realizacije 
je predolga ter časovno neustrezna. To pa slabi posameznikovo motiviranost za aktivno 
udeležbo v procesu spreminjanja delovanja organizacije.  

Razvijanje udeležbe, tudi pri uporabnikih, odigra pomembno vlogo v odnosu, ki ga ima 
uporabnik do sprememb v organizaciji. Vzročno-posledično odraža njegovo možnost in 
zmožnost odločanja tako o lastnem osebnostnem napredku (s pridobivanjem novih znanj, 
veščin in socialnih kompetenc na delavnicah) kot v vpetost delovanja organizacije: svobodno 
izražanje predlogov, pripomb, potreb (na pogovorni skupini ali posredovane predsednici 
sveta uporabnikov) ter vplivanje na višje organe združenja (preko sveta uporabnikov). 
Pomembno je, da organizacija ohranja trenutno ustreznost Brandonovih (sedem) sestavin 
razvijanja udeležbe. S pomočjo njegovih razumljivih vprašanj lahko preverja prisotnost 
posamezne sestavine ter jo analizira. Za ohranjanje enakopravnega partnerstva organizaciji 
priporočam, naj pozornost usmeri na krepitev zadnje sestavine: odločanje na 
organizacijskem nivoju ter upošteva naslednja predloga:  

- ozaveščanje vseh članov društva o njihovih pravicah in dolžnostih, 
- izvoljenim članom (na različne funkcije) je treba jasno definirati vloge ter dolžnosti, ki 

jih ta položaj prinaša. 

Spremembe v organizaciji morajo biti postopne in oblikovane premišljeno. Tako uporabniki 
kot zaposleni morajo imeti ozaveščeno, da je njihovo aktivno vključevanje v proces 
sprememb zaželeno in nujno za doseganje organizacijskih ciljev, kar je posledično 
pomembno za rast organizacije. 
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9 Zaklju ček 

Organizacijska kultura je zapleten koncept, ki je težko razumljiv. Tudi ni oprijemljiv, ni jasno 
definiran in ni viden. Prav tako je zapletena resničnost posameznika in soodvisnost 
uporabnikov, zaposlenih ter vodilnih organov združenja. Ključni koncepti diplomskega dela 
niso bili lahko razumljivi, še posebej zaradi tega, ker posegajo tudi na področje 
ekonomskega znanja.  

Negotovost pri razumevanju organizacijske kulture mi je gotovo zmanjšal OCAI vprašalnik. 
Kategoriziranje v vnaprej pripravljene tipe organizacijske kulture pa mi je omogočilo večjo 
strukturiranost. 

Prihodnjim raziskovalcem organizacijske kulture in delovanja organizacije bi vsekakor 
priporočala, da uporabijo več virov podatkov ter kombiniranje raziskovalne metodologije 
(kvalitativna in kvantitativna). Širši spekter informacij namreč odpira pogled. 

Tekom pisanja diplomskega dela sem se spopadala z različnimi dilemami. Razmišljala sem 
tudi o predlogih za nadaljnje raziskovanje.  

Dilema, ki sem jo ob pregledovanju odgovorov uporabnikov imela, so tisti uporabniki, ki se 
aktivno ne vključujejo v delovanje organizacije. Uporabniki, ki prihajajo v dnevni center, pa se 
ne udeležujejo pogovornih skupin, delavnic, volitev v svet uporabnikov ter uporabniki, ki so 
bili v društvo vključeni, a so obiske organizacije iz neznanih razlogov opustili. Zanimivi bi bili 
njihovi prispevki k odgovorom na raziskovalna vprašanja. To je t. i. sivo področje raziskave 
ali tudi možna ciljna skupina nadaljnjega raziskovanja.  

V procesu raziskovanja sem se še spraševala, ali se v organizaciji dogaja kategoriziranje 
uporabnikov ter s tem večanje ali manjšanje njihove vrednosti glede na to, ali razvijajo 
udeležbo ali »samo« spremljajo delovanje organizacije in nimajo potrebe po lastni, aktivni 
vlogi pri njenem spreminjanju. V ozadju vprašanja se torej skriva pomen enakopravnega 
obravnavanja vseh članov društva. Dilema je izpostavljena izključno za razmislek. Empirično 
pridobljene informacije mi torej ne podajajo preverljive podlage za razrešitev dileme, niti mi 
ne ponujajo odgovora. 

V ospredju diplomskega dela je širok spekter vključenih oseb: uporabniki, zaposleni ter 
predsednica sveta uporabnikov, Andreja Štepec. Predstavljeni so vidiki vseh vključenih oseb, 
ti vidiki tvorijo skupek informacij in predstavljajo izhodiščno točko za boljše razumevanje 
delovanja organizacije ter za nadaljnje modeliranje organizacijskih sprememb. Ob tem se 
zavedam, da so možni številni drugi predlogi za prihodnost, v katere pa nisem dobila uvida. 
Subjektivnost na tem mestu ni zanemarljiva.  

Raziskovalni del bi lahko dodatno opremila z vidikom prostovoljcev ali zunanjih sodelavcev. 
Zagotovo bi tudi oni podali svoj vidik delovanja organizacije. Poleg tega bi bil nadvse 
dobrodošel prispevek ustanovitelja društva, mag. Naceta Kovača.  

Predvidevam, da bo hitro spreminjajoče se okolje ter prisotna realnost šibkega zaposlovanja 
v javnem sektorju pripomogla k ozaveščanju socialnih pedagogov o pomembnosti lastne, 
aktivne vloge in o možnosti zaposlitve tudi izven varnih, hierarhično usmerjenih, javnih 
inštitucij (osnovne šole, zavodi) ter si bomo posledično upali tvegati in se uveljavljati tako na 
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polju fleksibilnejših, zasebnih, neprofitnih organizacij kot tudi posegati v sfero kadrovskega 
menedžmenta. 
Ne glede na vrsto organizacije pa bi socialni pedagog lahko zavzemal mesto strokovnega 
delavca, ki je usmerjen tudi v prepoznavanje organizacijske kulture in klime ter v uvajanje 
sprememb v organizaciji. Ta bi lahko v okviru tega opravljal tudi nekatere izmed naštetih 
nalog: 
 
- Pri uporabnikih in zaposlenih spodbujal podajanje lastnih predlogov, mnenj in želja tako 

na vsebinskem nivoju kot tudi na nivoju upravljanja organizacije. 
- Prepoznaval področja nezadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.  
- V organizaciji ozaveščal o pomenu sprememb. 
- Deloval kot vmesni člen med uporabniki, zaposlenimi ter vodstvom.  
- Ob nastanku konflikta nudil mediacijo.  
- Med zaposlenimi spodbujal odprto in iskreno komunikacijo.  
- Organiziral neformalne dogodke ter s tem krepil zadovoljstvo in medsebojno povezanost 

vseh vpletenih oseb.  
- Predstavljal vrednote organizacije ter stremel k večanju vidnosti le-teh. 
- Ocenjeval organizacijsko kulturo (z uporabo OCAI inštrumenta ali katerega drugega 

merskega inštrumenta).  
- Zaposlenim in uporabnikom ustrezno (razumljivo, grafično) predstavil pridobljene podatke 

ter v obliki manjših, fokusnih skupin, prediskutiral pridobljene informacije ter (so)oblikoval 
seznam predlaganih sprememb.  

- Deloval kot eden izmed akterjev načrtovalca sprememb. 
- Spremljal uvajanje novosti v organizacijo in možne odpore zaposlenih ob tem. 
- Vodil evalvacijo in med zaposlenimi spodbujal intervizijo.  
 
Trdim, da bi lahko socialni pedagog s komunikacijskimi in motivacijskimi veščinami ter z 
večplastnim znanjem o delovanju socialnih sistemov uspešno opravljal ključno vlogo pri 
opazovanju, diagnosticiranju in spreminjanju organizacijske kulture.  

Morda pa kdaj, v prihodnosti, sprejmem/o izziv. 
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11 Priloge 
 

11.1 Organigram Šenta −−−− Slovenskega združenja za duševno zdravje  
 

Zaradi slabe ločljivosti slike ob prenosu navajam spletno stran organizacije, kjer je 
organigram dostopen: http://www.sent.si/index.php?m_id=organigram 

 

11.2 Citirane izjave o vpeljavi kuhinje v dnevni ce nter 
 

uporabniki nimajo denarja, so lačni 
nimajo za kruh, se naučijo 
pripravljati hrano, drugič se pa vsaj 
najejo (AŠ) 

so brezposelni, ne morejo se 
preživljat, nima denarja…če so 
kuharske delavnice, se lahko 
udeležijo in se vsaj takrat najejo 
(AŠ) 

povleče odgovornost, kako se 
pospravi za seboj, celotne priprave 
hrane – nekje celote (AŠ) 

prednosti kuharskih delavnic 

 

 

prednosti kuharskih delavnic 

 

 

 
prednosti kuharskih delavnic 

AKTIVNOSTI V DC:  

KUHARSKE DELAVNICE 

 

Vir: AŠ 

kkšno kuhnjco mejhno, pod 
ključem to dela (U4) 

skuha tprava kava enkrat na dan 
(U4) 

prprav topu obrok 
topli sendvič (U4) 

nekateri uporabniki preživijo cel 
dan tlele od zjutrej do 5ih, da se ne 
je same hladne hrane… (U4); 
ni ti treba domov, nekateri prihajajo 
iz drugih občin kruli v želodcu (U5) 

Če bi bil vodja, bi zrihtal kuhno, ne 
(U7). 
Ja, zrihtal bi kuhno za kavice, za 
jest (U3). 

Kuhinja 

 
Kuhanje kave 

 
Priprava toplega obroka 

 
Opis stanja uporabnikov 

 

 

Vodja spremembe - kuhinja 

Predlog, pripomba U:  

KUHINJA 

Vir: FSU 
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11.3 Pohvale organizaciji, s strani uporabnikov  
 

POHVALA ORGANIZACIJI  
 
/Organizacija razšerla obzorja , naredila izpit za prostovoljstvo, pohvalim organizacijo omogočila 
tiskani obliki prvo pesniško zbirko (U4)/ 
 
/Zaposleni  se zelo trudijo  (U4)/ 
 
/Učinek terapevtski ..spremenu  od kar na Šentu na pozitivno stran, Šent pomagal in mi še. (U7)/ 
 
/Šent ima velik tim, najve čja prednost  – večji tim kot drugi. (U8)/ 
 
/..raje v Šentu, veliko rajši…so bolj prijazni . (U5)/ 
 
/Če nebi jaz zašla sem, sem bila v taki krizi, da bi sigurno morala pridt v hospitalizacijo in me je lih to 
dvignilo, da sem tukaj, kjer smo zdej. Pri tej organizaciji, mi je dal premostitev tiste krize, z nasveti 
z enimi, drugimi. (U4)/ 
 
/Ja zapomnm čs, da mm km za jt, da nism skos doma prvezan, mama že prav pejd na šent, pajt 
mau v družbo, da ma mama mer, da ji nism v napoto. Mama prav pejt na Šent, da se boš  tm družu, 
da nauš sam. (U3)/ 
 
/Mene je prepričala tale organizacija od Šenta, ker sm vedu, da je to z dobrim namenom 
ustanovljeno . (U1)/ 
 
/Jst pravm, da je to ta človečnost, ki izžareva iz ljudi , ki so tlele zaposleni, da je to zelo pomembno. 
Da pokažejo interes, pripravljeni so pomagat takoj  in to tut dost pripomore že sam tist občutek, da 
veš da maš nekoga, ki se boš nanga obrnu v stiski , v taki situaciji, pa da ni važno kdo od 
zaposlenih je. To je na prvem mestu, kar mene tlele stimulira in mi je pa tudi všeč ta način, da ni nič 
pod prisilo, seveda določen red pa mora bit…(U4)/ 
 
/Drugje je drugače, te ne poslušajo, tu pa lahko povem, kar drugje ne. Znajo prisluhniti, pomagati, 
svetovati . Pohvala mentorjem – za vztrajnost, nasmeh, da so pripravljeni vskočiti. (U9)/ 
 
/…v tem času recesije, je določena masa denarja je to tut ker zaposleni zlo obveš čajo , da socialna 
mreža, kdo rabi pomoč, tako ali tako? Tu jih je za pohvalt, tut obveščajo kam se obrnemo, kako se 
obrnemo . To je kokr pohvala no, samo. (U4)/ 
 
/Sem se osebno udeležila…na sejo o duševnem zdravju, tako da sem osebno mela mnenje, da se 
direktor trudi po svojih najboljših mo čeh, samo marsikaj bi se še dalo. (U4)/ 
 
/Šent je pa pomemben člen , sej pravm, da je z dobrim namenom organizacija. Drugače bi bili ulici 
prepuščeni…In kar na enkrat si drugačen človek, ponavadi slabše izdelan kot prej. Šent pa vendar 
toliko pazi na nas, da imamo eno varstvo, da nismo, da se bedi nad nami  bi reku, pa ne zato, da 
nebi bil samostojen, sposoben samostojnega življenja. Samo dobro verjetno, da čutiš eno skrbništvo, 
tutorstvo in tako naprej no. Dober ob čutek . (U1)/ 
Vir: FSU 
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11.4 Vprašalnik OCAI 
 

VPRAŠALNIK O ORGANIZACIJSKI KULTURI 

Pozdravljeni! 

Sem Ana Petač, študentka 4. letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem 
diplomskem delu bom, preko kratkega vprašalnika OCAI,  raziskovala organizacijsko kulturo v vaši 
organizaciji. Z njegovo pomočjo bom dobila vpogled v oceno trenutnega stanja delovanja organizacije 
ter na drugi strani, kakšno je vaše želeno stanje oz. kakšno organizacijo bi si želeli v prihodnosti.  

Reševanje vprašalnika je anonimno, posledično pri kasnejši kvantitativni analizi nihče ne bo 
neposredno izpostavljen. 

Navodila za reševanje 

Vprašanja so razdeljena na 6 tematskih sklopov (dominantne značilnosti, stil vodenja organizacije, 
sistem ravnanja z zaposlenimi, lepilo organizacije, strateški poudarki, kriteriji uspeha). Posamezen 
sklop vsebuje 4 trditve (A, B, C, D) ter skupaj 100 točk, ki jih je potrebno porazdeliti med posamezne 
trditve. Vsaki navedeni trditvi morate dodeliti  toliko število to čk, v kolikšni meri posamezna trditev 
velja za vašo organizacijo. Tako bi na primer dodelili 100 točk trditvi, katera povsem velja za delovanje 
in usmerjenost vaše organizacije, ter 0 točk trditvam, ki niti najmanj ne držijo za vašo organizacijo.  

Resnično pomembno je, da porazdelite VSEH 100 TO ČK, pri tem pa ni pomembno v kakšnih 
razmerjih.  

Najprej izpolnite 1. STOLPEC (opisujete TRENUTNO STANJE ), šele ko končate vse trditve (od 
začetka do konca), se zopet vrnite na začetek ter pričnite z vpisovanjem razmerij v 2. STOLPEC, kjer 
opisujete ŽELENO STANJE organizacije. 

Različna primera porazdelitev točk:  

 

A 20 

B 0 

C 30 

D 50 

  /100 

A 10 

B 10 

C 80 

D 0 

  /100 
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ORODJE ZA OCENJEVANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE  

    trenutno želeno 

1 DOMINANTNE ZNAČILNOSTI     

A Organizacija je kot razširjena družina, zaposleni so med seboj zelo povezani.     

B 
Organizacija je zelo dinamična in podjetniška. Zaposleni so se pripravljeni 
izpostaviti in tvegati.     

C 
Organizacija je usmerjena k rezultatom; bistveno je, da so rezultati doseženi. 
Zaposleni so zelo tekmovalni in osredotočeni na dosežke.      

D Organizacija je zelo strukturirana. Kontrola in formalni postopki so vodilo vsega.     
    100 100 

2 VODENJE ORGANIZACIJE     

A 
Vodstvo organizacije temelji na pristopih, ki vključujejo mentorstvo, spodbujanje 
in razvoj sodelavcev.     

B 
Vodstvo organizacije praviloma izkazuje podjetniški pristop, inovativnost in 
tveganja.     

C Vodstvo organizacije praviloma izkazuje agresivno, k ciljem usmerjeno držo.     

D 
Vodstvo organizacije praviloma izkazuje pristope, ki temeljijo na koordiniranju, 
organiziranju  in učinkovitosti.     

    100 100 

3 RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI      

A Stil menedžmenta označuje timsko delo, dogovarjanje, participacija.     

B 
Stil menedžmenta označuje individualno tveganje, inovacije, svoboda in 
edinstvenost.     

C Stil menedžmenta označuje tekmovalnost, visoke zahteve in dosežki.     

D 
Stil menedžmenta označuje varnost zaposlitve, konformnost, napovedljivost in 
stabilnost.     

    100 100 

4 LEPILO ORGANIZACIJE     

A 
Organizacijo držita skupaj lojalnost in medsebojno zaupanje. Pripadnost 
organizaciji je na visoki ravni.     

B Organizacijo držita skupaj predanost inovacijam in razvoj.     

C 
Organizacijo držita skupaj poudarjanje dosežkov in doseganje ciljev. 
Agresivnost in zmagovanje sta vsakdanji temi.      

D 
Organizacijo držita skupaj formalna pravila in politike. Pomembno je 
vzdrževanje nemotenih procesov.     

    100 100 

5 STRATEŠKI POUDARKI     

A Organizacija poudarja razvoj zaposlenih, zaupanje, odprtost in sodelovanje.     

B 
Organizacija poudarja pridobivanje novih virov, ustvarjanje izzivov. Visoko se 
ceni preizkušanje novega in iskanje novih priložnosti.      

C 
Organizacija poudarja tekmovalnost in dosežke. Doseganje težko dosegljivih 
ciljev in vodilna pozicija na trgu sta najpomembnejša.     

D 
Organizacija poudarja stalnost in stabilnost. Učinkovitost, kontrola in tekoče 
poslovanje so pomembni.     

    100 100 

6 KRITERIJI USPEHA     

A 
Organizacija opredeljuje uspeh na osnovi razvoja kadrov, timskega dela, 
zavzetosti zaposlenih in splošne skrbi za zaposlene.     

B 
Organizacija opredeljuje uspeh na osnovi posedovanja najbolj edinstvenih ali 
najnovejših produktov. Vodi na področju produktov in inovacij.     

C 
Organizacija opredeljuje uspeh na osnovi zmagovanja na trgu in prehitevanja 
konkurence. Bistveno je biti korak pred konkurenco.     

D 
Organizacija opredeljuje uspeh na osnovi učinkovitosti. Bistvenega pomena so: 
zanesljiva dobava, gladko razporejanje časa in nizki stroški proizvodnje.     

    100 100 
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OSNOVNI PODATKI 

Obkroži!   

SPOL:     M     Ž 

Ustrezno obkroži stopnjo dokon čane izobrazbe.  

Stopnja izobrazbe   

osnovnošolsko izobraževanje 2 

nižje poklicno izobraževanje 3 

srednje poklicno izobraževanje 4 

gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno 
izobraževanje 5 

višje strokovno izobraževanje 6 

visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, magisterij 7 

doktorat 8 
 

Dopolni! 

Delovna doba v organizaciji (izražena v mesecih ali letih): _____ 

 

11.5 Opis osnovnih organizacijskih tipov  
 

Pregled osnovnih organizacijskih tipov (klan, adhokracija, trg, hierarhija) je povzet po knjigi 
Cameron in Quinna (2006), predhodni elektronski različici avtorja Camerona (2004) ter po 
Kavčiču (2011), ki je model prevedel ter opisal. 

 

KULTURA KLAN 

Osnovni temeljni karakteristiki (glede na dimenziji) sta fleksibilnost ter notranje usmerjenost, 
njena orientacija pa SODELOVANJE. Tipično za klansko kulturo je timsko delo, visoka 
stopnja sodelovanja zaposlenih pri odločanju v podjetju (solastništvo), skrb podjetja za 
zaposlene; poudarjanje dolgoročne prednosti individualnega razvoja. Opredeljena je kot 
prijateljski delovni prostor, kjer ljudje delijo veliko »sebe« z drugimi. Je kot povečana družina 
z najboljšimi prijatelji na delovnem mestu. Vodje so mentorji, trenerji ali imajo celo starševsko 
vlogo. Skupaj jo drži tradicija, povezovanje in zaupnost. Obveza je visoka. Uspeh je definiran 
v notranji klimi in skrbi za zaposlene. Poudarjeno je timsko delo, participacija in skupen 
konsenz. Družinski hoteli so primer, ki bi to skupino najbolje opisal.  

 

KULTURA ADHOKRACIJA  

Pojavila se je z informacijsko dobo. To je organizacijska oblika, ki je najbolj odzivna na 
burne, nikoli ustaljene pogoje, ki so najmočneje izraženi v 21. stoletju. Osnovni temeljni 
karakteristiki sta fleksibilnost (kot klan) ter usmerjenost navzven (neodvisnost), njena 
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orientacija pa KREATIVNOST. Okarakterizirana je kot dinamična, podjetniška in kreativna. 
Ljudje so usmerjeni na zunanje dogajanje in so pripravljeni tvegati. Učinkovito vodenje je 
vizionarsko, inovativno in pripravljeno na pogoste organizacijske spremembe. Delovni timi so 
hitro oblikovani in razpuščeni glede na zunanje zahteve okolja. Lepilo, ki drži organizacijo 
skupaj je obveza k eksperimentiranju in inovacijam. Poudarek je na vodilnemu položaju 
znanja, produktov in storitev. Pripravljenost na spremembo in sprejemanje novih izzivov je 
pomembno, kar pomeni da ne išče stabilnosti in kontrole od znotraj. Organizacijski 
dolgoročni poudarki so na hitri rasti in pridobivanju novih virov. Uspeh pomeni produciranje 
unikatnih in originalnih produktov in storitev. Podjetje Apple, bi to skupino najbolje 
predstavljalo.  

 

KULTURA TRG 

Takšna oblika organizacije je postala popularna v poznih 60ih, ko so se podjetja srečevala z 
novimi konkurenčnimi izzivi (Cameron in Quinn, 2006). Znanost se je razvijala, v ospredje so 
prihajale izpopolnjene tehnologije, povečala se je človeška produktivnost, proizvodnja je 
postala množična - prešli smo v družbo izobilja (Kavčič, 2011). Osnovni temeljni karakteristiki 
(glede na dimenziji) sta stabilnost (centralna kontrola) ter usmerjenost navzven, njena 
orientacija pa KONKURENČNOST. Delo je usmerjeno k rezultatom, vodje so tekmovalci, 
neustavljivi proizvajalci in direktorji. So težki in ukazovalni, spodbujajo produktivnost in 
tekmovalnost. Organizacija ni usmerjena k ohranjanju svoje pozicije, temveč k nenehnemu 
napredovanju, zmagovanju nad poraženci, neprestanemu korakanju proti cilju (Patton, 1944, 
v Cameron in Quinn, 2006). Lepilo, ki drži organizacijo skupaj je poudarek na zmagovanju. 
Dolgoročni poudarki so usmerjeni na konkurenčne akcije in doseganja (glede na zunanji trg) 
prilagodljivih ciljev. Uspeh je definiran po tržnemu deležu, prodoru na trg. Prehitevanje 
konkurence, stopnjevanje tečaja delnice in tržnega vodenja so vodilni kriteriji uspeha. Zatorej 
ni presenetljivo, da dominirata vrednoti konkurenčnost in produktivnost, ki sta doseženi z 
jasnimi nameni in agresivno strategijo. Tretji kvadrant bi najbolje opredelila trgovska središča 
ter profitna podjetja. 

 

KULTURA HIERARHIJA  

Ob svojem nastanku (okoli leta 1920 – 1960) je bila ta organizacijska oblika zelo učinkovita, 
okolje se je v precejšnji meri razlikovalo od današnjega nenehnega spreminjanja. Bilo je 
veliko bolj stabilno, v ospredju ni bilo spreminjanje in prilagajanje trgu proizvodov, uporabljala 
se je mehanična tehnologija.  

Njene značilnosti so: usmerjenost na notranje procese (zelo poudarjena centralna kontrola) 
ter na ohranjanje stabilnosti. Njena karakteristika je napovedljivost, katera omogoča varnost. 
Vloge v organizaciji (nadrejeni, podrejeni) so jasno opredeljene »nadrejeni ima vedno prav«, 
nižji je odgovoren višjemu, pri tem zaposleni ne morejo biti solastniki organizacije, temveč so 
le izvajalci pravil, od katerih naj ne bi izstopali. Sledijo torej politiki in procesom organizacije – 
»pri nas je vedno bilo tako…« 

Za le – to kulturo je značilna formalna in strukturirana oblika dela. Postopki in točno določeni 
procesi poveljuje, kaj naj ljudje počnejo. Učinkoviti vodje so dobri koordinatorji, organizatorji 
in učinkoviti strokovnjaki. Pomembno je tekoče poslovanje. Dolgoročno je organizaciji 
pomembna stabilnost, predvidljivost in učinkovitost. Formalna pravila in politike držijo 
organizacijo skupaj. Zgoraj opisano bi lahko najbolj povezali z birokratskimi institucijami, 
vladnimi pisarnami.  
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11.5.1 OCAI grafi 

V nadaljevanju so pripeti grafi, ki so bili oblikovani na osnovi OCAI vprašalnika. Pod vsakim 
grafom se nahajata znaka plus (+) in minus (-). Plus pomeni, da naj organizacija spremembe 
gradi na povečevanju trditve, napisane ob znaku. Minus pa pomeni, da naj se organizacija 
osredotoča na zmanjševanje trditve ob znaku.  

 

11.5.1.1 Graf 1: Dominantne značilnosti 

 

+ Organizacija je kot razširjena družina, zaposleni so med seboj zelo povezani. 

- Organizacije je zelo dinamična in podjetniška. Zaposleni so se pripravljeni izpostaviti in tvegati. 

- Organizacija je usmerjena k rezultatom, bistveno je, da so rezultati doseženi. Zaposleni so zelo tekmovalni in 
osredotočeni na dosežke.  

- Organizacija je zelo strukturirana. Kontrola in formalni postopki so vodilo vsega. 

 

11.5.1.2 Graf 2: Vodenje organizacije 

 

+ Vodstvo organizacije temelji na pristopih, ki vključujejo mentorstvo, spodbujanje in razvoj sodelavcev. 

+ Stil menedžmenta označuje timsko delo, dogovarjanje, participacijo. 

- Vodstvo organizacije praviloma izkazuje agresivno, k ciljem usmerjeno držo. 
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- Stil menedžmenta označuje tekmovalnost, visoke zahteve in dosežke. 

 

11.5.1.3 Graf 3: Ravnanje z zaposlenimi 

 

+ Stil menedžmenta označuje timsko delo, dogovarjanje, participacijo. 

- Stil menedžmenta označuje tekmovalnost, visoke zahteve in dosežke. 

 

11.5.1.4 Graf 4: Lepilo organizacije 

 

+ Organizacijo držita skupaj lojalnost in medsebojno zaupanje. Pripadnost organizaciji je na visoki ravni. 

- Organizacijo držita skupaj formalna pravila in politika delovanja. Pomembno je vzdrževanje nemotenih procesov. 

- Organizacijo držita skupaj poudarjanje dosežkov in doseganje ciljev. Agresivnost in zmagovanje sta vsakdanji 
temi. 

- Organizacijo držita skupaj predanost inovacijam in razvoju. 
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11.5.1.5 Graf 5: Strateški poudarki 

 

+ Organizacija poudarja razvoj zaposlenih, zaupanje, odprtost in sodelovanje. 

- Organizacija poudarja tekmovalnost in dosežke. Doseganje težko dosegljivih ciljev in vodilna pozicija 

na trgu sta najpomembnejša. 

- Organizacija poudarja stalnost in stabilnost. Učinkovitost, kontrola in tekoče poslovanje so pomembni. 

 

11.5.1.6 Graf 6: Kriteriji uspeha 

 

+ Organizacija opredeljuje uspeh na osnovi razvoja kadrov, timskega dela, zavzetosti zaposlenih in splošne skrbi 
za zaposlene. 

- Organizacija opredeljuje uspeh na osnovi zmagovanja na trgu in prehitevanja konkurence. Bistveno je biti korak 
pred konkurenco. 

- Organizacija opredeljuje uspeh na osnovi učinkovitosti. Bistvenega pomena so: zanesljiva dobava, gladko 
razporejanje časa in nizki stroški proizvodnje. 
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